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vostè
té crèdit
cada dia a 2.600.000 establiments

Una targeta
extraordinària

per als nostres
clients

No es tracta només que vostè tingui
avantatges si vol anar a l'estranger.

El que importa és que la targeta també
li sigui útil aquí quan faci les compres

habituals en un supermercat, una sabateria o
qualsevol establiment comercial, quan hagi de pagar

el compte d'un restaurant, comprar una joguina o fer un regai
Ja pot fer les coses de cada dia sense haver de dur diners!

A cada pas veurà un establiment que té a la porta la
reproducció de la nostra targeta.

Hi serà ben rebut, perquè vostè s'hi presentarà com una
persona de crèdit

JL·
CAIXA DT5TALVI5 DE CATALUNYA

CAIXA
DETOT5

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Cartes a

L'HORA.

RECORDANT UN NEN

Ja fa dos mesos d'aquell
covard atropellament en què
vas perdre la teva angelical
existència. Els teus infantils
deu anys foren trencats per
una mà assassina que em
sembla que encara és solta i
impunida. Jo, un empresonat,
pregunto per tu: On és la
justícia?. On són aquells que
tant cridaven i volien venjar-
te? Des d'aquesta fosca cel.la
pocs diaris puc llegir i no estic
assabentat de res referent al
teu infortuni. El que sí que sé
ben cert és que sóc a la presó i
aquell covard i bestial assassí
no l'han portat ací. Què pas-
sa? Per tu, apreciat Fermí, per
aquella honesta família que
fou agafada i maltractada i per
tot el poble de Blanes i per
tots els qui et recordem i
estimem torno a preguntar
sense por a ningú: On és
l'assassí? Encara és solt? Per
què? Perquè és ric? Tant és el
poder de la riquesa que fins'i
tot deixa impunit aquest co-
vard salvatge? Jo que sóc un
pobre desgraciat, que no tinc
ni un sostre i he de passar les
nits al ras, dic i faig palès el
meu rebuig contra tota rique-
sa i poder si només han de
servir per això: per assassinar
nens com tú i restar impunits
davant la justícia.

Tal vegada estic confós i
m'equivoco, tant de bo fos
així. Tal vegada parlo massa;
però cal fer-ho, i jo que no tinc
res a perdre, car ho he perdut
tot ja fa temps i per això sóc
més lliure que ningú, repetei-
xo: On és l'assassí? On és la
justícia? Si aquesta s'ha fet
per a tothom, que es vegi.

Mentrestant, estimat Fer-
mí, et prego que demanis a
Déu per tots nosaltres, car ho

necessitem més que mai.
Enmig d'aquesta crisi moral,
laboral i de manca de bons
sentiments vers el nostre
germà, fes quelcom prop d'un
Déu en el qual enmig de tanta
misèria, encara creiem i espe-
rem; Adéu bonic.

Elías
el de la cel.la 42

PREOCUPEM-NOS-EN
DE VERITAT

Senyor Director:
Hi ha una tendència am-

plament practicada, a recla-
mar, a queixar-se de tot allò
que caldria fer i no es fa, però
passa que totes aquestes re-
clamacions i queixes són en
raó d'allò que no han de fer
ells i tenen molta cura en no
esmentar ni queixar-se de les
coses qué els correspon fer,
que tots podem fer i que cal
que fem per contribuir a què
les coses vagin millor i arribin
a solucionar-se.

Tot això només té una so-
lució amb l'exercici ple i
absolut, de les funcions d'una
entitat nacional pròpia, i pen-
sar que perarribar-hi cal tenir,
per començar, la preocupació
constant i permanent de tro-
ba-hi la solució.

Vivim tots plegats amb
aquesta preocupació? Mentre
no sigui prou forta per arribar
a una solució definitiva en la
qüestió nacional, difícilment
arribarem a solventar el que
ens afecta i veient certes pas-
sivitats i resignacions, només
ens queda una alternativa:
Ens proposem solucionar del
tot i per sempre el nostre
ésser com a catalans o bé ens
resignem a acceptar-ho tot i a
callar. I que ningú digui que
això és el TOT O RES, això és
senzillament voler-ho TOT o

resignar-se a quedar-se sen-
se RES.

Joan Ballester Canals
Barcelona

"NO HA LUGAR"

Sr. Director:
Aquesta és la resposta que

ens donà el Cap de l'Estació
de França el dissabte 19 de
juliol, quan el meu marit i jo
vàrem intentar fer constatar la
nostra indignació en el llibre
de reclamacions. Ens vèiem
forçats a agafar un tren a les
14,30 en comptes de les 8,30
perquè no hi havia bitllets
per a aquest.

La resposta "No ha lugar"
corresponia, segons ens acla-
rí posteriorment, a què el Mi-
nisteri de l'Interior havia pro-
hibit el funcionament de les
consignes, incloses les au-
tomàtiques, perles amenaces
de bombes. Un servei supri-
mit, doncs, a estacions i ae-
roports de l'Estat.

Al final ens posà sobre la
taula el llibre de reclama-
cions. Ni el vàrem obrir. Enca-
ra estem estupefactes de l'ar-
gument i el tracte rebut. Re-
bran els turistes el mateix
tracte que els de casa? Com
es deu dir "No ha lugar" en
anglès, francès o alemany?
O... el més trist o divertit de
tot: i en català?

La viatgera
L'Hospitalet de Llobregat

SORPRESA EN
ELS PREUS

Senyor Director:
Fa pocs dies un grup d'a-

mics ens vàrem voler banyar a
Piscines i Esports, de l'Avin-
guda de Sarrià. Com que lle-
gim la secció de L'HORA "Va

que el món s'acaba", dúiem a
la mà les 11 5 pessetones que
diu que val l'entrada. I la nos-
tra sorpresa va ser considera-
ble quan ens varen dir molt
amablement que no eren 23
durets, sinó 26, 130 pesse-
tes.

Els pregaríem als autors de
la secció que s'assegurin bé
dels preus quan els posen.
Estalviaran disgustos als lec-
tors. És clarque potser ells no
hi han anat personalment.
Ma. Carme i sis firmes

més
L'Hospitalet de Llobregat

L'INICI DE LES
OLIMPÍADES

Senyor Director:
La meva enèrgica protesta

pel fet que Televisió Espanyo-
la, en un acte inaudit de servi-
lisme, ens escamotegés les
imatges de la cerimònia d'o-
bertura dels Jocs Olímpics de
Moscou. Ens hem hagut de
conformar amb el que hem
llegit als diaris sobre la belle-
sa i l'espectacularitat de l'es-
mentada cerimònia. No en
tenen prou, Espanya i els al-
tres països europeus, amb el
boicot-més o menyss indis-
simulat de la no assistència o
bé de l'ús de la bandera olím-
pica? No se'ls ha acudit que al
poble senzill ens hauria agra-
dat veure la cerimònia i les
retransmissions normals d'u-
na ocasió única per a l'esport.

Afortunadament, sempre
hi ha un pitjor: A França l'acti-
tud de l'ORF va ser de provo-
cació, retransmetent un partit
de rugby amb un equip suda-
fricà. Intolerable.

Martí Pérez Roca
Barcelona
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Divendres, 1
d'agost

Barcelona

Alella. Bagà (Vegeu
requadre). Cabrera de
Mar. Monistrol de Cal-
ders. Olivella. Sant Acis-
cle de Vallalta. Torelló.

Tarragona

Constantí. La Riba. Mi-
ravet. Vilabella. Vimbo-
dí.

Lleida

Alins. Alcanó. Baquer-
que. Areo. Gerri de la
Sal. Sort. Vilac. Tírvia.

Girona

Sant Feliu de Guíxols.
I Vegeu requadre). Sant
Feliu de Pallarols.

Dissabte, 2
d'agost

B a r c e l o n a (Veure re-
quadre). Cabrera de
Mar. La Garriga. Monis-
trol de Calders.

Tarragona

Masdenverge. Pira. Vi-
lanova de Prades.

MAJOR

LA BISBAL: TEATRE, BALL
l'na festa major progre,

això és el que fan a La Bisbal
del 14 al 18 d'agost: Les
Festes comencen el 14 amb
gran ball amb l'Orquestra
Plateria, aquesta que canta
el "camarera de mi amor".
Kl 15 l'Orquestra Selvatana,
grup de la comarca. 1 el 16
teatre amb els -Joglars que
interpretaran "Laetius". La
mateixa nit, per si a vostè el
teatre no li va gaire bé, més
ball amb l'Orquestra Encan-
tada i Terra Blava.

El 17, una nit per atots els
gustos. Teatre amb la Com-
panyia Adrià Gual —Batalla
de Cambra— jazz amb -Jo-
sep M. Ferràs i ball amb
Maraca i Marxa. I el 18,
sardanes amb La Principal
de La Bisbal —és clar— i per
riure una miqueta, els acu-
dits d'en Ramon.

I ACUDITS

A La Bisbal, festa grossa el mes d'agost.

DOS CONJUNTS, DOS CÒMICS, DUES ORQUESTRES I
UN DINAR DE GERMANOR
A Tavèrnoles ho fan tot
per partida doble. Mireu: El
dia 2 Ball amb dos conjunts:
Abraxas i Dione a les deu de
la nit, a les piscines Roque-
tes.

La Cobla Bofills faran les
Sardanes a les 4 de la tarde,
per pair bé el dinar, i a les
set, ball amb el grup Ripoll i
dos còmics, dos, que es
diuen Conchi i Jong.

A Tavèrnoles ho celebren amb dinars de germanor.

Ben contents i riallers ani-
ran tots a dormir, per posar
cloenda a la festa l'endemà a
la 1 amb un dinar de germa-
nor a la font.

Si us decidiu per aquesta
festa major, sapigueu que, a
més, estareu en un indret
molt muntanyós amb cases
de pedres. S'hi arriba anant
de Vic a Folgueroles, com si
anéssiu al Pantà de Sau.
Dintre de Folgueroles hi
trobareu un cartell a Tavèr-
noles i, per camí de carro,
podreu arribar-hi.



BOUS CAPLLAÇATSA AMPOSTA

A Amposta fan festa gros-
sa. El regidor que en té cura
ens diu que "no els puc dir
tot el que fem perquè no
s'acabaria mai"; ja ho sap
doncs, les festes d'Amposta
seran sonades. Comencen el
dia 14 amb el bou capllaçat,
un bou lligat amb dues cor-
des que corre pel poble. A
continuació, pregó. El 16,

festa dels jubilats, el 17,
concurs de natació Tortosa-
Amposta i concert. El 18
berenar popular, el 19 con-
curs de vestits de paper. Si
hi vol participar s'ha de fa-
bricar un vestit de paper tan-
bonic i sòlid com sigui possi-
ble i au, a veure si guanya. A
més festival per als menuts.
El dia 20 "Cassó Iris" una

desfilada de carrosses amb
batalles de confetti. El 21,
acabament de les festes amb
focs artificials. A més de tot
això, a partir del 18 hi haurà
cada dia ball popular i exhi-
bició de bous que correran
pel poble. Si vol pot córrer
davant dels animals.

DE LA
TRINCA A

LA SALSETA
DEL POBLE

SEC
El dia 15, a Barbens (carretera a Lleida, trencant al

Parador de Bellpuig a mà dreta), comença una festa major
amb noms importants. La Salseta del Poble Sec actuarà en el ball

de tarda i nit del festiu dia 15. A l'endemà, Toni Rodríguez actuarà
per la mainada. A la tarda, ball amb el conjunt Icaros. I, a la nit,

havaneres i sardanes
La cobla Girona també interpretarà sardanes el diumenge, dia 17, al

matí, alhora que faran el ball de tarda i de nit. Però a la nit, els festamajorers
per excel·lència, La Trinca.

Lleida.

Oliana. Tarroja. Salàs de
Pallars. Tírvia.

J
Girona

Bonassa. Fontcuberta.
Massanes. Sant Feliu de
Guíxols. (Vegeu requa-
dre).

Diumenge, 3
d'agost

Barcelona

Tavèrnoles (Vegeu re-
quadre).

Lleida.

Montcorbau.

Dilluns, 4
d'agost.

Barcelona
Argentona. (Vegeu re-
quadre). Castellgalí. Les
Cabanyes. Papiol. Sant
Esteve de Sesrovires.
Sant Faust de Capcente-
lles. Sant Fructuós de
Bages. Tavèrnoles. (Ve-
geu requadre).

Girona
' Caldes de Malavella, Pals.
Pardines. Sant Joan de
les Fonts. Selva de Mar.

La Trinca en plan "Hermanas Andrews ".
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Lleida.

Sant Guim de Freixenet.
Tredòs.

Tarragona.

Mont-Roig. Móra la No-
va. (Vegeu requadre).
Serra d'Almós. Vilaseca.
Poboleda.

Dimarts, 5
d'agost

Barcelona

Vilanova i la Geltrú.

Masllorenç. Poboleda.
Rasquera.

Lleida.

Tabescan.

Dimecres, 6
d'agost

Barcelona

Cervelló i la Palma. Sant
Esteve de Palautordera.
Sant Faust de Capcen-
telles Sant Just Des-
vern.

Lleida.

Alfes. Golmés. Granya-
nella (Vegeu requadre).
Os de Balaguer. Tarroja.
Son del Pi. (Vegeu re-
quadre). Torrebesses.

CASTELLDEFELS: BRUIXES I GLOBUS

Segur que vostè ha anat més d'una vegada a banyar-se a les platges de Castelldefels,
després de suportar embussos i més, però potser mai no ha anat a la seva festa major
eU4, 15, 16 i 17 d'agost. Si decideix d'anar-hi trobarà bruixes i fantasmes que el
despertaran de bon matí el dia 15 perquè comencin les festes del dia. El mateix 15
podrà contemplar els castellers de Barcelona, els globus que voleiaran pel cel de la vila,
les sardanes, i podrà ballar als jardins del castell.

Els seus nanos podran pujar, si són valents, al globus aerostàtic que aixecaran a la
plaça de la vila.

El dia 16, concurs de castells de sorra, concert, sardanes, jocs infantils amb
repartiment de gelats —el regidor ens ha dit que: fa massa calor per a fer
xocolatades i més val menjar gelats refrescants—. I a la nit, gran festival flamenc
amb Perlita de Huelva, Amigos de la Rumba, etc.

El dia 17, el darrer dia de les festes, podrà enviar els seus fills a veure pallassos i
titelles i a continuació vostè podrà sentir una bona cantada d'havaneres i a la nit, altre
cop a ballar amb la Banda Harmònica de Barcelona.

LA FESTA J3E
L'ACORDIO

A Son del Pi, un petit
poblet lleidatà, organitzen
una festa major protagonit-
zada per la música d'acor-
dió. Un acordionista de
Tremp amenitzarà els balls
de dissabte, dia 2, i diu-
menge, dia 3, a la tarda i a la
nit. També anirà a càrrec
del mateix acordionista
l'acompanyament de la mis-
sa major del diumenge al
matí.

Per arribar a aquest petit
poblet heu d'arribar a Es-
terri d'Aneu i allí prendre la
carretera a la Vall d'Aran.
Passareu el poblet de Va-
lència d'Aneua i trobareu
una cruïlla amb indicador.
A quatre quilòmetres teniu
l'acordionista poblet.
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MARY SANTPERE A CABRERA DE MAR

La Festa començarà el dia
1 d'agost amb una Missa
Solemne en honor del Patró
St. Feliu, seguida d'una balla-
da de sardanes amb la Co-
bla Popular. A les 8 del
vespre hi haurà un concert a
càrrec de l'Orquestra Ma-
ravella, i a la nit ball amb la
mateixa orquestra.

El dia 2 a dos quarts de set
del vespre els Gegants
d'Argentona protagonitza-
ran un cercavila pels carrers

LA SARITA A
VILARRODONA
A Vilarrodona, vila page-

sa de l'Alt Camp. festa ma-
jor del 8 al 12 d'agost. Si
vostè vol anar-hi agafi l'au-
topista direcció Lleida i sur-
ti per la primera sortida
després de Vilafranca del
Penedès.
- La festa comença el <S
d'agost amb ball i concert
per La Principal de La Bis-
bal. Els mateixos dies. sar-
danes. I si vostè vol veure
les carns fresques de la Sani
Montiel, el dia 11 gran es-
pectacle amb l'artista i al-
tres personatges "no tan
coneguts", segons els orga-
nitzadors.

Com que és probable que
els més petits no hagin po-
gut ser a l'espectacle de la
Sarita, el dia 12. festival per
aells. A més, exposicions de
pintura, concurs fotogràfic,
exposició de 60 anys d'his-
tòria del Club de futbol dej
Vilarrosona. concurs de pe-
tanca, natació, etc.

del poble: i seguidament
cantada d'havaneres pel
grup "Kls Pescadors de
l'Escala". A dos quarts
d'onze del vespre espeei.icle
musical amb Mary Sanlpe-
re, Sara Montiel i Josep
Casas, a l'envelat.

L'últim dia sardanes i fes-
tival infantil amb pallussos i
lakirs: i a la nit el ball de
cloenda ;i l'envelat amb
l'Orquestra de Montecar-
lo i Edy Portal et les Medi-
terranees.

Tarragona.

Godall.

Dijous, 7
d'agost

Barcelona

Bigas i Riells. Sant Just
Desvern

Lleida.

Son del Pi (vegeu requa-
dre).

Tarragona

Godall. Lloa. Pallaresos.

Divendres, 8
d'agost

Lleida

Pont de Suert.

Tarragona. -

Pallaresos. Vilarrodona.
(vegeurequadrel.

Dissabte, 9
d'agost

Girona

Massanet de la Selva.
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Tarragona

Riudoms. Rocafort de
Queralt

Diumenge, 10
d'agost

Barcelona

Sant Climent de Llobre-
gat.

Lleida

Alinyà. Mont. Surri.
Sant Llorenç de Mo-
runys.

Tarragona

Colldejeu. Gratallops.
La Galera. Llorenç del
Penedès. Pinell de Brai.

Dilluns, 11
d'agost

Barcelona
Guardiola de Berga.
Sant Feliu de Llobregat.
Sant Llorenç d'Hortons.'
Santa Susanna.

Girona

Castelló d'Empúries.
Massanet de la Selva.

Lleida

Esterri d'Aneu, (vegeu
requadre). Freixana. La
Galera. Vilarrodona. Vi-
llalaba d'Arços.

SAINET,
HAVANERES,
COBLES I
ORQUESTRES

A Bagà llencen la casa per
la finestra per organitzar la
festa major.
• El dia 1, ales deu de la nit i
a l'envelat, un sainet amb el
quadre escènic del poble. A
continuació l'actuació d'Els
pescadors de l'Escala, que
faran una cantada d'havane-
res.

Les sardanes no poden
faltar en una festa major com
cal i a Bagà les ballaran a les
dotze del matí a la plaça,
interpretades per la Cobla
Caçà de la Selva.

A les sis de la tarda, del
mateix dia, ballets regionals
per l'esbart Bar Cadí de Ba-
gà a l'envelat.

El dia tres, tornem-hi amb
les dardanes, aquesta vega-
da per l'Orquestra Cobla
Costa Brava que també

psx -•

La Cobla, present a totes les festes majors.

menitzarà el vall de tarda i
nit. En aquest ball hi haurà

í també el Duo
mariachis.

Gala y sus

MÓRA LA NOVA: FESTA MAJOR PER SANT DOMÈNEC

A Mora la Nova, la festa
major comença com ha de
ser, amb un pregó des del

" balcó de l'Ajuntament. Això

serà I'l d'agost. El mateix
dia 1, els xiquets de la vila
pintaran com voldrien que
fos la seva festa. A més.
concert d'havaneres i revet-
lla amb la proclamació de la
pubilla i de les seves dami-
sel·les d'honor...

El dia 2 cercaviles per tots
els carrers del poble amb
gegants i capgrossos, gin-
kames amb bicicletas, ball
de tarda, revetlla, futbol i
teatre infantil. El 3 més cu-
canyes per als nens, futbol, i
sardanes, natació i la festa
grossa, el ball de les nits
blanques, on totes les noie-
tes que fan 18 anys el 1980
es vesteixen de blanc i se'ls
dedicaria nit.

El dia 4 és Sant Domènec,
el patró del poble. Per això li
dediquen una missa solem-
ne. A continuació l'Associa-
ció de pares i l'Ajuntament
fan un partit de futbol per
recollir diners per a fer noves
escoles.

MENJAR I BALLAR A
BARBÇRA DEL
VALLÈS

A Santa Maria de Barberà, prop
de Barcelona, hi ha festa major
típica. Del 14 al 165 d'agost, si hi
va, podrà escoltar sarsueles, ba-
llar a les revetlles, menjar al res-
taurant popular, berenar xocolata
desfeta amb coca i participar a
l'homenatge a la tercera edat. A
més, és clar, hi haurà ballades de
sardanes cada dia.

I
FESTA MAJOR A
SANT FELIU DE
GUÍXOLS

Començarà el dia 1 d'agost a
les 9 del matí amb una cursa
infantil, a les 12 del migdia s'o-
brirà l'exposició de dibuixos al
Nou Casino de la Constància,
que restarà oberta fins al dia 6.
A la tarda a dos quarts de quatre
hi haurà un concurs de Tirada al
Plat, i per acabar el primer dia
amb el cos una mica mogut hi
haurà un ball al Passeig amb
l'actuació de l'Orquestra Pla-
teria, l'entrada serà de franc.

Al dia següent es començarà a
la una del migdia amb un festival
a la platja dedicat als infants i als
turistes. A la tarda continuarà el
concurs de Tirada al Plat, i a les
5 una ginkama ciclista infantil. A
les onze de la nit actuarà la Coral
Verge del Camí de Cambrils,
amb un ball vuitcentista, segui-
dament hi haurà l'actuació deTà
Cobla Barcelona.

El dia 3 hi haurà, a dos quarts
de deu del matí, una dibuixada
infantil de Sant Feliu, a les 6 de
la tarda un festival per a la canalla
amb globus, etc; i a la nit es
podrà moure el cos al ritme
d'aquesta nova rumba catalana
d'en Gato Pérez.

El 4 serà l'últim dia. A la tarda
hi haurà una ballada de Sarda-
nes davant del Casino, i a les 11
del vespre es clourà la festa amb
el típic castell de focs artificials.

Balls i orquestres a les festes majors.

ESTERRI D'ANEU,MISSA DE FADRINS I BALLS DEL POBLE
Per anar a Esterri d'Aneu

agafi la carretera de Pobla
de Segur, vagi fins a Sort i
continuï fins a Llavorsí, des-
prés la carretera cap a Va-
queira i trobarà el cartell
indicador; tombi a mà dreta i
la mateixa carretera el por-
tarà a Esterri d'Aneu.

La Festa Major comença-
rà el dia 9 amb un repic de
campanes i un cercavila amb
l'Orquestra Fènix Grup.

"Després del ball de tarda hi
haurà l'elecció de la Pubilla
que presidirà les festes d'a-
quest any.

El dia següent començarà
a la una del migdia amb una
Missa de Fadrins. Els nois
porten una coca cadascú que
es beneeix a la Missa canta-

• da, després es talla'i es re-
. parteix entre els assistents.

A continuació actuarà el
grup Set Son i Blas que

"oferirà un repertori de can-
çons tradicionals catalanes.
À la tarda i a la nit el ball
corresponent amb l'actuació
del mateix grup.

El dilluns 11 a la una hi
haurà els balls típics del
poble: el de l'Esquerrana, el
de Pals, i el "Ball de Gua-
pos", on està prohibit ballar
als lletjos. A la nit, el Ball de
Casats i repartiment de coca
i vi.

Dimarts, 12
d'agost

Barcelona

Pacs. Sant Llorenç
d'Hortons.

Girona

Castelló d'Empúries.

Lleida

Pobla de Cérvoles.

Tarragona

Villalba d'Arços.

Dijous, 14
d'agost

Barcelona

Castelldefels (vegeu re-
quadre). El Bru.

Lleida

Boixols. Ortoneda.

Tarragona

Falset. Hospitalet de
1 Infant.

Divendres, 15
d'agost

Barcelona

Capellades. Castellví de
la Marca. Copons. Cube-
lles. Prats del Rei. Font-
Rubí. Malgrat de Mar.
Montesauiu. Olost. Sant
Boi de Lluçanès. La Bat-
Uoria. Barberà del Va-
llès, (vegeu requadre).
Santa Maria de Corcó.
Vallbona. Vilanova de



Va, que el mon s'acaba!

Sau: Torrelavid Ullas-
trell. Seva. Talamanca.
Avinyó. Barri de Gràcia
de Barcelona (vegeu re-
quadre).

Girona

Banyoles. Agullana. Amer.
La Bisbal, (vegeu requa-
dre). La Tallada. La Sa-
llera de Ter.

Lleida

Albesa. Barbens. (Vegeu
requadre). Bausen. Bos-
sòst. Castelles. Ciutadi-
lla. Farga de Moles. Fa-
rrera. , Góssol. Iborra.
Avinyó. Pecb'a i Coma. Or-
ganyà. Omells de Na-
gaia. Maials. Peramea.
Senterada. Tarrés. To-
rregrossa. Vila. Vilaller.
Vilamòs. Vilanova de l'Agu-
da. Vilanova de la Barca.
Viu de Llevatà.

Tarragona

Albinyana. Amposta, (ve-
geu requadre). Argilaga.
Bellvei. Bisbal de Falset,
Bisbal del Penedès. Bot.
Botarell. Deltebre. La
Secuita. Marsà. Mas de
Barberans. Mas Pujols.
Perelló. Pla de Santa
Maria. Salomó. Senant.
Ulldemolins. Vallmoll.

QUINA GRACIA!
Com hom sap al barri de Gràcia són tots molt

graciosos. I com que ho són, organitzen unes
festes majors cosa fina.

Així podreu veure molts carrers guarnits
—cada any més— festa a la plaça de la
Virreina, ball a la plaça del Sol amb cantants
de moda i "caballitus" multicolors al passeig
de Sant Joan, plaça Joanich i Pi i Margall.

També hi trobareu festes per als avis, per a
canalla... Hi trobareu de tot.

Recomanem especialment la passejada pels
carrers de la Vila de Gràcia repassant, un a un,
els premis a la decoració.

Les festes comencemel dia quinze d'agost i
acaben el proper dia 24. El barri de Gràcia és el
que té la festa major més sonada de cap dels
altres barris de Barcelona. Us podeu preparar
per a les properes de Sants i Sarrià. I si no us
voleu quedar a ciutat, consulteu els requadres
del costat d'aquest.

Granyanella estrena bàscula
Granyanella és un poblet a

cinc quilòmetres de Cervera
(per la carretera general fins
a Cervera, arribin al centre
on trobaran un indicador
que posa Rocafort de Caralt.
Per aquest camí trobaran
Granyanella).

Una senyora del poblet ha
declarat a L'HORA que "a-

Subhastes, cinema i
estels a Argentona

La festa d'Argentona du-
rarà de I'l al 6 d'agost. Co-
mençarà a les 10 del vespre
amb la projecció del film
Tom Jones al Centre Par-
roquial. El dia 2 cinema in-
fantil, escrutini del concurs
de ceràmica i terrissa del
càntir. El dia 3 a les vuit del
vespre hi haurà repicada de
campanes. El dia 4 a les vuit
del matí tast de coques i vins
dels diferents forners i bo-
deguers del poble. A les 11
del vespre ball popular amb
el conjunt Bambi i l'Or-
questra Amoga. El dia 5 a
les 11 del matí aixecada
d'estels i a les 8 subhasta a la
plaça de Vendre. A la nit el
sopar de festa major al car-
rer Gran (400 ptes. el ticketi
cal portar-se la cadira).

L'últim dia cursa popular i
ball de cloenda a la Plaça
Nova amb l'orquestra "La
principal de Girona" i Lo-
li Vazquez i Alborada".

iquest any hem d'estalviar
una mica amb la festa major
perquè al poble hem com-
prat una bàscula pública,
que ens ha costat dos mi-
lions de pessetes. Però, miri,
la bàscula ens serveix per
sempre i ia festa major no-
més dura un dia". De tota
manera no deixen de fer
gresca per la festa, que co-
mença el dissabte dia 2 en
què faran un sopar de ger-
manor i "després música
amb discos fins la matina-
da".

I al dia següent, a les dot-
ze, sardanes —"també amb;
discos", ja li ho he dit, perla
qüestió de la bàscula— des-

près, "encara sense con-
cretar l'hora, perquè hem
de parlar amb el capellà,
missa a les dotze o a la una. I a
la tarda "corros" de sac,
trencar l'olla i altres jocs per
a la canalla.

A més de la qüestió de la
bàscula hi ha "que aquest és
un poblet petit, que només
hi vivim fixes quatre famí-
lies, però els caps de set-
mana en venen unes vint-i-
cinc".

Si voleu, ja ho sabeu, a
ballar-la i podeu demanar,
això sí, que us deixin veure la
flamant bàscula que acaben
d'estrenar.
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Carta del director En aquest

L'Esquerra Republicana
al Parlament

Amic lector:
La portada i el gran reportatge que vàrem publicar sobre l'Esquerra Republi-

cana de Catalunya encara cuegen i, de fet, en aquest número li dediquem la
"Qüestió oberta", escrita per un quadre d'aquest partit.

En general, les cartes que hem rebut, moltes d'elles provinents de gent de la
pròpia Esquerra, ens feliciten pel to objectiu del reportatge, perquè aportem
molta informació sobre el partit i clarifiquem les diferències que hi ha entre la
pràctica política de l'actual Esquerra Republicana i la del president Macià.

Però a un petit grup de quadres dirigents, el reportatge no els va agradar tant.
Algun ens va dir que quan es parla d'un partit no està. bé això d'entrevistar
escindits i un altre ens va acusar d'una dada errònia referida a l'ex-diputat Arana.
A nosaltres, ens se nbla que als actuals dirigents d'Esquerra Republicana no se'ls
va posar bé que demostréssim com el partit dels presidents Macià i Companys,
des d'una ideologia popular i esquerrana ha passat a ser purament i senzillament
un partit liberal caracteritzat per l'anticomunisme visceral i la defensa de totes
totes de l'economia lliure de mercat, és a dir, de tot allò que interessa una petita
part de Catalunya constituïda pels empresaris.

Els fets ens han vingut a donar la raó. Des de la constitució del Parlament de
Catalunya, ERG, partit que es diu nacionalista i d'esquerres, ha arrenglerat el seu
vot amb Convergència Democràtica i amb el partit de Suàrez.bo i construint amb
ells el que ja s'ha començat a anomenar un Front Conservador.

Per si això fos poc, els dirigents d'Esquerra Republicana han passat a ser els
primers responsables, junt amb Convergència, que el PSA tingui grup propi al
Parlament de Catalunya, .^encara que només compti,'. amb dos diputats. A
L'HORA se la pot intentar atacar des de molts angles, però mai per haver
defensat partidàriament els diputats Benet i Portabella. Doncs bé, des d'aquesta
postura i perquè nosaltres sí que no ens casem amb ningú, acusem Esquerra
Republicana junt amb Convergència, de ser els principals culpables si algun dia
es demostra que aquest país queda escindit en dues comunitats.

Ben cordialment.

L'HORA
PERE ORIOL COSTA

Director
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número:
Cartes a L'HORA. Pàg. 3.
Va, que el món s'acaba, per

JOAN CARLES BONAGA, ANNA
CORTADAS i LLUÏS CROUS.
Pàgs 4 a 10. ,

1 Nosaltres els coministes, per
JOSEP M. HUERTAS CLAVE-
RIA. Pàg. 12.

Ha mort l'Alfons Comín, per JO-
SEP BIGORDJL Pàg. 13.

Qüestió oberta, per JOAN M.
PUIG i FRANCESC VALLS. Pàgs.
14 i 15.

Una exportació literalment agres-
siva, per JOAQUIM MONELLS."
Pàgs. 16 i 17.

Andalusistes: una pica a Catalun-
ya, per CONXITA SOCIAS. Pàg.
18.

Ronald Reagan for president, per
P. SENGLAR. Pàgs. 19 a 22. ;

Serrat: "En aquest país està tot
per fer", per JOAN RAMON MAI-
NAT. Pàgs. 23 a 26. .

Ajuntaments: molts maldecaps i
pocs diners, per ISIDRE AMBROS.
Pàgs. 27 a 29.

Marxa Anti-OTAN: comencem a
caminar! per CONXITA SOCIAS.
Pàgs. 3.0 i 31.

Garcia Oliver, l'exiliat que no va*
voler tornar, per JOSEP M. HUER-
TAS CLAVERIA. Pàgs. 32 a 34.

Alexandre Cirici: situació de les
llengües minoritàries, per MONT-
SERRAT MINOBIS. Pàs. 35 a 37.

Imatges i postals dels catalans,
per JOMA. Pàg. 38.

Manilla d'oros, per MARIA AU-
,RELIA CAPMANY. Pàg. 39.

Ramon Cavaller, escenògraf de,
l'Institut Dramàtic d'Estocolm, per
.MARIA. AURÈLIA CAPMANY.
Pàgs. 40 i 41.

Cultura en joc, per JOSEP M. CA-
RANDELL. Pàg. 42.

Seccions. Pàgs. 43 a 50.

Per un error tipogràfic, el número 70 duia
impresa una validesa de primera quinzena
d'agost. Comuniquem als nostres lectors que
l'esmentat número correspon a l'última setma-
na de juliol, és a dir, del 24 al 31, mentre que el
que teniu ara a les mans, el número 71, corres-
pon realment a la primera quinzena del mes
d'agost Us en demanem disculpes, i a la vegada
us comuniquem que posteriorment a aquest,
només sortirà un altre número, amb la data
segona quinzena d'agost, fins a reprendre el
ritme normal pel setembre.
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HA MORT L'ALFONS COMIN

Un cristià que connectava
amb Mounier i amb Marx
JOSEP BIGORDA

"La cruïlla de
l'alliberament —pensava
PAlfons Comí— hom la
troba avui en la
convergència del
moviment comunista i del
potencial revolucionari
de la paraula evangèlica
durant molt de temps
segrestada i àdhuc
històricament enterrada".

Quan, l'abril de 1977, l'Alfons
Comín escrivia aquestes paraules
en la introducció del seu llibre
"Cristianos en el Partido, comunis-
tas en la Iglesia", no expressava no-
més un fenomen nou dins la història
contemporània, sinó que revelava
alhora una de les claus que perme-
ten d'interpretar, si més no, l'etapa
final de la seva existència, prematu-
rament tallada el dia 23 de juliol
d'aquest any.

Tanmateix però, penso que, pel
que fa a la personalitat de l'Alfons,
l'encontre d'una praxi transforma-
dora de la història amb el potencial
revolucionari de la seva experiència
cristiana representa molt,més que
una etapa de la seva vida. És, al meu
entendre, l'itinerari profundament
coherent que va recórrer de manera
progressiva des de la seva èpoc'a

' universitària fins al moment de la
seva mort.

La constatació d'un camí gairebé
lineal en la història personal de
l'Alfons no ha de confondre ningú, o
bé imaginant que la trajectòria que
va seguir no conegué cap progrés ni
quantitatiu ni qualitatiu, o bé pen-
sant que la seva personalitat era
d'un simplisme absolut mancat de
tensions i de conflictes interns.
Evidentment que no fou pas així;

El que sí és cert és que en la forma
com va anar avançant l'Alfons
Comín no és gens fàcil de trobar-hi
marrades de consideració. Més aviat
en cada una de les passes que anava
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fent, hom tenia la impressió de
veure-hi desplegat allò que ja hi era
germinalment en els gestos ante-
riors. D'altra banda, una de les ca-
racterístiques més destacables i al
mateix temps més captivadores de
l'Alfons era la seva immensa capa-
citat d'assumir dialècticament, des
d'una psicologia excepcionalment
forta i extraordinària, unes actituds

que no tan sols poden ésser mú-
tuament conflictives sinó que esde-
venen normalment contradictòries.
L'Alfons Comín fou contemplatiu i
actiu, artista i ideòleg, pensador i
activista, dirigent i militant de base,
cristià i comunista.

Els inicis de l'itinerari de l'Alfons
Comín venen significats per dos
arrelaments definitius, fruit de la

NOSALTRES ELS COMINISTES
JOSEP Ma. HUERTAS CLAVERIA

Per als cristians progressistes
dels anys seixanta, aquella dècada
de forta esperança catalana, Al-
fons Carles Comín -"l'Alfonso"
pels uns, "l'Alfons" pels altres- era
molt més que un resistent antifran-
quista. Era l'encarnació viva de
com resoldre les contradiccions
entre militància cristiana i pràctica
política marxista, encara que pot-
ser aleshores no es formulava la
qüestió amb aquestes paraules.

Com tants d'altres, Comín era
fill d'un home significat del bàndol
"nacional" o franquista. Nascut a
Saragossa el 1933, el seu pare era
diputat carií quan ell tenia tres
anys. Una família tradicionalista i
fortament carca, com ell reconei-
xeria sempre, des de la qual ell
havia anat evolucionant a base de
desenvolupar la dimensió social de
la seva fe religiosa.

Una evolució semblant en els
fets i les paraules a la de tants
d'altres. Eren els temps de Gonzà-
lez Ruiz i "Signo"; del Servicio
Universitario delTrabajo (SUT) al
qual pertanyè Comín, i del "padre •
Llanos", el jesuïta que voluntària- '•
ment exercia el seu apostolat en el
desvalgut madrileny Pozo del Tïo
Raimundo; del Concili i del com-
promís temporal.

Ni sé com el vaig conèixer. Sé
que havia tornat feia no massa
temps d'Andalusia, on exercí com:
a professor d'una escola tècnica -]

ell era enginyer com a professio-
nal— i el seu compromís es concretà
cada cop més. "Espana del sur" i
"Noticia de Àndalucía", així com
una sèrie perT'Triunfo", van ser el
fruit escrit de la seva estada. Era ja
director literari de l'editorial Nova
Terra i li vaig fer una entrevista per
"Destino" dins una secció titulada
Pulsacions de l'Observador que
fèiem Francesc de Carreras, Eli-
seo Bayo i jo. Després, li vaig fer
dues o tres entrevistes, però ja no
van sortir perquè Comín agafà ca-
da vegada més fama de "conflic-
tiu".

Com a escriptor, col·laborava a
"El Ciervo" de la família Gomis, a
"Temoignage Chrétien" -un arti-
cle en aquesta revista li costaria
mesos de presó- i sobretot "Cua-
dernos para el dialogo". Ell era
l'home-escriptor de "Cuadernos"
a Catalunya com Josep M. Vilase-
ca era l'home-econòmic. Vàrem
relacionar-nos força quan Martí
Gómez, Fabre, Pradas i jo assumí-
rem com a equip la corresponsalia
de "CUadernos" a Barcelona. Era
un home engrescador, permanent-
ment optimista, que sabia comuni-
car als altres allò que ell defensava
o creia. Els seus ulls, d'un blau
intens, la seva oratòria, primer cas-
tellana, després catalana perquè
ell havia assumit el país on vivia, la
seva figura fràgil, encoratjaven, et
feien sentir, ens feien sentir, co-
ministes sense saber-ho. Era un

influència que sobre la seva persona
exerceixen Emmanuel Mounier i
Charles de Foucault. De Mounier
n'aprèn en Comín la manera de
mirar el món amb un estil que sigui

dels pocs líders que he conegut.
Pel gener de 1969 va ser detin-

gut amb la vídua d'Emmanuel
Mounier i una sèrie d'amics, entre
ells el seu inseparable Juan N.-
Garcia Nieto, Nepo per als amics
puix que la N és de Nepomuceno.
A causa d'un article de "Temoi-
gnage Chrétien" va ingressar en
presó. El seu cosí germà, Tomàs
Pelayo Ros, havia estatjiomenat
governador civil i va voler interve-
nir-hi. Ell es negà en rodó; no volia
privilegis. De la seva experiència
en presó sortiren uns articles que li
vaig demanar per "Oriflama", pe-
rò aquesta revista catalana tenia a
sobre la tira d'expedients i l'advo-
cat aconsellà que no sortissin: ana-
ren a petar a "Cuadernos", l'en-
tranyable "Cuadernos" que també
va desaparèixer.

1969 significà també la seva li-
quidació a Nova Terra per les
pressions ministerials d'una banda
i tensions interiors a l'editorial
d'altra. Comín va fer el pas polític i
amb Jordi Borja i Jordi Solé-Tura
donaren forma al moviment comu-
nista dissident del PSUC en aquells
moments conegut com Bandera
Roja. A nivell d'església importà
l'experiència de Cristians pel So-
cialisme.

A Calafell, l'any 1971, ens reuni-
rem cristians progressistes de sig-
ne cominista, supervivents de la
gran esperança del catolicisme
progressista conciliar mig trencat
pel reaccionarisme de l'episcopat
hispànic. Aquell encontre, que
passà a la història per raons de

alhora pensament i creació com-
promeses. De Charles de Foucault
en treu l'apassionament per una
experiència cristiana, anticonven-
cional i despullada i pobra, com la
que li permet de situar-se sempre al
costat dels més pobres i a la recerca
infatigable de l'Absolut.

Quan, el gener de 1968, l'Alfons
Comín hagué de comparèixer da-
vant el TOP, per un article, publicat
al "Temoignage chrétien", sobre la
manca de llibertat que havia estat la
tònica del referèndum de 1967, en el
moment en què el president del
Tribunal d'Ordre Públic preguntà a
l'acusat si tenia alguna cosa a dir,
l'Alfons respongué: "Una frase de
Van der Meersch, llegida ja fa
temps, va marcar la meva compren-

seguretat com el d'Àvila, configurà
la penúltima aventura dels cris-
tians progressistes.

Comín, juntament amb el seu
inseparable Josep Verdura, entrà
a dur les regnes de l'editorial Este-
la. L'èxit de 1'"Autopista" de Pe-
rich significà la defenestració de
l'editorial i ressorgí com Laia. No
havia agradat l'increïble èxit —més
de 200.000 exemplars - del llibre i
el ministeri havia castigat de nou a
Comín i Verdura.

Mentrestant, havien anat sortint
llibres de Comín: "Espana, país de
misión?", "Per una estratègia sin-
dical" -ell era membre d'una de les
primeres, per no dir la primera, ex-
periències de professions liberals
al servei del moviment obren
CEAL-, "Fe en la tierra"," Qué es
el sindicalismo", "Cristianos en el
partido, comunistas en la Iglesia",
"Por qué soy marxista", "Juven-
. tud obrera y conciencia de clase"
amb Garcia Nieto, "Cuba, entre el

. silencio y la utopia"...
Entre les nombroses activitats

que dugué a terme estaven les
classes a ESADE, la participació
en l'Institut d'Estudis Laborals
juntament amb Garcia Nieto, la
creació de la revista "Taula de
canvi" que dirigia des que era
periodista també, -l'organització
del cicle de xerrades sobre dissi-
dència als països de l'Est...

Era un home heterodox, un
militant incòmode, un dels que feia
avançar la història perquè mai no
es donava per satisfet. Malalt, tre-
ballava al llit en la correcció d'un

sió de la tasca intel·lectual; era una
frase que deia: "La veritat, Pilat, és
jaquesta: posar-se al costat dels hu-
Imils, i dels que pateixen". La pro-
ífunditat d'aquest pensament testi-
ficat davant del Tribunal, viscut des
d'una fe humana i cristiana que el
portà a no admetre mai l'impossible
en tot el que fa referència a l'allibe-
rament de l'home oprimit, indica la
direcció que anava agafant el camí
de l'Alfons. La seva darrera etapa
l'expressa el text que hi ha al co-
mençament d'aquest escrit.

L'Alfons ha mort. Amb la seva
mort, però, no pot desaparèixer la
força d'un home encisador i alhora
agressiu, que configurava el tarannà
d'un autèntic profeta: per a l'Esglé-
sia i per al seu Partit.

llibre, rebia visites, estava sempre
a l'aguait del que succeïa al país.
Era a més una persona respectada
i, sobretot, estimada pels molts i
molts amics que sempre havia sa-
but fer.

Una tarda, al seu pis de l'Avin-
guda de la República Argentina,
després d'haver dinat amb els seus
fills i filles -quatre en total- i amb
Maria Lluïsa, la seva dona, li vaig
preguntar si no li sabia greu no
tenir més temps per a ells, i em va
respondre quelcom que no he
oblidat: "Sí que em sap greu, però
esperó que un dia comprendran
que tot el que procuro fer i vaig
fent és per un món millor que
aquest, i que també serà d'ells."

Són unes paraules que resumei-
xen l'herència valuosa d'un home
bo, just, ciutadà exemplar -oh! què
buides són les paraules i més quan
veus que les utilitzen tots, àdhuc
aquells que ben lluny eren de la
seva capacitat de compromís!-
d'un home de doble esperança
com ha dit Vàzquez Montalbàn, la
|cristiana i la marxista, d'un líder
,sense pretensions. No hi ha massa
•gent de la talla d'en Comín, i
i aquesta terra nostra del desencís
ha quedat una mica més sola sense
ell..

Es clar que ell diria que el que
cal són fets arrelats en l'esforç
I quotidià i no tindria temps per al
'desencís. Nosaltres, els que sense
imassa saber-ho, segur que hem
tastat comínistes, tenim un cert
jjdeure de continuar esperançats

d a

i

jj
i contra tanta desesperança.
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CONTESTA DE L'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA
JOAN MANUEL PUIG I HERNANDEZ!
I FRANCESC VALLS I CARRASCO i

Fem referència a Particle El difícil equilibri, signat
per Enric Company i publicat al núm. 63 de la revista
l'Hora de Catalunya.

Aquest article no és altra cosa que un sistemàtic atac
contra PEsquerra Republicana de Catalunya, un de
tants atacs als quals ja estem acostumats, segurament
perquè fem nosa a molta gent. Tot això no ens fa res, ja
que ens referma en el criteri que la coherència de la
nostra actuació va sembrant llavor en els sentiments
del poble de Catalunya, en perjudici d'aquells que han
promès molt i a l'horav de la veritat es troben que els
seus "amos" els han lligat de mans.

Diu en primer lloc, que les elec-
cions del febrer de 1936, l'ERC les
va guanyar, bé que acompanyada
d'altres partits. Això és cert, però si
té prou edat recordarà que el motiu
principal d'aquelles elecciones va
ésser enfonsar les dretes feixistit-
zants que detentaven el poder i
l'alliberament de la gran quantitat
de patriotes catalans que estaven
empresonats arran del 6 d'octubre,
la gran majoria homes d'ERC i entre
ells el govern legal de Catalunya
amb l'inoblidable President Lluís
Companys. Així, doncs, aquelles
eleccions foren el sentit de tot un
poble queja l'havia demostrat un 14
d'abril i amb l'aprovació de l'Esta-
tut de Núria, amb dos actes mas-
sius.

, D esprés deia mort del' home més
nefast de la història d'Espanya, no
és cap secret que a l'ERC no la van
voler legalitzar. Fins i tot el partit
comunista ho havia estat tot i les
protestes de les forces dretanes i
extremes dretes. A nosaltres ens
exigien treure el nom de republicana
per a ésser legals, nom al qual no
vàrem voler renunciar. Tots els mi-
litants formàvem pinya, des
del més alt directiu fins al més humil
militant no volíem cedir i continuà-
rem entossudits mantenint el nom;

14

sorgit del cèlebre Congrés de Sants.
Crec que això és un acte coherent i
segurament el Sr. Company l'ignora.

No diu veritat el Sr. Company
quan assegura que a les eleccions
del 1977 formàrem part de l'Entesa
dels Catalans. En tot cas ho fou pels
senadors, en què a les terres de
Lleida en sortí elegit el company
Audet.

La nostra manca de legalitat per
prendre part a les eleccions legisla-
tives del 1977 ens va obligar a un
pacte electoral amb el Partit del
Treball, formant l'Esquerra de Ca-
talunya. Això fou degut a qu£ per
mitjà de dos col·lectius "fantasma"
que havien aconseguit ésser legalit-
zats, donaren lloc al Partit del Tre-
ball i aquest ens oferí de participar-1

hi mitjançant un pacte electoral.
Hem estat molt criticats per haver
fet aquest pacte. Tant si es vol
creure com si no, va ésser fet ben a
contracor de tots els homes d'ERC
però, reconeixent que era l'única
forma de participar-hi, a darrera,
hora s'acordà de fer-ho. Fins als
darrers minuts no acceptàrem tot
cercant altres viaranys.

Hem d'aclarir, però, que en aquell
pacte no hi jugaren cap de les ideo-
logies dels dos partits, i encara filant
prim fou el Partit del Treball qui

s'amotllà a les exigències de l'ERC
amb aquest respecte.

Diu el Sr. Company que fruit
d'aquell pacte (que ell diu l'Entesa
dels Catalans, inexistent a les Legis-
latives) traguérem un parell de Di-
putats. Mala memòria té el Sr.
Company, ja que tant sols en vàrem
treure un que fou l'Heribert Ba-
rrera. El Sr. Arana, que ell esmenta,
militava aleshores en el Partit Socia-
lista-Reagrupament i per aquest Par-
tit havia estat elegit diputat a les
terres de Lleida. Va ésser molt des-
prés quan en deslligar-se d'aquest
partit s'integrà a l'ERC. Hem
d'aclarir al Sr. Company que aquest
íntegrament del Sr. Arana va tenir
lloc en un sopar celebrat a la ciutat
de Lleida al qual vàrem tenir el plaer
d'assistir-hi." Seguim doncs amb una
total coherència per part de l'ERC.

Diu el Sr. Company que l'ERC
era un Partit amb escassíssima mili-
tància. No volem entrar en xifres
però sí dir-li que en el cas d'ésser
molts és que vam fracasar treient un
sol diputat i si érem escassos com
diu, vàrem tenir un èxit que ens
omple d'orgull.

Quant a l'aprovació de la Consti-
tució, la investidura .de Suàrez,
Referèndum, el consens, el Pacte de
la Moncloa, no ens diu res el Sr.
Company en manifestar que un
home^sol no pot comptar pels resul-
tats. Es cert. Però sí que, encara que
sol, un home pot fer sentir la seva
veu i denunciar públicament com a
coses pobres d'esperit i contingut.
I aquesta denúncia pública l'ha feta
tan sols un home. I com hem pogut
adonar-nos, el temps ha donat la raó
a l'Heribert Barrera. Res del que
havien programat ha tingut eficàcia
per a la Nació Espanyola i així hem
anat de mal en pitjor i encara...

No cal fer esment, per sabudes,
les actuacions d'en Barrera a les

, Corts, que feren escandalitzar tota
la premsa del "Movimiento" i la dretana
dretana.

Diu també el Sr. Company que.
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malgrat que l'ERC participà en la
redacció de l'Estatut de Sau el Sr.
Barrera el va criticar. És ben cert.
Però ia hem dit abans que un home
sol no pot comptar amb els resultats,
i així el nostre representant Sr.
Arana no va poder fer res. El que no
diu el Sr. Company és que la crítica
d'en Barrera ja va ésser feta abans
de l'aprovació. Són innombrables
les esmenes fetes pel Sr. Arana que
no foren admeses. Seguim, doncs,
amb una coherència per part de
l'ERC.

Som a les eleccions del 1979. Els
atacs contra l'ERC, les campanyes
contra l'ERC plouen de tots can-
tons. De les dretes i de les esque-
rres. Nosaltres vàrem mantenir la
nostra situació i endavant en la lluita
per Catalunya. Segueix, doncs, la
nostra total coherència.

Després, les eleccions municipals.
Diu el Sr. Company que vàrem fer
de la mà dels socialistes. No és
veritat. Anàrem amb la nostra prò-
pia candidatura sense que ningú ens
donés de la.mà. Resultà gue vàrem
treure dos regidors. Que després
dins el consens a la Casa Gran,
aquests dos regidors facin més o
menys costat als socialistes amb els
pactes normals, és una altra cosa.
Dins el govern municipal s'ha fet el
que ha calgut.

Fa referència a la campanya elec-
toral del 20 de març per al Parlament
de Catalunya en la qual vam reivin-
dicar tot allò que s'esmenta en a-
quest article referent a la nostra
oposició a tota la política general

espanyola. És molt natural que rei-
vindiquem una cosa quan aquesta és
ben certa Diu que "Ens aprofitarem del
relatiu silenci que quant a termes especi-
•fícament catalans imposava la corres-
•ponsabilitat de totes les forces catalanes
en el govern d'unitat mantingut des de
1977 sota la presidència de Tarradellas i
dobla el seu número de vots". Discrepo
totalment No ens vam aprofitar de res.
La nostra fita ha estat sempre, és i serà,
Catalunya. Les eleccions del 20
de març eren per al Parlament de
Catalunya. Per tant, tot el nostre
esforç havia d'ésser dedicat als te-
sines necesaris a Catalunya. 0 no? Es
I que havíem de parlar de netejar la
cara a "la Cibeles"? El resultat és
sobrerament conegut. Catorze di-
putats quan ens conformaven amb
deu, ens permeten ésser jutges al
Parlament. Segueix la coherència
ïd'ERC.

Sap el Sr. Company, si no vol
ignorar-ho, que la fita d'en Barrera
era la de fer un pacte entre CiU,
PSC i ERC, per formar un govern
majoritari a Catalunya, la darrera
com a força decisiva, i que després
de converses i més converses el Sr.
Reventós no volgué fer-ho. Insistí
un cop i altre en Barrera í no va
haver-hi manera. Per la nostra part
nosaltres no podíem, ni podem ni
volem, fer costat amb els comunis-
tes-marxistes-leninistes i altres així.

IA part d'això, tots sabem que el cap
suprem del PSUC, és en Carrillo i
que aquest ja ha declarat pública-

ment ésser anti-nacionalista. Per
tant vàrem fer el que calia fer. I per
no allargar-me em faig ressò del que
manifesta el nostre diputat Fran-
cesc Vicens en el mateix número de
l'Hora envers el suport donat al Sr.
Pujol. A part que s'han comentat a
bastament les paraules del mateix
diputat dins l'hemicicle del nostre
Parlament. Així doncs, segueix la
coherència de l'ERC.

Per tot el que diem en aquest
article de rèplica, volem deixar ben
assentat que l'ERC no té res d'opor-
tunista. Si el Sr. Company es refe-
reix al temps del 31 ai 36, l'ERC no
anava de bracet dels qui guanyaven.
Eren els qui no guanyaven que
s'agafaven del bracet de l'ERC.
Recordi que el Partit Socialista es-
tava' al nostre costat per la seva
conveniència i perquè aleshores
encara no depenia de Madrid. Si vol
recordar encara més, el partit
d'Acció Catalana va voler anar sol
l'any 1931 sense treure'n cap profit i
així després s'integrà amb l'ERC.
I tots sabem la gent de vàlua que hi
havia en aquell partit.

Ara, si el Sr. Company vol referir-
se al temps de la guerra civil, ales-
hores sí que vàrem formar part de
governs amb el PSUC, però crec
que la inestabilitat d'aquell temps
no permet fer una valoració real de
cap dels partits de la zona roja. El
que és cert és que l'ERC va ésser la
primera víctima sobretot a la post-
guerra per la catalanitat dels seus
homes, que era el major crim a ulls
de les forces feixistes.

• Per tant, Sr. Company, nosaltres'
no anem ni'cap a un cantó ni cap a
l'altre com vostè vol suposar. Nosal-
tres seguim el camí de la coherència
com repetides vegades he dit.
Tenim un ideari creat el 1931 i posat

" al dia darrerament i d'ell no pensem
apartar-nos-en. Seguim fidels 'a
Catalunya i amb el nostre lema de
"Primer Catalunya, després Cata-
..unya i sempre Catalunya.!•
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L'EMBRANZIDA DEL COMERÇ D'ARMES

Una exportació
literalment agressiva
JOAQUIM MONELLS

Fa uns mesos, comentava en aquestes mateixes
pàgines el fenomen recent de la progressiva
militarització de les economies, a mesura que
s'accentua la conflictivitat político-militar a nivell
internacional. De manera paral·lela, i com a fenomen
lògic de suport, el comerç internacional de tota mena
d'armes —particularment de les més sofisticades— va
agafant una embranzida desconeguda fins ara.

Embranzida que, enguany, po-
dria empènyer el valor de les expor-
tacions mundials d'armes vers els
25.000 milions de dòlars —prop
dels 2 bilions de peles—, i si hom hi
afegeix el valor de les vendes de les
peces de recanvi i dels serveis de
manteniment la contrapartida mo-
netària del comerç d'armes podria
triplicar-se, fins a assolir la xifra
prou entretinguda de 5 bilions de
pessetes.

Com era d'esperar, els principals
protagonistes de l'exportació d'ar-
mament coincideixen (llevat del Ja-
pó) amb les primeres potències mili-
tar-industrials del món. Inevitable-
ment, el lloc d'honor és ocupat pels
Estats Units, que aporten un 47 %
de les exportacions mundials totals*
d'armes, i el segon per a la Unió
Soviètica, amb un 27 % de partici-
pació. El rol internacional d'aques-
tes dues superpotències —que jun-
tes suposen 3/4 parts dels submi-
nistres mundials d'armes— resulta
substancialment més estratègic que
el rol (menor) de la resta de països
exportadors. Efectivament, els
augments més o menys sobtats de
tensió político-militar internacional
(o bé els conflictes bèl·lics) generen
una impetuosa demada addicional
d'armament que cal cobrir de mane-
ra gairebé immediata i que, per tant,
només pot ésser satisfeta mitjan-
çant el recurs sistemàtic als estocs
d'armes de les dues superpotències.
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En d'altres termes, què les dues
superpotències gaudeixen del mo-
nopoli dels subministres interna-
cionals de cànons-pret-a-porter.

El tercer lloc en el ranking d'ex-
portació d'armes correspon a Fran-
ça, amb una participació de I'l 1 % i
un rol en certa manera complemen-
tari del de les dues superpotències.
La indústria francesa d'armament,
que ocupa 280.000 persones, està
especialitzada en tres línies produc-
tives de tecnologia avançada, indus-
trialment compartides només pels
EE.U.. i la URSS: avions de com-
bat, míssils de les darreres genera-
cions i electrònica professional. A-
quest alt nivell tecnològic, junt a la
peculiar posició geomilitar de Fran-
ça, que no pertany a l'OTAN, fa que
quan un país precisa armament so-
fisticat però alhora no desitja embo-
licarsè amb cap de les dues super-
potències ha de comprar-lo a França
que, d'aquesta manera, ocupa l'es-

L'augment de tensió política genera demanda addicional d'armament



Tant els països industrialitzats com els endarrerits renoven llurs armes.

pai (teòricament) "neutral" entre
els dos grans pactes militars. El fet
és que, el 1979, un 40 % de la
producció d'armes made-in-Fran-
ce fou exportada^ amb uns ingressos
d'uns 350.000 milions de pessetes,
equivalents al 20 % de la factura
petrolífera de França.

Després de França, el següent lloc
és ocupat ex-aequo per Itàlia, amb
una indústria d'armament que ocu-
pa 100.000 persones, que participa
amb un 4 % a les exportacions
mundials totals i que s'ha expansio-
nat ràpidament gràcies a les vendes
a països del Tercer Mon, i Gran
Bretanya, també amb un 4 % i una
indústria d'armes que ocupa 450.
000 persones (tot un rècord).

En el darrer lloc significatiu del
ranking mundial d'exportació d'ar-
mes apareix Alemanya Federal
—amb una participació del 2 %—,
País amb una indústria d'armament
que dóna treball a 200.000 persones
però que, per raons històriques de-
rivades de la segona guerra, presen-
ta en canvi una proporció relativa-
ment reduïda d'exportació d'armes.
El gran absent d'aquesta classifica-
ció és evidentment el Japó, que de
moment roman legalment incapaci-
tat per endegar l'exportació d'ar-
mes, tot i que recentment es detec-
ten fortes pressions per a revocar les
prohibicions jurídiques a aquest

comerç.
A una certa distància del grup de

vedettes exportadores, vénen una
sèrie de països que comencen a
manifestar-se com a competidors
agressius en els mercats internacio-
nals d'armes: Brasil, amb una carte-
ra de comandes de 56.000 milions
de pessetes, i Israel que el 1981
vendrà uns 70.000 milions de pesse-
tes d'armes. A un nivell diferent
—per més incipient—, l'índia està
ja produint helicòpters " Alouette" i
"Mig-21", properament endegarà la
producció de "Mig-G-bis" i de "Ja-
guar", i els experts consideren que
actualment aquest país ha assolit
una posició a partir de la qual podria
ja començar a exportar material de
guerra.

Tot aquest moviment comercial
d'armes correspon lògicament a l'e-
xistència d'una onada de grans ope-
racions de renovació/ampliació dels
estocs d'armament de la majoria de
països, tant dels industrialitzats
com dels més endarrerits.

Un exemple significaiu de reno-
vació/ampliació és el protagonitzat
per Gran Bretanya, que acaba d'ini-
ciar una operació ambiciosa de
substitució dels míssils "Polaris"
pels nous míssils americans "Tri-
dent-1", els quals seran instal·lats
en submarins de fabricació britàni-
ca. Cóm a mostra de la dimensió de

l'operació, quatre submarins i els
corresponents míssils "Trident"
costaran 815.000 milions de pesse-
tes, dels quals 163.000 milions
constitueixen la factura de compra
dels míssils nord-americans (mate-
rial auxiliar inclòs). Addicional-
ment, l'exèrcit britànic ha anunciat
l'adquisició de 240 tancs "Challen-
ger" a 163 milions de pessetes/pe-
ça, així com d'uns 2.000 carriers
per a transport de tropes a 81 mi-
lions/peça.

El cas de l'índia constitueix un
altre exemple, diferent però del bri-,
tànic, d'operació de renovació/am-
pliació d'armament a gran escala. El
1978, aquest país va comprar 160
avions supersònics "Jaguar" —dels
quals 120 produïts localment sota
patent estrangera— recentment va
signar un contracte de subministre
amb la Unió Soviètica de 112.000
milions de pessetes per a obtenir
tancs "T-2", armes anti-tanc i mís-
sils "AA-2", i està negociant la
compra de radars per a submarins i
nous sistemes de navegació i d'ar-
mament pels "Jaguar".

De manera simultània, darrera-
ment els països del Golf Pèrsic pro-
ductors de petroli s'estan convertint
en forts demandants d'armes, amb
unes despeses bèl·liques que —per
càpita— poden equiparar-se a les
d'Europa Occidental; recentment, i
com a indicació d'aquest afany ar-
mamentista, França va aconseguir
contractes de venda d'armes a a-
quests països per un valor que el
1985 assolirà els 700.000 milions de
pessetes. Finalment, altres països
en vies de desenvolupament situats
en zones políticament o militarment
conflictives, com ara Pakistan, E-
gipte, Irak o el Marroc, estan efec-
tuant intenses comandes d'arma-
ment en els mercats internacionals o
directament a les superpotències.

Tothom (capitalistes i comunis-
tes, rics i pobres, moros i cristians)
s'estan armant fins a les dents. Sun
Tzu deia: "antiguàment, els guer-
rers hàbils començaven per fer-se
(invencibles, i després esperaven
que l'enemic fos vulnerable". O Sun
Tzu ha fet molts deixebles darrera-
ment o tornem als temps antics. En
;qualsevol cas, als infeliços a qui els
toqui fer el paper d'"enemic vulne-
rable" els caurà una d'aquelles
tempestes de trons i de míssils que
són el preludi de la pau. De la pau
eterna. l |
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Pere Portabella ja no pertany al Grup Mixte i esdevé "diputat no Benet acusà l'ERC d'afavorir una plataforma per dividir
adscrit". Catalunya. •

LA DRETA ES CONSOLIDA

Andalusistes:
una pica a
Catalunya
CONXITA SOCIAS

Per obra i gràcia d'"els tres" -CC-UCD, CiU i ERC-
el Parlament de Catalunya compta amb un reglament
en el qual ha desaparegut el Grup Mixte, es crea el
grup parlamentari amb un mínim de dos diputats i
també la figura del "diputat no adscrit".

Fins aquí, la lletra estricta del nou
reglament de la cambra legislativa
catalana. Al darrera, una de les
primeres i més dures polèmiques
que s'han produït al Parlament, mo-
tivada pel fet que, malgrat l'enèrgica
oposició de l'esquerra parlamentà-
ria, el Partit Socialista Andalús
compti amb un grup parlamentari
propi.

Durant la campanya electoral,
l'esquerra va denunciar el perill que
representava la presentació del
PSA a les eleccions, un perill de
dividir el poble català en dues co-
munitats, perill de lerrouxisme. El
PSA va aconseguir 70.000 vots, la
majoria d'ells arrencats als partits
d'esquerra, i aquests vots li suposa-
ren dos diputats. A l'hora de fer el
reglament del Parlament, calia veu-
re què passava amb aquests dipu-
tats i amb els dos independents,
Pere Portabella i Josep Benet, pre-
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sentats a les llistes del PSUC.
De res no han valgut les explica-

cions de socialistes, comunistes i
dels propis independents en el sen-
tit de defensar un Grup Mixte on
s'encabissin els quatre diputats es-
mentats. El Grup Mixte, com deia
Eduard Martín, existeix a la majoria
de parlaments europeus, i també es
defensà el criteri que el nombre
mínim per a formar grup parlamen-
tari propi fos de quatre diputats, car
així s'evita el possible fracciona-
ment en múltiples grups. Cal dir que
als Parlaments europeus, sovint el
mínim és de quinze diputats.

L'esmena de defensa del Grup
Mixte fou derrotada per 56 vots
contra 70, els setanta dels "tres"
partits que, segons els socialistes
Armet i Martín, configuren la dreta
del Parlament català, amb l'afegitó

;dels dos diputats andalusistes. Els
portaveus dé l'Esquerra Republi-

Acosta (PSA) se sent satisfet amb el reglament
demana lleis per als andalusos.
cana s'han atipat d'intentar explicar
la posició del seu partit de defensar
el grup parlamentari andalusista. Hi
addueixen criteris de clarificació,
diuen que el Grup Mixte és un calaix
de sastre i que el diputat no adscrit
no serà en absolut un "diputat de
segona". El propi president Pujol va
cremar una mica de pólvora per
defensar la votació del seu grup.
Però difícilment la gent podrà com-
prendre que la majoria al govern i
els partits que li donen suport hagin
regalat una plataforma de llança-
ment com és un grup parlamentari,
si no és amb un altre objectiu de
fons, com podria ésser afavorir la
divisió en els vots de l'esquerra,
amb el resultat d'augmentar pro-
porcionalment els seus.

Des del punt de vista electoral, no
hi ha dubte que la cosa té una certa
lògica. Des del punt de vista de la
necessària reconstrucció nacional
de Catalunya, en la qual, malgrat
llurs paraules, dubtem que hi cre-
jguin els diputats andalusistes, és
{difícilment justificable, es miri per
on es miri. •



Un cow-boy candidat a la presidència de la Casa Blanca.

UN COW-BOY CAP A LA CASA BLANCA

Ronald Reagan for
president
P. SENGLAR

Família, amistat, treball,
pau i llibertat, aquest és
el lema que encapçala la
plataforma republicana
que vol portar el
cow-boy "Ronnie". en
una cavalcada, fins a
la Casa Blanca

Per fi, l'home que s'ha passat la
meitat de la seva vida fent de noi bo
en pel·lícules de segona fila ha acon-
seguit fer de protagonista, la pel·lí-
cula rep el nom de "Destí: Was-
hington", Ronald Reagan ha vist, o
com a mínim això és el que ell
s'imagina, la culminació de la seva
carrera: ser president dels Estats
Units.

Ronald Wilson Reagan va néixer
el 6 de febrer de 1911 a Tampico
estat s'Illinois. Va realitzar els seus
estudis a l'Eureka College. Una ve-

La convenció Republicana de Detroit van
ser quatre dies de festa.

gada finalitzats els seus estudis va
començar a treballar com a periodis-
ca, com a comentarista esportiu a la
ràdio per ésser més exactes. Més.
endavant, i degut a la seva bona veu
i al seu físic atractiu va provar fortu-
na a Hollywood, interpretant quasi
bé sempre papers de segona fila, la
majoria dels quals de cow-boy.

El liberalisme hemofílic

A Califòrnia, Reagan va començar
a interessar-se per la política, fins el .
punt d'arribar a encapçalar el sindi-
cat d'actors, lloc on era con-
siderat un actor progressista. Més
.endavant es va afiliar al Partit De-
mòcrata.

Però els anys tot ho canvien, i ja
l'any 1952 va canviar de bàndol i va
donar suport a Eisenhower i a l'any
a Nixon. El seu canvi envers la dreta
però, no es va acabar pas aquí, ja
que després va mantenir contactes
amb la John Birch Society, organit-
zació de caire feixista.

L'any 1964 va continuar donant
suport a la causa republicana, a-
questa vegada era Bany Gokiwater
el candidat, el qual precisament va
fer unes declaracions sobre Ronald
Reagan afirmant que: "Jo tot el
que espero és que no es mati
intentant demostrar que és jo-
ve".

Tota aquesta sèrie de recolza-
ments als candidats republicans li
van valer l'any 1966, sortir escollit
governador de l'estat de Califòrnia,
enfront al demòcrata Edmund
Brown.

S'ha de dir però, que per aquell
temps el cow-boy de Tampico es va
convertir en una figura important de
l'extrema dreta d'aquell estat. Pre-
cisament a partir d'aquest càrrec de
governador és quan va començar a
parlar de la seva joventut progres-
sista com d'una malaltia, "el libera-
lisme hemofílic", frase que el va fer
famós.

Resulta força curiós, també, que
quan era governador de Califòrnia
va dur a terme algunes accions de
les quals avui es desdiu, tal és el cas
de l'avortament.

El programa electoral

El programa electoral del Partit
Republicà, que va ser presentat a
mitjans de juliol a Detroit, està •
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caracterizat per un conservadoris-
me molt fort així com per un gran
sentit de caire electoralista.

En els seus trets principals, a-
quest programa analitza, en primer
lloc la situació en què es troba avui
dia els Estats Units i més endavant
passa a definir el futur que espera a
la nació americana sota les regnes
del partit republicà.

En política social i afers econò-
mics, promet que hi haurà una redu-
cció dels impostos que oscil·larà
entre un 10 i un 50 per cent, per tal
de disminuir les càrregues impositi-
ves que pateixen avui dia els ameri-
cans. Per una altra banda, també
garanteix la creació de nous llocs de
treball "mercès a l'augment de la
competivitat de les nostres in-'
dústries per protegir la feina
dels nord-americans" segons va
manifestar el propi Ronald Reagan
en la presentació de l'esmentat pro-
grama.

En el camp de l'energia, aquesta
tindrà un fort impuls, sobretot en el
sector nuclear; l'estímul de la pro-
ducció interior en el petroli, carbó i
gas natural, comportarà l'absència
—segons els assessors de Reagan—
de nous impostos sobre el preu de la
benzina. Fet aquest que no deixa
d'ésser paradoxal si es té en compte
que la benzina, com arreu del món,
està pujant contínuament.

Pel que fa referència als drets de"
la dona, el Partit Republicà conti-
nuarà donant suport a tot allò que
impliqui igualtat de drets entre ho-
mes i dones. Però per altra banda
rebutja donar suport a una esmena
constitucional que reconeixi la i-
gualtat d'ambdós sexes; la qual co-
sa, lògicament, no s'acaba d'enten-
dre massa.

Sobre l'avortament, els republi-
cans també volen presentar una es-
mena constitucional que l'elimini;
és a dir tot el contrari d'allò que va
fer l'avui candidat a la presidència
quan era governador de Califòrnia, i
va donar el seu vist i plau perquè es
pogués posar en pràctica.

L'apartat de política exterior és,
potser, el que ocupa més espai de
tot el programa. En la primera part
s'expliquen les errades que ha dut a
terme l'Administració Carter alhora
que s'afirma: "Des de l'any 1967,
els Estats Units estan en infe-
rioritat de forces nuclears res-
pecte a la Unió Soviètica". Per
solucionar aquest problema, els re-
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Cal aconseguir la superioritat nuclear sobre la Unió Soviètica.

publicans proposen un rearmament
personal així com dels seus països
aliats a l'OTAN.

Aquest és, a grans trets, el pro-
grama republicà per les eleccions
del 4 de novembre. Però en realitat,
de tot això que s'acaba d'exposar
que se'n pot treure de clar?

És pot dir que un dels principals
objectius que es vol assolir és el
d'aconseguir la superioritat militar
envers la URSS, augmentant, per
aquest motiu el pressupost de de-
fensa en un 30 per cent, en tres anys;
o sigui actualitzar el famós pla d'ac-
ció Roth-Kemp que ja va ser rebut-
jat fa temps pel Congrés. Unit a tot
això però, es vol intentar equilibrar
el pressupost i per tal de fer-ho
afirma el seu equip d'economistes
format .per Feldstein, Laffer i
Greenspan —tots ells deixebles de
Milton Friedman— que s'ha de tor-
nar a potenciar el sector privat al-
hora que s'allibera la capacitat d'i-
niciativa del país.

Qui va guanyar la convenció

Quan es va celebrar la convenció
republicana, la cadena de televisió
de la CBS va dur a terme un estudi
en el qual es va arribar a la conclusió
que els delegats que allí havia reu-
nits tenien un promig de renda fami-
liar anual de 47.000 dòlars, és a dir
uns tres milions i mig de pessetes;
s'ha de tenir present que als Estats
Units aquesta abundor monetària
només la poden gaudir una de cada

* .
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George Bush, un ex-director de la CIA, futurw
president dels Estats Units?

vint famílies. És a dir que és un tipus
de gent molt determinat que la seva
màxima preocupació són els impos-
tos, la inflació i els desitjós de tornar
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'.! tàndem Reagan-Bush pot ser perillós no només pera la reelecció de Carter sinó també pertot el

entre moltes altres coses, que es va
escollir George Bush com a home de
confiança de l'ex-actor de cinema.

George Herbert Walker Bush, i-
gual que Ronald Reagan, és un ho-
me del nord. Va néixer el dia 12 de
juny de 1924 a Milton, estat de
Massachussetts. Fill de pares mi-
lionaris, el jove George va cursar els
seus estudis a la famosa universitat
de Yale on es graduà en Economia.

Més endavant va participar en la
segona guerra mundial com a pilot
de la U.S. Navy.

Una vegada acabada la guerra
fundà la Zapata Petroleum Corpo-
ration, convertint-se d'aquesta ma-
nera en un dels peoners en explota-
cions petrolíferes del Guií" Stream.

Va iniciar la seva carrera política,
en el Partit Republicà a l'estat de
Texas, lloc per on va sortir escollit
senador l'any 1964. Més endavant, i

a passejar-se arreu del món mirant
als altres per damunt de l'espatlla.

Tot això són símptomes, símptomes
igual que el fet que Henry Kissinger,
"el mago", hagi estat fortament cri-
ticat i acusat de ser el responsable
de tots els mals que d'un temps ençà
esta sofrint l'imperi del dòlar.

Tot això ve a dir que dins el Partit
Republicà, en aquest moment, qui
té la paella pel mànec, qui de veritat
ha guanyat la convenció republicana
ha estat l'ala més conservadora, re-
presentada per Ronald Reagan, el
qual pretén tornar a aquell naciona-
lisme exaltat dels anys cinquanta i al
rebuig de tots aquells països que es
mostrin disconformes amb la políti-
ca dels Estats Units.

De totes formes però, s'ha de
distingir entre allò que es promet en
els discursos electorals i els actes que
es duen a terme des del despatx del
president. Perquè s'ha de tenir pre-
sent que quan Ronald Reagan va
assolir el càrrec de governador de
Califòrnia estava ple d'ideals, bons
o dolents, però ideals al cap i a la fi, i
a l'hora de la veritat els va deixar en
un calaix i es va decidir a fer una
política possibilista i plena de reali-
tats.

De totes maneres tant si guanya el
Partit Demòcrata com el Republicà
a les eleccions que s'han de celebrar
el proper dia 4 de novembre, el futur
no deixa d'ésser un xic ombrívol tant
pels mateixos Estats Units com per
als països que estan en la seva zona
d'influència. Perquè la veritat escol-
lir entre Carter i Reagan és un

1

L'elecció de Ronald Reagan fou a bombo i
platerets.

dilema tan enutjós que no seria
estrany que l'index d'abstenció ja
prou gruixut veiés augmentar el seu
coeficient. I és que és lògic, però
també és preocupant que això es
produeixi perquè els dos únics can-
didats a la presidència dels Estats
Units siguin un cacauter i un cow-
boy.

Qui és George Bush

En la mateixa convenció en què es
va escollir com a candidat Ronald
Reagan, es va designar George Bush
com a candidat a la vice-presidència
de la nació.

Aquesta elecció és del tot lògica,
ja que quan el candidat és un home
conservador el seu acompanyant en
la carrera presidencial sempre es
procura que sigui, dins el camp de la
relativitat, un liberal. És per això

"Perquè no un actor si durant quatre
anys hem tingut un pallasso", diu la
samarreta de la noia.

mercès a la seva tasca en el Congrés,
Richard Nixon el va designar am :

baixador a les Nacions Unides du-
rant el període 1971-1973.

Durant el període en què Gerald
Ford fou president va ser designat
com a "enviat especial" a la Xina en
els anys 1974 i 1975.

Finalment els anys 1976 i 1977 va
ser l'home que dirigia la CIA.

En medis financers i diplomàtics
George Bush és un home que està
molt ben considerat i a més està en
l'òrbita financera de la família dels
Rockefeller, la qual cosa encara li
dóna més força dins de la societat
nord-americana. •
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UN GRAPAT DE TEMES PER A UNA ENTREVISTA SENSE POB

Joan Manuel Serrat: "En
aquest país està tot per fer'
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O h i n l « r w - C P S O p ) 1 s'ïdenUfica amb les tesis de Raimon
Obiols. Continua estant vetat a televisió espanyola Marca
d1Stancies respecte a alguns intèrprets d e ^ c ó i a W t s

artistes prefabricats i insolidaris

Vol tornar a treballar als barris.
Creu que Convergència i el PNB són
forces de dreta poc solidàries amb
altres pobles... De tot això, i d'un
grapat més de temes, en parlem
amb ell amb tota la tranquil·litat que
aquests temes mereixen. Amb temps
per davant i en un lloc on no som

interromputs, es porta a terme
aquesta conversa.

—Joan Manuel, comencem pel
que normalment va al final de les
entrevistes: els projectes. Què estàs
fent i preparant en aquests mo-
ments?

—De moment et puc dir que
aquest estiu no faig actuacions,
tal com estava previst en un pri-

mer moment. Prefereixo treba-
llar en un material que he de
gravar ben aviat. Es tracta d'un
disc en català i un disc en caste-
llà. Però no em fa massa il·lusió
parlar de projectes no definits
del tot. No és que sigui cap se-
2ret, simplement no m'agrada
dir coses que potser no seran
veritat.

—En qüestió de gravar discos
tens fama de ser una mica mandrós.
Quin és el teu ritme de treball en
aquest sentit?

Una manera de fer

—No tinc ni un ritme personal
concret ni cap contracte que
m'obligui a fer els discos amb
una periodicitat determinada.
Penso també que no soc tan
mandrós com això... És possible
que en aquest aspecte no treballi
amb presses, però no m'importa
ser així.

—A Edigsa hi ha hagut impor-
tants canvis. Continuaràs treient els
teus discos catalans per Edigsa?

—No sé encara per qui sortirà
el nou disc. Espero i desitjo que
continuí sortint per Edigsa, però
això depèn molt que Edigsa con-
tinui volent ser una companyia
discogràfica que conservi les
bones referències que fins ara
havia tingut.

—En les teves noves cançons hi
podrem veure les constants de sem-
pre, o bé hi haurà canvis impor-
tants?

—No tinc una voluntat de can-
viar d'una manera concreta. El
que passa és que sempre hi ha
canvis en les fórmules i els me-
canismes. El que sí que existeix
és una voluntat d'anar fent les
coses una mica diferents. A ve-
gades m'engego per camins que
no sé on em portaran. Si al final
m'agraden, m'hi quedo; i si no,
torno al punt de començament.

—Tu has posat una sèrie de poe-
tes a l'abast majoritari, a través de
diferents àlbums que els has dedi-
cat: Machado, Hernàndez, Salvat-
Papasseit... En la teva producció
més recent, has continuat treballant
sobre poemes d'altres?

—Sí, he anat fent poemes de
Josep Carner, Vicent Andrés Es-
tellés, Palau Fabre... Però no
serà el material del proper disc.
Prefereixo guardar-lo per un fu-

tur àlbum que aglutini poetes
catalans del segle XX que tinc
moltes ganes de fer.

—Tamb# tinc moltes ganes de
fer una cosa que ja tinc molt
avançada: és un treball sobre la
cançó a Catajunya, no només
popular. Ui! Es una cosa molt
llarga i no sé encara quina fór-
mula de publicació prendrà. Fal-
ta l'última fase que és la concre-
ció de la feina. Des de fa més de
dos anys estic recollint cançons,
veient l'espai que ha ocupat
sempre la cançó popular quan la
cançó culta ha abandonat el
llenguatge i se n'ha anat a d'al-
tres llocs a guanyar-se la vida.
És tot^un fenomen molt interes-
sant. És, d'alguna manera, anar
des de la cançó de trobadors fins
a Toldrà. O per dir-ho d'una al-
tra manera, de la batalla de
Muret a la guerra civil.

—Veig que tens una pila de pro-
jectes coincidents, que no ets dels
que acaben una feina per començar-
ne una altra...

—Nq sé treballar d'altra ma-
nera. És un sistema molt parti-
cular, si és que li podem dir
sistema!

—I què és el que fa que una cançó
teva neixi en català o en castellà?

Català-castellà, una relació
sempre discutida

—No estic segur que una can-
çó neixi en català o en castellà.
Una cançó l'escric en un idioma
o en un altre, segons el que vull
dir. Si he de fer una cançó sobre
la meva Barcelona íntima, no
tindré més dallonses que fer-la
en català. El llenguatge haurà de
ser el meu. Ara bé, si jo he de fer
una altra mena de cançó, en què
la meva pretensió fos perllongar
aquesta imatge de la ciutat a
l'extrarradi, per exemple, po-
dria fer-la perfectament en cas-
tellà. Depèn d'on posis l'objec-
tiu. Depèn també de l'interlocu-
tor de la mateixa cançó. La deci-
sió acostuma a ser inicial, però li
puc donar la volta i canviar
d'idioma. El que no puc fer és
traduir-la un cop acabada. Fixa't
que jo mai no he traduït les me-
ves cançons catalanes al caste-
llà. Això no vol dir que no ho faci,
però fins ara he estat incapaç.
No és per una raó ètica ni per una •
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Espero i desitjo continuar gravant per Edigsa, però depèn
que aquesta companyia conservi les referències que havia
tingut fins ara.

Estic treballant en poemes de Josep Carner, Vicens Andreu
Estellés, Palau i Fabre...

raó de pudor. Es per una absolu-
ta impotència: no sé fer-ho.

—Aquest tema del català-caste-
llà, del bilingüisme, ha significat
durant molts anys un litigi entre
diferents intèrprets catalans i va
provocar un trencament que, en cer-
ta manera, encara dura.

—La relació que es va trencar
aleshores ja estava trencada
d'abans. No va ser el fet que jo
cantés en castellà el que va pro-
vocar certs enfrontaments per-
sonals i certes violències. Va ser
anterior, i el fet de cantar en
castellà es va capitalitzar per
fotre'm. Sempre m'ha agradat
repetir que en aquest tripijoc hi
han intervingut molts més fac-
tors relacionats amb la vanitat
que no pas assumptes de tipus
polític. La prova està en que mai
s'ha fet una discussió seriosa del
que va significar això, indepen-
dentment de les responsabilitats
que tots teníem. Encara és l'hora
que s'ha de fer un plantejament
sobre el que ha estat cantar en
24

castellà en un moment determi-
nat. Tampoc no s'ha fet una ex-
posició justa de quina ha estat la
feina que hem fet en favor de
Catalunya els qui hem cantat
molt a fora. Mai ningú no s'ha
preocupat de valorar-ho. La ve-
ritat és que a mi aquest proble-
ma m'agafa lluny i cansat, per-
què realment va ser un "tingla-
do" molt amarg, dirigit amb mol-

. ta mala llet, i del qual en sóc un
supervivent. Per sort he sobre-
viscut a tota aquesta mala llet
que em van fotre a sobre, però
això és perquè he estat afortu-
nat, perquè la gent ha seguit
comprant els meus discos i anant
als meus recitals d'una manera
absolutament fidel. Tot aquest
afer no m'agrada massa comen-
tar-lo, perquè se'm tornen a
remoure els budells.

—Creus que pot haver-hi un des-
bloquejament del problema, o bé
que serà un litigi etern?

—Per mi és un problema que
no existeix. Tot el que ha passat.

ha anat col·locant les coses al
seu lloc, més o menys. S'han
anat situant perfectament les
motivacions que van fer que en
Serrat cantés en castellà i, en
canvi, en Raimon no ho fes mai.
Independentment de les possibi-
litats personals de fer-ho, és
clar. Ha quedat ben demostrat
que el fet de cantar en castellà no
representa cap mena de pecat ni
de trencament amb res.

—0 sigui que fas un punt i a part.
—Jo ja l'he fet fa temps aquest

punt i a part. El que seria absurd
seria asseure'm en una taula ro-
dona amb tots els individus que
fa deu anys se'm volien tirar al
coll intentant assassinar-me de
mil maneres diferents, i fer amb
ells un plantejament dialèctic
del "porque sí, porque no, la
madre que nos fundo". Per la
mort de Déu! Fa vergonya! Jo
mateix no podria mirar-me al
mirall. Si hagués de justificar-ho
a la gent seria tota una altra



En el tema del castellà i el català hi han intervingut molts més factors relacionats
amb la vanitat que no pas assumptes de tipus polítics.

cordaré sempre com uns temps
d'una gran soledat. Es molt
complex... Durant els onze me-
sos que vaig estar sense poder
tornar a casa, només vaig rebre
sis cartes, no vaig tenir gairebé
cap contacte amb ningú, a to-
thom li costava molt desplaçar-
se als llocs on jo estava...

—Guardes algun ressentiment o
rancor a algú degut a això?

—En absolut. Això no ho deia
en contra de la gent, sinó per
reflectir la quantitat d'amargors
i de lluites a defensar que te-
níem. En el moment que vaig
tornar, aquesta soledat va desa-
parèixer i la trempera de la gent
es va demostrar al cap de pocs
mesos, quan vaig fer els recitals
pels barris.

—Hi ha un bon record d'aquells
recitals. Es una experiència que es
repetirà?

—Va ser el punt de partida
d'un nou plantejament de la
meva feina. El que a mi m'agra-
daria és treballar tota la vida
així, esperant que això fos ren-
dible. Això és una de les coses a
reivindicar: que un funciona-
ment així sigui autofinanciable.
. —Posats a reivindicar en coses de
música i de cultura, si Max Cahner
et cridés per demanar-te consell,
què li diries?

—De moment em sentiria molt
afalagat de veure que, per pri-

Del pensament polític de Raimon
Obiols puc dir que fa molts anys que té
una posició molt clara, cosa que potser
altres companys no poden dir.

cosa, però per sort, a nivell po-
pular ja està tot molt clar.

"Uns temps d'una gran soledat"

^ —No voldria que l'entrevista aga-
fés un to sado-masoquista, però ara
tenia previst de parlar de més pro-
blemes que queden enrera en la teva
trajectòria: l'afer d'Eurovisió, el teu
exili... Com ho veus amb la perspec-
tiva del temps?

—Ho veig amb molt d'orgull,
amb pena i, sobretot, amb molta
soledat. Jo aquells temps els re-

mera vegada, un polític creia en
els professionals per resoldre
qüestions de plantejament. En
l'aspecte artístic, els professio-
nals mai no hem intervingut en
res; sempre han estat més im-
portants els crítics. El que li
diria no ho sé, però de moment
acceptaria la conversa amb molt
de gust. Espero que amb la Ge-
neralitat funcionant i amb un
home tan ferm com Max Cahner
al front de la conselleria de Cul-
tura comencin a canviar les co-
ses, sempre i quan la política de
Max Cahner sigui de país i no de
Convergència, si no tindrem les
mateixes deficiències que fins
ara.,

—Però, en concret, què es pot
demanar?

—En la cosa cultural hi ha un
abandó absolut per part de
l'Administració que es reflecteix
ràpidament als partits polítics,
els quals tampoc no donen
l'atenció que el tema cultural
mereix. Què podem demanar? Jo
vull demanar-ho tot. Crec que en
aquest país, per desgràcia, està
tot per fer en tots els espais, i
sens dubte en l'artístic. Cata-
lunya, malgrat aquesta nostra
pretensió que som els millors, és
un país amb una pobresa més
gran de la que ens pensem. El
Consell Executiu de la Genera-
litat té feina llarga.

Política, amics
i vida familiar

—En les darreres eleccions al
Parlament es va produir un cert
canvi en la tendència de vot, i això

;ha fet que aquest Consell estigui
;avui en mans de Convergència i
•Unió. Tu, com a socialista, com veus
i aquest canvi en el mapa polític ca-
itala?

—Primer vull dir que no ens
fem massa il·lusions. Encara
continuem depenent dels matei-
xos: manen els de Madrid d'una
manera àmplia i generosa.
Quant al canvi de la voluntat
popular és un fet absolutament
respectable, i penso que pels so-
cialistes serà molt alliçonador.
Això ha de servir perquè exis-
teixi una major seriositat i res-
ponsabilitat.

—Tu ets militant del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
i en el teu darrer disc dediques una
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cançó a Raimon Obiols. Aquesta
dedicatòria és per raons d'amistat o
per raons de tendència?

—Hi ha moltes raons. Abans
que res és per motius d'afecte i
de profunda amistat. Però
aquesta amistat amb Raimon
Obiols potser no hauria estat
possible mai si ell no hagués
estat un company conegut, un
home al qual he pogut conèixer
pel fet de trobar-m'hi molt a prop
a nivell de militància. La raó
fonamental, però és la tendresa.
Quant al seu pensament, només
puc dir que en Raimon fa molts
anys que té una posició molt
clara, cosa que potser altres
companys no poden dir. Jo, per-
sonalment, tinc la mateixa acti-
tud que durant el Congrés del
77, que coincideix amb la de
l'Obiols. El que passa és que,
degut a un coneixement més
gran, ara té una acceptació més
àmplia.

— Canviem de tema. Darrera-
ment has tingut una activitat públi-
ca molt escassa.

—Realment han estat uns me-
sos d'intensa vida familiar. Ha

estat l'època més brutal de la
meva vida, quant a coses que

m'han passat. Aquest mig any
que va des del naixement de la
meva filla fins a la mort del meu
pare ha estat una vivència molt
especial. D'una banda tot el pro-
cés de descobriment de la nena.
Viure amb una criatura que
creix és una aventura excepcio-
nal. D'altra banda ha estat molt
bèstia el llarg enterrament del
pare, des del moment que el
metge em va dir el que passava
fins al final. Cada dia es moria
una mica. Realment ha estat una
època en la qual no he pogut
estar massa per la vida pública.

—Tu ets un home que hi creus
molt en la família.

—Molt. Tinc un exemple de
funcionament de la família que
el trobo fonamental. La famí-
lia, per mi, no es redueix a la
meva dona-i a la meva filla. En
tinc un concepte més ampli. La
societat parla molt de la unitat
familiar i no fa altra cosa que
trencar-la contínuament, creant-
li la necessitat d'uns espais afe-
gits, d'unes llibertats que són

falses.
—No se't veu gaire per la tele...
—No em diuen mai res. Des

dels fets del 68, continuem amb
la mateixa duresa de sempre. Es
veu que sóc un etern condemnat
a les llistes negres i que d'aqui
no en sortiré mai de la vida.
Suposo que a aquests senyors
els deu passar com a certs em-
pleats de companyies d'aviació,
que es pensen que les compa-
nyies són seves. En els funcio-
naris de TV deu haver-hi un cert
"espíritu de Servicio" i el con-
cepte que deuen tenir de mi és el
d'un "enemigo de la pàtria".

Com dèiem al començar, hem
pogut parlar amb en Joan Manuel
d'una pila de temes. Alguns no te-
nen res a veure amb els altres. Però
junts, ens ajuden a descobrir aques-
ta personalitat de Joan Manuel
Serrat. A nivell popular s'equipara
amb els intèrprets més importants
de l'estat, però el diferencia aquesta
lucidesa i aquest tarannà d'home de
carrer preocupat pel seu entorn, que
tan poc gasten els artistes multitu-
dinaris normalment prefabricats.H



ELS AJUNTAMENTS ESTAN COL·LAPSATS

Molts maldecaps i
pocs diners
ISIDRE AMBROS

A un any i escaig de les
eleccions municipals els
ajuntaments, la majoria
d'ells governats per
l'esquerra, estan lligats de
mans i peus; llur situació
econòmica és, més que
precària, insostenible.
Però tot això no és perquè
els membres dels actuals
consistoris siguin
malgastadors, sinó
perquè ni hi ha res per
administrar

El proppassat dia vint-i-dos de
juliol, el ministre d'Hisenda, Garcia
Anoveros va acceptar, per fi, con-
feccionar un calendari de transfe-
rències de recursos de l'Estat a les
administracions locals. Sembla
doncs, que després de tot un any de
diàleg de sords que venien realit-
zant els representants dels ajunta-
ments i l'Administració central, els
consistoris actuals podran assegu-
rar a llurs proveïdors i funcionaris la
data en què se'ls pagarà... Per altra
banda, el ministre d'Hisenda ha as-
sumit també l'acció d'actualitzar les
bases de contribució territorial i
urbana i de la llicència fiscal de
l'impost industrial. També va ac-
ceptar que els ajuntaments rebin del
tresor de l'Estat el 10 % de la
recaptació per impostos indirectes.

Tot això.ue s'acaba d'esmentar
però, correspon a unes promeses
fetes el mes de juliol d'aquest any,
mentre que els actuals cap visibles
de les administracions locals van
accedir als càrrecs l'any passat; això
implica que durant un any, de mo-
ment, la situació que han patit i
pateixen la majoria d'ajuntaments
ha estat i és del tot insostenible, ja
que van arribar a uns consistoris

amb greus problemes econòmics,
irresolubles des de l'administració
local, amb unes tuteles governatives
totalment obstruccionistes i on la

política dels pedaços era la reina.
Davant de tot això el govern, pel seu
cantó, els ha ofert, de sempre, pro-
meses de liquidació de deutes, pro-
meses i... promeses, car encara
s'han de dur a terme tota una sèrie
de liquidacions que fan referència a
alguns impostos de l'any passat i,
lògicament, els dels dos primers
trimestres d'enguany, i és que el
pitjor del cas és que totes aquestes
liquidacions corresponen a com-
promisos acceptats, en un principi,
pel govern i més endavant imcom-
plerts, com correspon al cas concret •

S'HA DE TREBALLAR MOLT
—Després de passar tota l'è-

poca de la transició democràtica,
com vàreu trobar l'Ajuntament?

— El vam trobar molt ma-
lament, ja que durant aquell
període no s'havia fet absolu-
tament res. El consistori an-
terior ho concedia tot, a qual-
sevol veí que venia a cridar
una mica li donaven el que
demanava, i és clar, tampoc
no era això. No volien ni mal
de caps ni embolics. I per altra
banda, es treballava poc, ma-
ssa poc, segons la meva opinió
personal. Qui ens diu això és
Manuel Royes, batlle de Terras-
sa.

Un dels problemes més greus
que pateixen avui dia els ajunta-
ments és l'econòmic, com heu
resolt aquest problema?

Resolt haig de dir que no ho
està però sí que està en vies de
solució, almenys això és el
que pensem tots en aquest a-
juntament. Primer vam co-
mençar a funcionar amb els
pressupostos prorrogats i a
base de crèdit-pont, per valor
de cent milions de pessetes.
Després, també vam aprofi-
tar, i això és la primera bossa
que vam fer quan vam entrar,
Pactualització del padró mu-
nicipal, el qual es va veure
augmentat en un 25 % es van
donar d'alta 10.000 habita-
cles, 1.000 comerços i un cen-
tenar d'indústries. Aleshores,
tot això, més uns quants mi-
lions extres, d'un crèdit que
teníem concedit d'Urbanisme,
més el pressupost ordinari,

ens dóna un pressupost con-
solidat amb el qual nosaltres
pensem que és pot començar a
fer quelcom.

A part del problema econòmic,
quins són els problemes amb què
es troba l'ajuntament de Terras-
sa?

Essencialment, en la ma-
quinària municipal, que ana-
va molt malament. Es va ha-
ver de dur a terme una refor-
ma administrativa molt pro-
funda, que va incloure uns
cursos de reciclatge pel per-
sonal.

Per altra banda, penso que
hi ha molt poca sensibilitat
envers les ciutats petites.
Només haig de dir que del
cànon sobre benzina que ens
han de pagar cada tres mesos,
encara no hem vist un cèntim.



Ca/ çue e/ govern pagui el que deu als ajuntaments.

Els ajuntaments estan colapsats econòmicament, i
de la transferència periòdica de pa-
gaments que l'Administració cen-
tral ha de fer respecte a les corpora-
cions locals.

No hi ha crèdits, ni oficials

ni privats
Amb tot aquest munt de malde-

caps que s'acaba d'argumentar, els
ajuntaments aquest any estan rea-
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litzat un autèntic "tour de force"
per poder dur a terme una clarifica-
ció estructural en là qual quedi de-
limitada la participació en la impo-
sició directa així com una proporció
equivalent sobre l'impost de la ren-
da. També es vol endegar un pro-
grama d'inversions en el qual es
palesi una capacitat inversora més
gran, amb la qual cosa el Govern
hauria de salvar, o com a mínim
sanejar, el Banc de Crèdit Local,

avui totalment col·lapsat. íntima-
ment lligat a aquest darrer punt és el
paper que han de jugar, i moltes
vegades no ho volen fer, les dife-
rents caixes i bancs, així com altres
ens financers locals, els quals hau-
rien de mantenir un certs coeficients
d'inversió municipal, per tal de po-
tenciar llurs propis municipis, fet
aquest que no s'està produint massa

Un altre escull amb el qual topen
els consistoris és l'autonomia muni-
cipal de la qual en fa esment la
Constitució, mitjançant l'article
140. Aquest diu: "La Constitució
garanteix l'autonomia dels munici-
pis els quals gaudiran de personali-
tat jurídica plena. El govern i l'ad-
ministració municipal correspon als
respectius Ajuntaments, integrats
pels batlles i els regidors^1

Aquest text està molt bé, és per-
fecte, sempre i quan es pugui apli-
car, ja que fins el moment l'Admi-
nistració central s'ha anat reservant
la potestat d'aprovar o no els pres-
supostos que envien els ajunta-
ments, amb la qual cosa paralitzen
les possibles accionms que pensava
realitzar l'administració local. Això
comporta que els ajuntaments hagin
de recórrer al crèdit privat, el qual



'ESTEM EN SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS1

Quan vau assolir aquest càrrec
com vau trobar l'Ajuntament?

El vam trobar molt mala-
ment —ens afirma en Lluis Her-
nandez, batlle de Sta. Coloma—,
perquè en l'època de la transi-
ció democràtica, no es va fer
i és clar, això es nota. Però és
que, a més, ens vam trobar amb
un personal que, víctimes de la
situació existent, era totalment
incompetent. Això ho hem anat
arreglant, i ara mateix tenim
previstos uns cursos de reci-
clatge per alguns funcionaris a
l'Escola d'Administració de
Catalunya.

Quina és la vostra situació eco-
nòmica?

Estem quasi bé en suspensió
de pagaments; em sembla que
amb això està tot dit.

Amb el pressupost actualq ue
tenim, ens trobem que és insu-
ficient i que, per tant, no ens
queda més remei que recórrer
al crèdit. Però llavors ens tro-
bem que el crèdit oficial, el que
atorga el Banc de Crèdit Local,
ens ha estat denegat perquè
l'esmentat banc no té grans re-
cursos; perquè l'Estat només
paga deutes i, a més, el poc que

moltes vegades no els és concedit i si
se'ls atorga és a uns interessos ele-
vats. Això fa que molts batlles hagin
vist una possible solució en l'emis-
sió d'obligacions per un nombre
elevat de diners, però llavors també
sorgeix el problema de l'endeuta-
ment, car l'emissió d'obligacions, a
la llarga, implica pagar un interès
encara més elevat que un crèdit
normal, amb la qual cosa doncs,
l'únic que es fa és ajornar el proble-
ma.

Llavors, es pot dir que tot indici
de solució de la problemàtica muni-
cipal passa per l'abonament, per
part de l'Estat, dels deutes exis-
tents; per la creació d'unes mesures
d'urgència front als problemes que
pateixen els consistoris, els quals
s'agreugen cada dia més i per un
programa a mig i llarg termini en el
qual s'inclogui una nova llei Bàsica
del Règim Jurídic de les Corpora-
cions Locals, la qual unida a la llei

| té s'ho enduen les grans ciutats,
o sigui que per aquest camí rio
hem obtingut res.

Llavors vam recórrer al crè-
dit privat i "La Caixa" l'any
passat ens el va concedir, amb
la qual cosa la nostra càrrega
financera va passar del 4 % al 8

'.%. Però vet aquí que aquest
any, que ens trobem igual que
l'anterior, vam tornar a dema-
nar un altre crèdit i ens hem
trobat que l'esmentada entitat
ens ha posat moltes traves, tot
argumentant que els crèdits és
millor que vagin repartits entre
totes les caixes que pertanyen a
la Confederació de Caixes
d'Estalvis.

Hi ha alguna solució en perspec-
tiva?

1 Nosaltres teniem els nostres
plans, però ara ja els considero
utòpics. Front a la situació que

Lluís Hernandez, batlle de Sta. Coloma

sobre règim local que promulgui el
Parlament de Catalunya, han de
posar en funcionament tota la lenta i
complicada maquinària municipal.

Un dels temes més importants
per tal de solventar els greus pro-
blemes que pateixen els ajunta-
ments, és la revisió dels cadastres,
;ja que aquesta revisió pot compor-
tar una sèrie d'ingressos molt supe-
iriors a la que s'està realitzant avui
dia, car les bases de cotització són
molt baixes i el desordre que es
produeix a l'hora de la recaptació
era, fins fa ben poc, molt important.

Un altre dels aspectes importants

acabo d'explicar, voliem rea-
litzar una emissió de deute pú-
blica per valor de vuit-cents
milions de pessetes, per això
vam reunir tots els directors
locals de les caixes i bancs que
hi ha a Sta. Coloma i els vàrem
explicar la nostra situació i les
nostres intencions; la contesta
fou que no ens podien ajudar
perquè aquest ajuntament no
els mereixia, encara, molta
credibilitat.

Més endavant, una comissió
de batlles de les ciutats que
formen el cinturó industrial de
Barcelona vam demanar au-
diència al President del Govern
per tal d'exposar-li les nostres
reivindicacions, però aquest
ens va denegar l'entrevista tot
argumentant que el govern ja
coneix el problema i està estu-
diat la manera de resoldre'l.

Per un altre cantó, cal fer
esment que estem esperant la
liquidació de deutes de l'any
passat, nosaltres vam omplir
els papers, els vam enviar, i no
hem sabut mai més res. Supo-
sem que quan les grans ciutats
cobrin, nosaltres també ho fa-

a millorar és la proposta que, l'any
vinent, hi hagi una participació en
favor dels ajuntaments de l'ordre
d'un 5 % del producte net de l'im-
post sobre la renda de lt > persones
físiques. Aquesta participació, ani-
ria a enfortir el fons de cooperació
municipal, el qual es repartiria des-
prés entre els municipis en relació al
nombre d'habitants, amb lliurament
per part del Ministeri d'Hisenda de
les quantitats a compte, cada tri-
mestre.

En resum doncs, cal esperar que
d'una vegada, el govern deixi de fer
promeses als batlles perquè callin i
afronti una política municipal cohe-
rent, amb la col·laboració dels re-
presentants dels ajuntaments, car
aquests van assolir la regidoria dels
diferents pobles per tirar endavant
un projecte municipal i no per fer
d'administradors de la misèria o de
captaires..., com es pretén que facin
des de la tresoreria estatal. •
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L'acció contra la Sisena Flota el Nadal passat fou de les primeres amb fort ressò
públic.

MARXA ANTI-OTAN

Comencem a
caminar!!
CONXITA SOCIAS ,

Fa unes setmanes el ministre d'Afers Estrangers, ;

Marcelino Oreja, assegurava als ciutadans d'aquest
país que cap al 1981 entraríem a POTAN, amb la qual
cosa ens deixava esbalaïts. L'HORA ja va parlar en
el seu moment del que significaria això. Però ara volem
tractar el tema des d'iin altre punt de vista, el que ha
posat dempeus la Marxa Anti-Otan.

El 9 d'agost, a Ascó, s'acaba la
Marxa Anti-Nuclear, i hi posa
cloenda un acte conjunt que serveix
alhora d'inici a la Marxa Anti-Otan.
Aquesta comença el 10 d'agost, s
Ascó mateix, i s'acaba el 31 a Figue-
res. L'organitza el Grup d'Accic
Directa No-Violenta Anti-Otar
(GANVA) i recorrerà les instal·la-
cions militars nord-americanes que
hi ha al Principat, així com indús-
tries d'armament, polvorins, etc.
L'objectiu de la Marxa és conscien-
ciar i mobilitzar els ciutadans contrc
l'ingrés de l'Estat espanyol a
l'OTAN.

Malgrat la coincidència de final i
inici de les dues Marxes, en realitat
30

l'organitzen grups diferenciats que
tenen en comú, entre altres coses, la
relació personal i el fet de compartir
el mateix local, el Casal de la Pau de
Barcelona. Així mateix fou comú
l'acte de presentació, celebrat fa
uns dies a les Cotxeres de Sants.

Tres són els punts bàsics que
motiven la Marxa Anti-Otan:

—No als blocs militars, ni
OTAN ni Pacte de Varsòvia. Amb-
dues organitzacions acceleren la
cursa d'armaments que posa en pe-
rill la mateixa supervivència de \e
humanitat. La permanència dels
blocs és, a més, un fre constant a Is
lluita per la llibertat dels pobles i
dels treballadors.

Joseph Luns, actual secretari general de
l'OTAN

— No a les Bases Nord-ameri-
canes. Llur presència ens fica de fet
dins el bloc militar de l'OTAN amb
tots els perills i implicacions que
això comporta. D'altra banda, no cal
insistir en els greus problemes de
tot tipus —ecològics, socials, etc—
que les bases ocasionen als habi-
tants i als llocs on són intal.lades.

— Per la pau, el desarmament,
i la desmilitarització social. Cal
encetar un autèntic debat popular
sobre els temes relacionats amb la
defensa per a clarificar quins són i
quins haurien de ser els mitjans i els
objectius d'aquesta. En tot cas, el
GANVA ha fet palès que el concepte
actual de defensa ho és de defensa
d'interessos de les classes domi-
nants, i que caldria anar a una idea
de Defensa Popular No-violenta.

La Marxa anti-OTAN es farà a
peu i és la seva intenció crear el
debat i denunciar les intencions at-
lantistes del govern d'UCD, bé amb
l'ingrés directe o bé amb la renova-
ció dels tractats bilaterals amb Es-
tats UnitSj els quals acaben el 1981.

Un dels obstacles amb què es pot
trobar la Marxa Anti-OTAN és la
seva legalització. El GANVA ha
demanat els permisos adients, i ara
és el Governador Civil qui té la
paraula. De moment, tenen un pre-
cedent no gaire encoratjador: en el
cas de la Marxa Antinuclear, la Ge-
neralitat s'ha inhibit de fer de mit-
jancera i sembla que farà igual amb
els antimilitaristes. En qualsevol
cas, el GANVA està ben decidit a fer
la Marxa, amb legalització o sense.



Una mica d'història
Què és, tanmateix, el GÀNVA?

Aquest grup, que s'autodefineix
com antimilitarista, antiimperialista
i antiautoritari, nasqué fa uns dos
anys. "El gran problema amb què
ens hem trobat, ens diu Quico Por-
ret, membre del GANVA, és com
arribar a la gent, com explicar-los
aquesta lluita i mobilitzar-los. Les
primeres accions van tenir un ressò
més aviat reduït: teatre al carrer,
dossier sobre l'OTAN, informes,
conferències. Cert que sortien als
diaris i la gent ens trucava, però no
sortíem d'un àmbit limitat. La pri-

mera acció amb més ressò fou l'em-
presa el Nadal contra la Sisena Flota
Nord-americana que era al port de
iBarcelona. Es feren paral·lelament
a Ciutat de Mallorca —reprimides
per la policia, d'altra banda— i z
València".

Després d'aquella acció, a pri-
mers d'any es van emprendre simul-
tàniament les Jornades Anti-OTAN
i la preparació de la Marxa que
s'hauria de fer a l'estiu. "Hem seguit
una estratègia d'escalada, d'anar
ampliant la volada de les nostres
accions", afegeix Quico Porret.

Els mateixos problemes d'in-

ITINERARI de la MARXA ANTI-OTAN
Dilluns

ir
Alcover
Valls ,

Gavà I 8

Prat del
Llobregat

Santa 25
Coloma
de
Farners

Dimarts

12
Tarragona

19
Barcelona

26
Girona

Dimecres

13
El Vendrell

20
Terrassa

27
La Bisbal
Pals
Radio
Liberty

Dijous

14
Vilanova i
la Geltrúdel

21
Sabadell

28
Torroella
de Montgrí
L'Ejtartit

Divendres

15
Vilafranca
Penedès

22
Granollers
Cardedeu

29
L'Escala
Roses

Dissabte

Sant 16
Sadurní
d'Anoia
Subirats

23
Sant

30
(Puig Paní
Cadaqués)

Diumenge

10
Ascó
Reus

17

Subirats

24
(Turó de

"Celonil'Home
Montseny)

31

Figueres

fraestructura han motivat alguns
canvis en el trajecte inicial previst
per a la columna Anti-OTAN. En el
quadre del recorregut ja hi ha modi-
ficacions: així, el dia 23, en comptes
de Sant Celoni s'aturaran a Arenys
de Munt. El 24 a Blanes, no al Turó
de l'Home. I el 30 ja arribaran a
Figueres. No es descarten tampoc
loves modificacions sobre la marxa.

Altres accions a VEstat
La coordinació que manté el

3ANVA amb altres grups similars
de l'Estat espanyol ha permès esta-
blir accions paral·leles a altres na-
cionalitats. Així, a Aragó, el Movi-
ment Nacionalista Aragonès en pre-
para, amb plantejaments més am-
plis, però tanmateix amb els matei-
xos objectius.

A Galícia, es troben amb un pro-
blema concret a la Serra de Barban-
za, oh els volen instal·lar un complex
de comunicacions per als ameri-
cans. Grups ecologistes hi preparen
una marxa de cinc dies de durada.

Finalment, a Canàries, no saben
gncara si faran també una marxa o
accions parcials, també contra un
problema concret, la base d'Arina-
ga, per a la qual ja s'han comprat els
terrenys i s'hi fan les explanacions.

Aquesta Marxa no es limTTaraal
problema de l'OTAN, sinó que a-
firma que farà seves totes les reivin-
dicacions locals (cas del Castell de
Subirats, per exemple) relacionades
amb els punts bàsics de la Marxa:
presència d'instal.lacions nord-
americanes, de polvorins, d'empre-
ses exportadores d'armament a les
dictadures o a les zones de conflicte,
itc. Així la caserna per a PM ameri-
:ans a Barcelona, l'Estació LORAN
de telecomunicacions a l'Estartit,
Ràdio Liberty, ENASA a Mataró,
Víatra-Günther a l'Hospitalet,
CECSA a Esparreguera i Barcelo-
na, les petroquímiques de Tarrago-
na, etc.

Ben aviat, doncs, s'engega ja a-
questa Marxa amb vocació mobilit-
zadora contra un problema extraor-
dinàriament greu. Els organitzadors
agrairan segurament qualsevol ajut
o qualsevol participació. Els intere-
ssats, podeu adreçar-vos al GAN-
VA, al Casal de la Pau, C/ del Bruc,
26 2on. Barcelona (10). Els telèfons
són el 301 49 39 i el 301 52 4B.

Ja ho sabeu: Pel no a l'OTAN i a la
militarització, cal començar a cami-
nar ! •

n



Sortida cap al front d'Osca de la columna de Garcia Oliver (segon per la dreta) i Ricardo Sanz (en el centre).

GARCIA OLIVER, EX-DIRIGENT DE LA CNT-FAI

L'exiliat que
no va voler tornar
JOSEP Ma. HUERTAS CLAVERIA

Joan Garcia Oliver, ex-ministre de Justícia amb el
govern Largo Caballero (novembre 19>36-maig 1937),
ex-dirigent de la CNT-FAI, ha mort sense retornar al seu
país. Ha mort a l'Avinguda de l'Arbre, a la Colònia
Chapalita de Guadalajara, en el Mèxic que l'acollí com
a exiliat l'any 1941.

Garcia Oliver, que ha deixat unes
polèmiques memòries ("El Eco de
los Pasos", Ruedo Ibérico, París-
Barcelona, 1978), va morir el 17 de
juliol de 1980, als quaranta-quatre
anys exactes que, a un pis del carrer
de Pujadas, al Poble Nou de Barce-
lona, es preparava juntament amb
els seus companys de lluita Durruti,
Ascaso, Gregorio Jover, per si els
militars s'aixecaven.

Quan l'ex-president Josep Tar-
radellas romania encara al seu exili
de Saint-Martin-le-Beau, els perio-
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distes Josep Martí Gómez i Josep
Ramoneda li varen preguntar si en-
cara hi havia algun exiliat que me-
resqués una gran entrevista. Sense
cap mena de vacil·lació Tarradellas
respongué un nom: Garcia Oliver.
Durant anys he intentat, per corres-
pondència o amb ocasió dels seus
viatges a París per preparar les
memòries, aconseguir una entrevis-
ta amb Garcia Oliver. Sempre em va
esquivar i em queden només unes
cartes vingudes de lluny, de Guada-
lajara (Mèxic)...

Obrer de molts oficis

Joan Garcia Oliver va néixer al si
d'una família obrera a Reus el 2 de
gener de 1902, quan Reus era enca-
ra la segona ciutat de Catalunya. Als
8 anys entrà a treballar en una
indústria borsera, i després en una
casa de vins. Més tard, ja a Barcelo-
na, començà de "xarric" (renta-
plats) en una fonda i a poc a poc
s'especialitzà en l'ofici que més e-
xerciria: cambrer.

El 1920 ingressava a la CNT i
simultanejava les seves accions a
Reus i Barcelona. L'Hermós Plaja,
veterà anarquista de 92 anys que
milità amb ell a les contrades tarra-
conines, el recorda com un home
esverat, ambiciós, poc reflexiu...

En les seves memòries Garcia
Oliver ha insistit que els atemptats
contra figures destacades de la polí-
tica conservadora espanyola com a



resposta a les morts que entre els
obrers causava la criminal llei de
fugues establerta pel governador ci-
vil de Barcelona Martínez Anido,
eren conegudes pel Comitè Regio-
nal de la CNT, en contra del que
s'havia afirmat que sovint les des-
coneixien. I relata així com se cele-
brà en un indret situat a la ribera del
riu Besòs un encontre destinat a
crear un comitè d'acció en el qual
participaren Àngel Pestana, Camil
•Pinon, Joan Peiró i Narcís Marco,
l'endemà del 10 de març de 1923,
jornada que foren assassinats Sal-
vador Seguí i el seu company "Pe-
rones".

Als 21 anys Garcia Oliver va rebre
l'encàrrec d'eliminar físicament al
governador Martínez Anido, del
propi Pestana. Amb el jove réusenc
havien d'actuar tota una sèrie de
joves anarquistes que amb el anys
serien destacats militants de la FAI.
No pogueren donar mort a Martínez
Anido, però membres d'aquest grup
foren els autors de les morts del
cardenal de Saragossa i de l'ex go-
vernador de Bilbao.

Després d'una detenció amb mo-
tiu d'un tiroteig a un cafíè de Manre-
sa, Garcia Oliver s'exilià i fou ales-
hores quan Francesc Macià li va
oferir més d'un cop el lloc de "minis-
tre de la guerra" en la Catalunya
lliure en la qual somniava.

Al seu retorn a Espanya, tornà a la
presó, i fou a la de Burgos que el va
sorprendre la proclamació de la Re-
pública.

Secretari de la FAI sense

ser-ne membre

Garcia Oliver es va trobar al poc
temps que Joan Molina, secretari
peninsular de la jove FAI, l'organit-
zació que havia de vetllar per la
puresa de l'anarquisme, li lliurava
poc abans d'anarse'n a la mili un
segell de cautxú i els arxius perquè
en fes de secretari. El problema
consistia no només en la feina que
això procurava, sinó que Garcia Oli-
ver no era encara ni tan sols membre
de la FAI.

Com a bon "faísta", no creia en la
República i contínuament la punxa-
va amb accions directes que ell
anomenava "gimnàstica revolucio-
nària". El 8 de gener de 1933 inten-
tà una revolta en diferents llocs

d'Espanya juntament amb mem-
bres de la FAI i va ser detingut i
torturat. Va ser aleshores que morí
la seva mare, disgustada per com
tractaven el seu fill.

Només aixecats els militars, Gar-
cia Oliver i els seus companys —Du-
rruti, Ascaso, Gregorio Jover...—,
com ja he dit abans, sortien al carre^
no per defensar la República sinó
per proclamar la Revolució si acon-
seguien vèncer els militars faccio-

Garcia Oliver en els primers dies de la
guerra.

sos. La victòria fou total, i el mateix
19 de juliol Garcia Oliver entrava a
la presó de dones per a dir-les que
eren lliures i començava l'enderro-
cament del vell casalot del carrer
Amàlia. (Anys després aquell forat
permetria néixer la plaça Folch i
Torres, a dues passes del Paral·lel).

Garcia Oliver, que a les seves
memòries no és gens amable amb la
major part de fent que hi surt,
criticava Durruti perquè no parlava
com calia fer-ho segons el que con-
venia al moment, sinó com la gent
li volia sentir. Així no dubta en
afirmar que va ser una "víctima de la
demagògia en el bon sentit de la
paraula". Frederica Montseny, Abad
de Santillah, Companys, Vidiella,
són tractats durament en el llibre de
memòries. Tanmateix, hom observa
que estima dos personatges no a-
narquistes per la forma que hi són
tractats: Tarradellas i Largo Caba-
llero, que el va fer ministre.

La salvació de

Vidal i Barraquer
Les seves memòries varen servir

per conèixer aspectes de la guerra
encara un xic foscos, com el fet que
el cardenal Vidal i Barraquer salvés
la vida gràcies a un salconduit que li
va fer Garcia Oliver com a cap del
Departament de Guerra dins el Co-
mitè de Milícies Antifeixistes, mà-
xim organisme en els primers mesos
de la contesa.

El novembre de 1936 va entrar
juntament amb altres tres anarquis-
tes —Frederica Montseny, Joan
Peiró i Joan López— al govern que
presidia Largo Caballero, en la car-
tera de Justícia. Encara que no
s'hagi escrit de manera massa clara,
aquest càrrec que havia exercit va
ser un dels motius perquè no tornés
al país, almenys al principi del
temps democràtic. Sempre hi havia
el tema de les sentències de mort
sobre el qual ha deixat escrit en "El
eco de los pasos":

"Por sistema y por ser el ministro
de Justícia no objeté nunca una
•sentencia de los Tribunales Popu-
lares. Solamente una vez, mi pala-
bra y mi voto fue para que se sus-
pendiera una sentencia de muerte
que iba a pasar sin merecer ninguna
objeción. Se trataba de un caso de
espionaje Juzgado en Asturias. El
reo era un muchacho de 14 afios.
Aunque pudiese ser culpable de los
delitós de espionaje de que era
acusado, a mi me pareció excesiva la
pena de muerte para un muchacho
tan joven. En consecuencia, la causa
pasó a revisión del Tribunal Su-
premo".

Dins les revelacions que donaren
a conèixer les memòries, figurava la
de que l'ambaixador soviètic li havia
proposat substituir com a cap de
govern Largo Caballero.

Els seus 190 dies com a ministre
varen acabar el maig de 1937. Els
enfrontaments entre comunistes i
(republicans d'una banda, i poumis-
tes i anarquistes per altra, suposa-
ren una crisi que forçà el canvi de
govern. Va ser aleshores que Garcia
Oliver i la Montseny hagueren de fer
d'apagafocs per aturar la lluita amb
discursos per la ràdio. El de Garcia
Oliver contenia un fragment que es
va fer famós:

"Y ahora siento por mi, bajo el
peso de la responsabilidad que vivo,
y declaro que los guardias que hoy
han muerto, para mi son hermanos:
me inclino ante ellos y los beso. Los •

33



A París l'any 1977

antifascistas que han muerto, los
anarquistas que han muerto, para
mi son hermanos: me inclino ante
ellos y los beso. Los socialistas que
han muerto, para mi son hermanos.

"Sí, después de decir esto, tengo
que anadir: todos cuantos han
muerto hoy son mis hermanos, me
inclino ante ellos y los beso. Son
víctimas de la lucha antifascista y
los beso a todos por igual".

Teresa Pàmies em comentà una
vegada que arran d'aquest discurs la
gent va començar a dir-li a Garcia
Oliver "la leyenda del beso", títol
d'una sarsuela molt coneguda. Gar-
cia Oliver em contestà en saber que
li deien així que mai no se n'havia
assabentat i que "el sentit humorís-
tic de "la leyenda del beso" desco-
breix els qui participaren, obeint
ordres de Moscú, a la preparació i
execució dels fets dits del 5 de maig
Deu els hagi perdonats a tots els
"pesuquistes" d'aquells temps, i i
la Teresa Pàmies també".

Tot i que el seu llibre i els seus
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escrits estan redactats en castellà, la
correspondència mantinguda entre
qui signa aquest treball i l'antic
ministre de Justícia va ser en català,
que ell qualificava de macarrònic,
perquè "jo parlo i escric el català de
quan era petit", però que era molt
correcte".

L'amarg exili

Des que deixà el ministeri, Garcia
Oliver no va ocupar ja cap càrrec
destacat. En exiliar-se marxà pri-
mer a França com tothom i després
a Suècia. Gràcies a Alexandra Kol-
lontai, l'escriptora feminista, que
era aleshores ambaixadora russa a
Estocolm, Garcia Oliver va poder
creuar Sibèria en el transiberià, arri-
bar així a Vladivostok i despíés a
Amèrica.

Va marxar de Suècia sol el no
vembre de 1940, i l'abril de 19̂ 41 la
seva dona i el seu únic fill arribaven
a Veracruz, a Mèxic. S'iniciava així
un exili que pels Garcia Oliver mai

no va acabar.
El 1944 es creà a Mèxic una CNT

en l'exili, i Garcia Oliver va ser-ne
nomenat secretari. Però l'anar-
quisme s'afeblia lluny d'Espanya:
"pàgines boiroses, grisenques i fas-
tigoses d'una gent exiliada que dia
a dia s'anava descomponent dintre
d'un gran podriment", és com em
descrivia a la seva darrera carta
aquella etapa final del seu activis-
me. Es clar que afegia: "El que
queda dit es tracta solament de
l'exili polític, 'perquè existeix un
exili quasi desconegut: la lliçó de
vida exemplar que a Mèxic donaren
tots els refugiats, gents treballado-
ras i de moral sense taca. I aquesta
mena de viure no hi ha manera de
relatar-la, puix que es tracta de
pàgines viscudes per cada un dels
exiliats. I per poder saber el que
sofriren ells que no posseïen altres
instruments per poder viure que el
treballar, seria cosa de traslladar-
nos al Panteón Espanol de Mèxic i
passar llista a tots els que hi dormen
el somni de l'eternitat". Entre ells,
el seu únic fill, que morí en accident
de cotxe, als 24 anys. "Nasqué a
í'exiíi i sense pàtria, i exiliat va
morir".

Durant la dècada dels anys setan-
ta, amb el sol ajut de la memòria i el
bon ofici de l'editor Pepe Martínez,
de Ruedo Ibérico, Garcia Oliver va
donar forma a unes memòries dures
i apassionants. Home destacadís-
sim en la Catalunya del seu temps,
es retirà de la política activa cap al
1948, llevat d'alguna que altra ex-
cepció.

Viatjà sovint a París, i pel juny de
1977 es va creure que havia tornat
amb un passaport que li havia acon-
seguit l'avui alcalde de Madrid En-
rique Tierno Galvan. Quedà un tant
decebut de que les memòries no
fossin encara un èxit més gran, i és
mostrà esquerp respecte a tractar
amb la gent del seu país.

De fet, el final del seu llibre era ja
prou eloqüent:

"En adelante, deberé contemplar
el paso de los días en la estricta
soledad y el nada hacer de quien,
apartado del trabajo creador, ha de
dedicarse a contar el tiempo, el
minuto empujando al segundo, y el
minuto a la hora. Y así hasta la
muerte".

Exiliat i solitari. Un epitafi força
exacte per a un home DÚblic apas-
sionat i apassionant. •



ALEXANDRE CIRICI PELLICER, SENADOR

Situació de les
llengües minoritàries
MONTSERRAT MINOBIS

El senador català Alexandre Cirici i Pellicer va
presentar el passat dia 1 de juliol un informe, davant el
Consell d'Europa, sobre les llengües minoritàries. Un
informe que subratlla quina és la situació actual
d'aquestes llengües a Europa tant des d'un punt de
vista històric i cultural com jurídic. Un tema que a
nosaltres ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no
solament ens ha d'interessar sinó que hem de conèixer
i valorar.

»
— Com va néixer aquest informe I

pel Consell d'Europa? ^.^" \
—Com una conseqüència d'una

actitud que jo havia adoptat al Con-
sell. La primera vegada que jo vaig
assistir al Consell d'Europa, durant
la primera legislatura, vaig fer un
acte d'innocència, d'ingenuïtat i va
ser el presentar una esmena, per les
bones, sense posar-me d'acord amb
cap grup; en aquell moment es dis-
cutia la qüestió dels Drets de l'Ho-
me. La meva esmena consistia en
afegir que com un dret més de
l'home calia contemplar el dret a la
pròpia llengua i a la pròpia cultura:
amb gran sorpresa meva i malgrat la
meva "relliscada" va ser votada i
acceptada, malgrat que els france-
sos s'hi varen oposar però vaig com-
ptar amb l'ajut dels suïssos i dels
italians que permeteren l'aprovació
de la meva esmena. Aquest fet em
va donar a conèixer com a persona
que s'ocupava de tots aquests pro-
blemes i aleshores i més endavant
en vaig presentar una altra, com-
plint amb tot el que era necessari, és
a dir posar-me d'acord prèviament
amb altres grups, quan en el Parla-

'ment europeu es discutia tot allò
que feia referència a les "cultures
nacionals" i que bàsicament consis-
tia en fer una clara distinció entre
"nacionalitats" i "regions" per tal
que l'Estat—els Estats— creés les

condicions perquè elles mateixes
tegissin el desenvolupament de les
seves pròpies llengües i cultures. I
també va ser aprovada. I això em va
donar ja una certa carta de persona
especialista en la matèria. I per
conjunt de tot va ser quan se'm va
fer l'encàrrec d'elaborar aquest in-
forme a través de la Comissió de
Cultura del Parlament de la qual en
sóc el vice-president.



Interès del Consell d'Europa per

les llengües minoritàries

Quin interès real té el Consell
d'Europa per les llengües minorità-
ries?

—Jo he observat, en el decurs de
la discussió d'aquests textos, que no
són aprovats encara, el sentiment
d'un esperit favorable: evidentment
la gent que em varen estimular i que
em varen ajudar més en els meus
començaments a Strasbourg i que
ara ja no en són parlamentaris, foren
els laboristes anglesos, millor dit de
Gran Bretanya, ja que eren del País
de Gal·les, d'Escòcia i naturalment,
estaven molt preocupats per a-
quests temes. Igualment haig de
remarcar la valuosa col·laboració
d'un holandès i dels diputats dels
països escandinaus els quals, per
sistema, estan sempre a favor de tot
el que sigui minoritari; i també cal
assenyalar que l'únic país del món
en què aquest problema és resolt
d'una manera perfecta és Suècia:

quatre infants que parlin una llen-
gua que no sigui la sueca tenen el
dret de ser ensenyats en aquesta
llengua; en la seva llenga materna.
De tota manera haig de dir que el
meu treball no parla de problemes
d'aquest ordre sinó que fa referèn-
cia exclusivament a llengües territo-
rials.

—En què consisteix bàsicament
el treball?

—Doncs en un estudi de casos i en
veure naturalment, l'origen del pro-
blema, el qual sorgeix en el segle
XVI en el moment que l'edicte de
Villers-Cotterets (1539) oficialitzà
el francès a tot el país veí, imposant
una llei vulgar i bandejant el llatí
dels documents oficials. A Espanya
el procés vingué més tard i cal no.
oblidar que el castellà no es va|
imposar fins el segle XVIII i no pas'
del tot ja que en l'ensenyament i en
1 món judicial el català continuava
tenint prioritat, la qual cosa però es
produí ja en el XIX.

Diferències lingüístiques?

—Què significa el fet lingüístic?
Millor dit, la diferenciació lingüísti-
ca?

—Hi ha el problema de distinció
de dialectes i llengües i jo penso que
no cal fer distinció entre llengües i
dialectes, per a mi són maneres de
parlar. Per tant jo no utilitzo mai la
paraula llengua ni dialecte, faig refe-
rència a les formes de parlar, mane-
res de parlar; crec, a més, que tots
parlem un dialecte i tots parlem el
dialecte d'allò que som i n'hi ha uns
que són privilegiats. El cas del cata-
là és molt excepcional i en realitat no
ens podem comparar amb cap altra
llengua minoritària. De fet el català
és una llengua majoritària perquè és
la llengua majoritària de Catalunya,
i no té la problemàtica que acostu-
men a tenir les llengües minorità-
ries. Catalunya ha estat un Estat
independent durant gairebé mil
anys, això cal no oblidar-ho, i per
tant tenim una força que no tenen
les altres.
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—Aquesta és una diferenciació
molt clara entre Catalunya, el cata-
là, i la resta de llengües?

—Aquesta ho és evidentment,
perquè les llengües que no han tin-
gut mai un Estat no existeixen pràc-
ticament des "del punt de vista cultu-
ral ja que la gent s'ha acostumat a
fer-ne servir una altra com a fet
cultural, és a dir, hi ha idiomes que
han tingut una enorme extensió, cas
del savoià, perquè acabà assimilant
el fet cultural del Piamonte, i avui,
pràcticament s'ha perdut del tot.

—Podem dir, doncs, que la situa-
ció actual del català és troba en
superiotiat de condicions que la res-
ta de llengües minoritàries?

—I tant! primer, per la demogra-
fia, els catalans som el més nombro-
sos i segon, la intensitat cultural, la
quantitat de publicacions... no n'hi
ha cap d'altra com la nostra. De
manera que el nostre cas és molt
particular i hem de pensar en un
altre tipus de problemes com poden
ser el de les llengües que no són
minoritàries, cas de Bèlgica, amb el
flamenc, els diferents idiomes de
Suïssa o bé el francès al Quebec.

—Quines són les diferències o en
què estan millor les que acabeu
d'esmentar?

—Senzillament en què el fla-
menc, per exemple, té resolts tots
els problemes, no en té cap i fins i tot
jo gairebé diria que ho tenen resolt

de manera excessiva ja que l'ense-
yament és totalment en flamenc i
fins i tot és prohibit l'ensenyament
en francès, la qual cosa jo considero
una injustícia, però també entenc
que s'han de defensar perquè han
estat molts d'anys sotmesos al fran-
cès.

—I la situació de la resta de llen-
gües de l'Estat espanyol?

—Una amb l'altra es troben en
una situació ben diferent. Catalunya
és un país culturalment constituït i
aquesta és una realitat ben remar-
cable i encara que hi hagi molta gent
que sigui analfabeta de la seva prò-
pia llengua i això, naturalment no se
solucionarà fins que el català sigui
ben present a les escoles; avui és
molt freqüent veure com la gent
parla en català, perquè és la seva
llengua i, en canvi escriu en castellà
perquè no ha pogut aprendre el
català a l'escola. Aquest és un fet
inevitable, han estat escolaritzats
en castellà i en'tots els països on això
passa la reacció, naturalment, és la
mateixa. Nosaltres, però, tenim a
favor nostre que això que és una
fatalitat, nosaltres no hi creiem, més
aviat ens sap greu. El problema de
les llengües minoritàries, precisa-
ment és aquest: el fet que es pro-
dueixi una disglòssia; pensen que és

{una llengua per estar per casa i que,
Taltra, és més important. Els cata-

lans francesos, per exemple, pensen
que la cultura francesa és més im-
portant i això a nosaltres sí que no
ens passa.

Jo penso que la situació, dels i-
diomes de cara al futur no depèn del
fet que siguin més gent, ni de l'ofi-
cialitat, ni de res, sinó que depèn de
la voluntat.

Conclusions

—Del treball se n'extreuen con-
clusions?

—En principi era previst que no,
ja que les primeres discussions va-
ren ser molt fortes íaixò va fer que
m'espantés una mica pel resultat
final i per tant, al final en sortirà una
resolució, com té per norma el Con-
sell d'Europa. Aleshores i a manera
provisional, cal aprovar-ho en una
propera reunió; jo proposaré que la
resolució contempli un escalonat de
mesures.

Caldria que els governs es com-
prometessin a respectar la toponí-
mia, l'ús correcte dels noms de po-
bles, ciutats i muntanyes en la llengua
originària, això en primer lloc, és a
dir a nivell científic; en segon lloc,
nivell humà, tot infant té dret a ser
ensenyat en la seva llengua materna,
per tant l'ús de la llengua materna
en elpre-escolar i primari hauria de
ser obligatòria; el tercer nivell és
que els idiomes que tenen una àrea
geogràfica d'implantació clara i una
demografia que ho permeti, la llen-
gua ha d'estar en tot l'ensenyament
i, naturalment, ha de ser llengua
oficial. Per tant hi ha aquests tres
nivells: científic, humà, d'ús de la
llengua i cultural i oficial.

—Fins a quin punt el Consell
d'Europa, una vegada aprovada a-
questa resolució, pot incidir en els
Estats on aquestes llengües minori-
tàries existeixen?

—L'Assemblea de Parlamentaris
del Consell d'Europa no és vincu-
lant i per tant si tot va bé nosaltres
farem una recomanació als vint-i-un
governs i la decisió solament la po-
den prendre el Consell de Ministres,
format pels ministres d'afers es-
trangers d'aquests vint-i-un països.

"...L'Europa de les llengües és,
sens dubte la forma a la vegada més
acceptable i necessària, pacífica i
civilitzada d'allò que s'ha anomenat
més agressivament l'Europa de les
Pàtries...'! •
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Manilla dtoos

Els
Mandarins
MARIA AURÈLIA CAPMANY

La resistència era una cosa, la
política una altra. A l'Enric ifo
l'apassionava ni poc ni molt la
política. I ell sabia quina mena
de cosa significava un moviment
com el que Dubreuil projectava;
comitès, conferències, congrés,
meetings, parlar, parlar i parlar.
i a més un no acabar mai de
maniobrar, transigir, acceptar
compromisos coixos; temps per-
dut, concessions) malhumorades,
un avorriment fosc: un fàstic.

Aquest comentari no és d'ara ma-
teix. Pertany a un llibre que va ser
famós cjevers l'any 1954, que rebé el
Premi/Goncourt i que va fer més
famosa a la ja famosa Simone de
Beauvoir, em refereixo a la novella
Els Mandarins. En aquesta novel-
la la Beauvoir analitza la situació de
l'intellectual l'endemà de-la victòria
aliada, dé l'intellectual que ha vis-
cut la illusió de ser la consciència
rectora del poble, però després des-
cobreix que una cosa era la resistèn-
cia i una altra la política.

Jo recordo que el llibre ens va fer
molt d'efecte i. va ser motiu de
converses i de discussions. A nosal-
tres —els trenta de sempre, com
deia en Pau Barceló— ens semblava
especialment demolidor que els
francesos, que havien guanyat la
Partida arribessin a la conclusió, o
almenys els francesos d'esquerra
del grup més pur i més en vue de la
resistència, que arribessin a la con-
clusió dic, que l'intel·lectual és algú
que, com els mandarins de la socie-
tat oriental, viu en el paradís del seu
saber completament desconnectada
de la vida contradictòria i ambigua..
Una mena d'intel·lectuals dels quals
encara no en coneixíem l'espècie
—haurien de passar molts anys

abans no es cohesionés l'efímera
gauche divine— de got de wiskhy a
la-mà, de nits en blanc, de strip tease
sentimental i de vacil·lant militància
a l'esquerra de l'esquerra.

Amb tot, pensàvem que aquells
intel·lectuals francesos que havien
fet una resistència de tres o quatre
anys provenien d'un clima espiritual
en el qual el clerc, és a dir, l'home
de lletres, tenia el deure de mantenir-
se au dessus de la melèe i preci-
sament de mantenir-se en una pure-
sa absoluta per damunt de les vicis-
situds del quefer polític. Havia estat
la guerra mundial convertida en gue-
rra civil, en la qual s'hi barrejaven
nocions de justícia social i de pàtria,
allò que els havia fets baixar al
carrer i barrejar-se amb els homes
d'acció, els conspiradors i els polí-
tics. Després, la decepció va ser
terrible i Simone cle Beauvoir en va
treure un novella de 579 pàgines
plena de sinceritat i de subtilesa. No
hi plany res la narradora: les lluites
d'homes d'esquerrà contra homes
d'esquerra, les travetes en el si de
les publicacions amb vocació recto-
ra, els traumes dels fraca'ssos se-
xuals i de l'avidesa de prestigi, la
descripció de personatges en els
quals, si voleu, podeu veure les
çontrafigures de Sartre, d'ella ma-
teixa, de Camus, de Nelson Al-
geen... i de molts més que ni la meva
memòria, ni el meu coneixement de
la política francesa d'aquells temps
em permet recordar. Una cosa sí

que recordo i és que si bé la novella
em va agradar, laBeuavoir té l'art de
contar bé una història, el drama de
l'intellectual a qui fastigueja la polí-
tica no em va emocionar ni poc ni
molt, més ben djt no em va emmo-
cionar ni una mica més que qualse-
vol novella sentimental en la qual
se'm parlava d'un desengany amo-
rós

La veritat és que, si bé les histò-
ries dels desenganys humans sem-
pre són útils i que el fracàs de l'heroi
davant la història inexorable és
sempre tema adequat a la tragèdia,
per arribar fins al fons de la taula
que et conten cal conèixer els ante-
cedents i fins i tot, potser, cal viu-
re'ls. Tot llegint Els Mandarins
t'adonaves que el desencís era un
luxe, com el got de whisky, com les i
vacances a Portugal, com les nits en
blanc a les caves existencialistes.
T adonaves que la nostra vida quo-
tidiana estava feta d'unes urgències
que la dolça França no coneixia pas.
La discussió entre Henri iDubreuilh
sobre el dret que té l'escriptor de
parlar de les seves vivències, mentre
a l'altre cantó de la lluminària de la
nit hi ha gent que es mor de gana, ,
ems semblava una dicotomia mal
formulada: Ell afegí amb una irri-
tació brusca: Diries que l'esque-
rra està condemnada a una lite-
ratura de propaganda cada mot
de la qual te el deure de servir
d'exemple al lector. Cert que, deu
anys més tard, els mandarins nos-
trats ens ho repetien.

Potser avui faríem bé de rellegir
l'estimulant novella que ara cito.
Potser els nostres clerc baixarien,
de nou al carrer i es posarien a la
feina i no esperarien que els polítics
adoptessin l'aire de l'heroi positiu
que mai no s'equivoca i que canvia el
curs de la història a cops de dogma. I
sobretot perquè l'intellectual corre
el perill de convertir-se no ja en el
mandarí, sinó en el bruixot de la
tribu que es pensa que té el secret
de les constel·lacions.
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RAMON CAVALLER A SUÈCIA

Escenògraf de
FInstitutDramàtic
d'Estocolm
MARIA AURÈLIA CAPMANY

Un país, tan desarticulat i tan caòtic com el nostre,
dóna sovint aquest personatge del món de la cultura
que és cap de lleó en terra forana i no aconsegueix
ser cua de rata a la seva pròpia terra. Així per
exemple Ramon Cavaller, desconegut en la
dramatúrgia catalana i escenògraf a l'Institut
Dramàtic d'Estocolm, autor de l'espai escènic de
La Lluna, de Karl Orff, amb direcció de Jean Claude
Arnault, i de l'obra de Gertrud Stein Quatre sants en
tres actes, amb direcció de Donya Feuer.

Parlo d'aquestes dues escenogra-
fies perquè les he pogudes veure en
esplèndides fotografies i he pogut
veure —que no llegir car ignoro la
llengua sueca— comentaris en els
diaris d'Estocolm. I les he pogudes
veuré i comentar amb el seu autor,
gràcies als lleures de la Universitat
d'Estiu a la Porciúncula, on Ramon
40

Cavaller es dedica a fer classes de
català per als estrangers.

RAMON CAVALLER.- Bé,
m'hauries de deixar explicar com
vaig entrar a l'Institut Dramàtic
d'Estocolm, i què significa pertàn-j
yer-hi. ;

Jo l'interrompo, perquè em pro-
dueix una admiració extraordinària

•que un estranger, un estranger a
Suècia, tingui l'ocasió de posar en
peu una escenografia espectacular
d'una riquesa de color i de volums
absolutament inèdita i sobretot
d'un riquesa, en el sentit literal de la
paraula, que tapa els esperits.

RAMON CAVALLER.- Bé, això
aquí seria fabulós, a Suècia no ho és.
Pensa que l'estat suec té un pressu-
post per al teatre molt important, el
més important dels seus pressupos-
tos si exceptuem defensa.

— Però com t'ho vas fer per entrar
a l'Institut Dramàtic d'Estocolm?

RAMON CAVALLER.- D'una
manera molt senzilla. Fent oposi-
cions.

— Però el fet que fossis estranger,
el fet que ningú no et conegués, el fet
que...

RAMON CAVALLER.- Bé, en
primer lloc cal comprendre la men-
talitat de la societat sueca. Es una
societat rica i per tant importa tota
la gent que sap bé un ofici, en aquest
sentit és plenament conscient que fa
estalvis. Has de tenir en compte que
l'ensenyament, tot, absolutament
tot l'ensenyament, és gratuït, va a
càrrec de l'Estat. Importar homes o
dones, amb la carrera feta a una
altra banda, és un estalvi. Jo sim-
plement vaig fer un examen per
entrar a estudiar a l'Institut Dramà-
tic. Un cop hi ets, forma part de la
teva activitat portar a terme dues
escenografies a l'any.

— Amb actors del centre?
RAMON CAVALLER.- No. Ja

veuràs, l'Institut forma tècnics. Els
departament són: Direcció, Imatge,
Producció, Escenografia i Drama-
túrgia. La direcció del centre té la
idea que no es pot treballar en
profunditat si no es tenen actors
professionals, i per tant l'escola con-
tracta professionals per cada mun-
tge que fa.

— l a més, segons m'expliques,
invita directors estrangers per diri-
gir obres.

RAMON CAVALLER.- Exacta-
ment, els directors amb els quals he
treballat en les obres que tu cites
són estrangers. Donya Feuer és a-
mericana, i Jean Claude Arnault
francès.

— Quina d'aquestes dues obres et
va interessar més com a treball?

RAMON CAVALLER.- Tota o-
bra té el seu atractiu per l'escenò-
graf, però et pots imaginar que l'o-
bra de Gertrud Stein té un atractiu
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particular. Com a detall de treball
de preparació et diré que vam tenir
invitat Virgil Thomson. Virgil
Thomson és el músic, americà, amic
i company dels temps de París, que
va escriure la música de l'obra.

— Quan és va estrenar aquesta
obra de Gertrud Stein?

RAMON CAVALLER.- Cap allà
l'any 28 o 30.

— Es l'època daurada de l'art de
Gertrud Stein. Fa una gran impres-
sió quan t'acostes a la seva obra,
descobrir que avui és o més ben dit
continua essent d'avantguarda. '

RAMON CAVALLER.- No cal
que et digui que em vaig llegir tota la
seva obra. I que té una vigència
absoluta.

— Jo només li conec L'autobio-
grafia d'Alice B. Toklas, i t'ima-
gines que ella mateixa devia ser, per
pura presència, extraordinària.

Tenim davant dels ulls el cèlebre
retrat que li va -fer Picasso, que
il·lustra el comentari sobre l'estrena
a Estocolm de l'obra. Recordem
l'anècdota també famosa: No se
m'assembla —segons diuen, va dir,
però Picasso va respondre: Ja se li
assemblarà.

Gertrud Stein va morir a París el
1947, i és un exemple d'aquests
escriptors, voluntàriament expa-
triats que fan, dè~ qualsevol país,
prèviament escollit, la seva pàtria.
Jo li pregunto a Ramon Cavaller si
vol convertir-se en un ciutadà suec, i
agafar l'avió de tant en tant, com qui
agafa l'autobús i passar petites
temporades a Mallorca, com ara, en
plena Universitat d'estiu.

RAMON CAVALLER.- Res
d'això. Si m'agrada que em facis
aquest interviu, que no m'ha de
servir per res, és precisament per-
què la meva gent sàpiga que treballo

i em preparo, precisament perquè
vull venir a aquí a fer teatre, perquè
allò que m'interessa més del món és
la meva llengua i la meva cultura.

I jo penso que un dia o altre i no

massa tard, una institució nova de
trinca, cridarà en Ramon Cavaller
perquè faci un treball de dramatúr-
gia d'una nova obra d'un escriptor
català, absolutament inèdit. •

delock)

vacacioiies

Cada setmana «viatgem» amb vostè per fer-li la
ciutat més accessible...

— i durant els mesos de Festiu..,
Xecs i targes de viatge |
Divises
Documentació de viatge
Creuers marítims
Viatjar en tren
Lloguer de cotxes
Vacances a cases de pagès
Camps de treball
Viatjar i aprendre idiomes
Rutes turístiques programades
Paradors de turisme
Esquiar sota el sol
Esports nàutics
Rutes a cavall
Esports aeris
Vacances de càmping
Cursos de natació per a joves i
infants
Campaments i albergs de joventut
Música per a les vacances
La lectura de l'estiu
Llibres per a viatjar
Festes populars
Còctels frescos per a l'estiu
Viatjar per Espanya
Viatjar pel món

0 Passatemps, etc...

Guia dd ock/espedal vacances
... per a ficar-se l'estiueig a la butxaca
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Cultura en joc

Els diables de Valanova
Vilanova i la Geltrú és ben co-

guda en l'àmbit de les festes, pel
seu Carnaval, no tan però per les
festes de la Mare de Deu de les
Neus del dia 3 d'agost.'Enguany
aquesta festivitat tindrà a més a
més una particular significació
que afecta directament el món de
la cultura, que aquí ens interessa.

La meva amistat amb el pintor
Armand Cardona Torrandell ha
fet que pugues penetrar una mica
les interioritats d'aquesta festa,
en la qual, justament, hi juga el
nostre pintor un paper protagonis-
ta. En efecte, a Cardona Torran-
dell li va ser encarregada la pintu-
ra dels vestits de dimoni, que
enguany seran estrenats per l'A-
grupació de Balls Populars de la
ciutat en el seu "Ball de Diables".

Cal dir que, a tot el Penedès i
també a Vilanova i la Geltrú, el
"Ball de diables" té una llarguís-
sima tradició, i unes particulari-
tats que el fan únic en la nostra
geografia. La presència de dimo-
nis en les processons i altres festes
a Vilanova —especialment el Cor-
pus.— es remunta, segons els tes-
timonis escrits, a finals de l'Edat
Mitjana, encara que fins al segle
XIX ells devien jugar el paper dels
"enemics" en les festes sacres i
profanes, malgrat fos com a
"enemics" simpàtics perles seves
entremaliadures i perquè, d'algu-
na manera, representaven els ins-
tints reprimits per la moral de la
societat i pels ensenyaments de
l'Església. A partir d'una data in-
determinada del segle passat, pe-
rò, els dimonis de la comarca es
convertiren en portaveus de la
crítica popular contra les autori-
tats i els abusos dels rics i podero-
sos, com succeí paral·lelament
amb el Carnestoltes. El cas és que
els dimonis, avui com ahir, repre-
senten en el seu "Ball" una petita
comèdia —de fet, un. diàleg—,
escrit cada any per un poeta com-
penetrat amb l'esperit crític de la
gent, en la qual es manifesten els
retrets que el poble té a fer contra

diversos aspectes de la vida ciuta-!
dana.

Una altra particularitat dels di-
monis és que porten llurs vestits
pintats. Jo he pogut veure els que
els dimonis de Vilanova vestien el
segle passat i, efectivament, al-
guns d'ells ja portaven una sèrie
de motius més o menys dimoniacs
pintats. L'any 1947 però, quan el
Foment Vilanoví decidí de recu-
perar la festa dels diables, i. la
d'altres figures mítiques i popu-
lars, com el Drac i la Mulassa,
decidí de demanar al gravador
Enric C. Ricart, de Vilanova, que
pintés els nous vestits dels dia-
bles, i aquest gran artista —amic
de Miró, de Picasso i de tants
altres pintors i gravadors del seu
temps— s'encarregà de dirigir, ja
que no de pintar, la pintura dels
vestits dels dimonis.

Després de vint-i-tres anys, pe-
rò, els vestits ja s'han fet vells i
l'Agrupació de Balls Populars en-
carregà a Armand Cardona Tor-
randell la pintura d'uns trajos-
nous per als vint dimonis i la
diablessa que participen en la
dansa.

Amb Ricart, primer, i ara amb
Cardona Torrandell, s'ha imposat
doncs el costum que sigui un artis-
ta el decorador de la indumetària
diabòlica, de manera que l'art cul-
te i el popular es troben en una
conjunció admirable, amb la par-
ticularitat que potser aquests ar-
tistes saben interpretar perfecta-
ment el sentit tradicional i popular
de la festa.

El dia 3, doncs, s'estrenaran els
vestits pintats per Cardona Tor-
randell, i hi haurà festa gran, amb
cercavila i ball, amb esclat de
piules i una monumental traca "a
la valenciana", amb versos crítics i
castell de focs, i la presència d'He-
ribert Barrera en representació de
la Generalitat.

Armand Cardona Torrandell ha
concebut aquestes pintures d'in-
dumentària com una harmonitza-
ció de la seva pròpia manera de fer

amb el respecte a la tradició; Ha
estudiat els símbols màgics de la
història universal del diable, ha
recorregut als símbols usats pels
diables de la tradició vilanovina i,
naturalment, hi ha posat molts de
la seva pròpia concepció artística.
El fons dels vestits és una mena
d'interpretació de les constel·la-
cions estelars, com a imatge del
sobrehumà, i les figures represen-
ten mussols, rostres de diable,
dones nues, gats, graelles, ulls,
triangles invertits..., amb una
formulació de línies i de colors ja
coneguda en l'obra de Cardona.

Per altra banda, el mateix pin-
tor, que va néixer a Barcelona,
però que ha viscut molts anys
—els d'infantesa i joventut, i tam-
bé els d'ara— a Vilanova, presen-
tarà a la Pic Galeria una exposició
de més de trenta pintures de dia-
bles, que serà inaugurada pels
dimonis, el dia 2. Quan escric això,
l'Armand es troba en plena i dra-
màtica —com és el seu sistema—
creació d'aquestes teles, en cada
una de les quals hi ha un dimoni,
en un moment de la dansa, de
manera que la totalitat forma un
gran retaule del "Ball de diables",
impressionant.

La fortuna de Vilanova de poder
comptar amb un dels millors pin-
tors catalans del 39 ençà, ha estat
ben aprofitada, i això és un motiu
d'alta satisfacció per a tots. Car-
dona Torrandell tindrà ara la sa-
tisfacció d'haver penetrat una mi-
ca més en la vida ciutadana i
popular, aspiració de tot artista, i
Vilanova i la Geltrú (que ja es
preocupà dels artistes contempo-
ranis quan Barcelona els oblidava)
tindrà l'honor de comptar amb uns
dimonis pintats per l'artista, i amb
una sèrie de quadres on els dimo-
nis i el seu ball queden subratllats
pel mestratge d'un gran pintor..Es
una transacció que a mi em pro-
dueix una satisfacció extraordinà-
ria, i els resultats de la qual reco-
mano amb tota la ü.lusió.
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Cinema

Pantalla
gran i
pantalla
petita
ANTONI KIRCHNER

Mai no plou à gust de tothom, això
és ben cert. Fa uns dies, una carta al
director de "El Correo Catalàn"
donava el parer d'un espectador
(diguem-ne espectador, que no afec-
cionat al cinema) queixant-se per-
què creia (tan sols ho creia perquè
encara no hi havia resultats per
confirmar-ho o negar-ho) que de la
reunió a celebrar entre caps impor-
tants del cinema i de la televisió en
sortiria una regulació més estricta
de la programació de films per a la
petita pantalla i, especialment, una
reducció de pel.lículas en els caps
de setmana.

Aquell espectador, amb tota la
seva raó, es lamentava que els bons
afeccionats que no tenen altres dies
per veure la televisió, etc, etc. De
bons afeccionats res. D'espectadors
tant com vulgui, però de bons-afec-
cionats res. Un bon afeccionat no en
té prou amb seguir l'actualitat ci-
nematogràfica sis o deu anys endar-
rerida, ni suporta estoicament com
les produccions filmades-en cine-
mascop (com "Muerte en Venècia")
queden tallades i mutilades per dalt,
per baix i per ambdós costats. Un
bon afeccionat s'encongeix de dolor
(com si li haguessin donat una pun-
tada de peu als genitals) en el mo-
ment que la senyora del "Se lo dije a
mi vecina" i les d'altres anuncis
interrompen la projecció de "El ga-
topardo" o "Rebeca" o el que vul-
gui. Un bon afeccionat suporta tot
això, però no en té prou. I surt al
carrer a veure el "Salo" i T'Imperi"
i fins i tot vol contemplar el "Hello,
Dolly!" tal com la va fer Gené Kelly.
Un espectador avar, dominat per la
influència alienant de la caixa de
trons (oh, com que és gratis...) acaba
quedant-se mirant fixament la peti-
ta pantalla com si es tractés d'un

rat-penat d'aquells que (tan cine-
matogràfics!) són capaços de que-
dar hipnotitzats.

A França, si em permeteu citar-ho
com exemple, país en el qual funcio-
nen no dos sinó tres canals, la pro-
gramació cinematogràfica queda
repartida durant tota la setmana.
Vaig a donar-vos les dades d'aquest
mes d'agost que estem patint: TF1
(primer canal): Dilluns a les 20.30 i
Diumenge a les 20.30. A 2 (segon
canal): Dimarts al migdia i al vespre,
Diious a les 20.30 i Divendres sessió
de cine-club. FR (tercer canal): Di-
lluns a les 20.30, Dimarts a les 20.30,
Dimecres a les 20.30, Dijous a les
20.30 i Diumenge a mitja nit. Això
vol dir que es projecten un total de
13 pel.lículas. Bé, aquestes xifres
corresponen a la programació d'es-
tiu, durant la temporada la mitjana
setmanal és de 10 films. Però, tant a
l'estiu com a la resta de l'any no hi ha
una sola pel·lícula que es programi

en dissabte, perquè es considera el
dia més apropiat perquè l'especta-
dor es decideixi d'anar al cine. TVE
és precisament el dissabte el dia que
més pel.lículas programa: 3 en total.

Resultats d'aquesta competèn-
cia? Hem rebut xifres d'arreu del món
que són significatives: Portugal ha
perdut 5 milions d'espectadors en-
tre 1977 i 1978 i es creu què serà
pitjor per a 1979. A Mèxic l'any 79
van comptabilitzar 222 milions
d'espectadors contra 228 el 78. Als
Estats Units la diferència entre
aquestes dades és de 100 milions
d'entrades no venudes. AI Brasil un
17 % menys. El mercat britànic ha
perdut en un any al voltant de 15
milions d'espectadors. De-l'Estat
espanyol no en sabem res, de mo-
ment, perquè les coses van a poc a
poc. Tan sols tenim notícies que
la freqüentació d'espectadors ha
quedat augmentada en dos països:
Suècia i República Federal Alema-
nya. En el primer la temporada 78/79
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han guanyat 8 milions d'entrades
respecte a la temporada 77/78 i a la
RFA l'increment es ve experimen-
tant des de 197(S. Així de 1 1") mi-
lions d'espectadors-any varen pas-
sar a 124, l.'»"> i darrerament a 142
milions. Aquí podríem afegir que
l'actualitat del cinema alemany és
notícia arreu d'Kuropa i dels Estats
Units. La producció germànica s es-
tà imposant. I als èxits internacio-
nals que han suposat pel·lícules com
"HI amigo americano", "HI tambor
de hojalata" o "HI matrimonio de
Maria Braun" han d'afegir-se mol-
tes d'alt rei que arribaran ben aviat a
les nostres pantalles. Més encara,
en el darrer l'estival d'Hyères el
cinema alemany ha cobert una mar-
ca mai igualada: s'emporta tots els
primers premis de totes les catego-
ries (cinema d'avui, cinema d'art i
assaig, cinema diferent, etc.).

Neeessisten un cinema nostre, vo-
lem i exigim un cinema més realista
amb els problemes actuals, més
creatiu i artístic, l'n cinema ben l'et.
Però perquè això pugui ésser reali-
tat un bon dia. s'han de mantenir en
peu les estructures industrials del
sector (producció, distribució i ex-
hibició). Si en lloc d'anar al cine ens
quedem a casa a veure la pel·lícula
(le la tele. el que podria passar és
que col·lapsaríem aquests sectors
industrials i. aleshores. la colonitza-
ció que ja està fent la indústria nord-
americana seria encara més irrever-
sible. Penseu que el JM) \ dels films
que passa la petita pantalla són
americans, que suposa divises que
surten de casa. que suposa^incre-
mentar els beneficis de les multina-
cionals. Ho enteneu d'una vegada?
Perquè el meu benvolgut corres-
ponsal de "HI Correo Catalàn ' no
s'exclamaria com s'exclama si els
dissabtes (tarda L nit) i ara els diu-
menges (vespre i nit) li programes-
sin cine espanyol dels anys à() o
pel·lícules eurdpees del comença-
ment dels (>().

Nosaltres, els crítics, podem can-
viar d'especialitat i en comptes
d'escriure de cine, a la pantalla gran.
podem fer-ho de la pantalla petita,
però no és aquest el punt important
del tema. El punt important és que
no sabem veure més enllà del nostre
nas. Que ens queixem només del
que no ens convé a nosaltres sense
pensar que t'egoïsme d'un bé (o una
comoditat) personal pot significar
un mal col·lectiu. •

Astrologia

El Sol (2)
HSTKVE CARBÓ

XVIIII

Des de fa milers d'anys el Sol ha
format part del món mític de tots
els pobles. Dins una línia d'inter-
pretació superficial dels mites, el
Sol mític (fins i tot en el cas dels
Déus que en tenem el nom: Samas,
Hèlios. Ha. etc.) no és simplement
l'astre que il·lumina i escalfa, sinó
que és una projecció no específi-
cament religiosa lligada a la llum,
a la calor, als cicles anuals, a la
desaparició i al retorn, a la fecun-
ditat, etc.

HI nostre sistema solar es com-
pon d'un estel.central —anomenat
sol— centre de tota La vida i de nou
planetes que graviten al seu entorn
amb la LLuna satèl·lit de la Terra.
Aquesta és la situació Astronòmi-
ca, però Astrològicament el punt
de vista és geocèntric: 0 sigui el
que observa —la terra— és el cen-
tre dels efectes astrals.
l·iinci/xils atribucions i influencies
solars

Principi: Vida. esperit, la sínte-
si, el que és etern, la voluntat,
l'evolució, la individualitat.

Simbolisme: L'autoritat, els
reis, el sexe masculí, l'organitza-
ció, l'esdeveniment, la glòria, els
treballs elevats, la gent i les coses
importants, brillants i amb color,
majestuós, sumptuós i multicolor:
el ressorgiment profesional, les
persones importants, el marit, el
pare. l'or.

Defectes: Despotisme, crueltat,
arrogància, egoisme, esperit ple de
suficiència.

Dignitats i debilitats essencials:
Domicili: Lleó. Exaltació: Àries.
Exili: Aquari.

Analogies generals: L'esperit
organitzador de FUnivers: la llum.
el símbol de l'infinit, el creador, el
diví.

Professions: totes les elevades. El sol del Tarot
els regents, l'alta aristocràcia, alts

funcionaris públics; cap's-^e grans
empreses; caps militars; "profe.s:
sions vinculades al moviment d'or i
als seus valors, i totes les de carà"ç>
ter heroic. Òrgans: cervell, nervis,
cor, artèries, ulls, el costat dret del
cos i les enfermetats d'aquestes
parts. Plantes i vegetals: Cirerer,
Olivera. Palmó, Salze i Cereals.
Animals: Lleó, Àliga, Falcó i Gall.

SUN

EL SOL
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I nu escena de "'Deixeu-me ser

Teatre

De
a "Trecatrec"
"Rebombori"
ANTONI BARTOMEUS

Tecatrec Teatre i Teatre del Re-
bombori han ocupat en setmanes
•successives el "Grec petit", el pati
de l'Antic Hospital de la Santa
Creu. Obres molt diverses i d'efec-
tivitat diferent, però, ambdues,
coincidents en la crítica de tot un
seguit de buidors i convencionalis-
mes. La via, sempre el divertiment.

Trecatrec, un grup nou format per
professionals procedents de grups
vells, s'ha volgut presentar amb una
obra d'un autor català actual, ajor-
nant, diuen, altres propostes d'au-
tors forasters. Es una opció, i ells
així ho prenen. L'autor triat és Jau-
me Serra i Fontelles, un dels dos
noms (l'altre seria Xavier Bru de
Sala) que, segons ha escrit Xavier
Fàbregas, es concreten ja en aquests
moments com els més significatius
de la generació que haurà d'influir el

nostre teatre dels vuitanta.
•Jaume Serra i Fontelles, que

guanyà l'any 77 el premi Ciutat de
Granollers, guanyava el 79 el Ciutat
d'Alcoi amb Deixeu-me ser mari-
ner. I aquesta és la peça que ha
escollit el grup Trecatrec, en un
muntatge dirigit per l'autor mateix.

Deixeu-me ser mariner és. s'hi
ha d'estar d'acord, un atac al ma-
triarcat domèstic, Però hi ha més
coses que bateguen en la intenció de
l'autor, i que si l'obra no reflecteix
del tot, almenys les insinua amb
prou claredat com perquè un s'hi
fixi. Dit de pressa: fins i tot l'evasió
alienada és vàlida per escapar de la
realitat, quan aquesta realitat és
repressiva. I en aquest "fins i tot" hi
ha, .al meu entendre, la clau de la
intenció de l'autor. Perquè l'autor
s'amaga i fa una ganyota de compli-
citat al darrera de la figura de l'avi,
sens dubte el personatge que més hi
toca en la seva guilladura, tal vegada
perquè està per sobre del bé i del
mal d'una història que l'envolta ja
sense afectar-lo.

Al marge d'això (i prescindint,
ara, de les possibles vacil·lacions del
muntatge), cal aturar-se en el llen-
guatge de l'obra; perquè és un ele-
ment essencial aquí i, segurament,
un dels angles per on es poden
endevinar les possibilitats de Jaume
Serra. Inventada la història, el lèxic
recollit i el recorregut per les frases
tòpiques indiquen, si més no, una
escrupolosa atenció de l'autor cap

als personatges que vol bellugar.
Tal i com està pensada l'obra, a-
quest era el repte més clar que el
text presentava a un escriptor de
teatre.

Per la seva banda. Teatre dol
Rebombori ha confegit un especta-
cle argumentalment molt directe i
escènicament força agraït, que a un
li ha semblat, però, que patia les
condicions del marc i la "dispersió"
que, a vegades, suposa l'aire lliure.
Dia Din és una proposta en la qual
s'analitza la confrontació entre la
realitat i el somni al llarg d'una
jornada entre "normal" i "tonta",
com diuen els protagonistes; és a
dir, "tontament normal", que
aquesta és la conclusió. Muntat en
dos plans diferents (en primer ter-
me, les vivències; en segon, la ima-
ginació i els somnis), Dia Din par-
teix d'una idea simple i suggestiva,
però que, poc a poc, es va convertint
gairebé en un exercici. El relleu que
pren de seguida el segon terme,
resolt a base de la tècnica del teatre
negre i el mim, descompensa molt
aviat l'obra encongint el valor de
caricatura que, sens dubte, conté.

Val a dir, però, que som davant
d'un grup format per actors especia-
litzats en mim i expressió corporal i,
per tant, és lògic que aquestes si-
guin les tècniques que destaquin. I
val a dir, també (malgrat els exces-
sos de la claca), que l'espectacle té
situacions força ben trobades. Tot
plegat, no deu ser poca cosa. • .
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CATALÀ
0 CATALÀ!
Iguals i tan diferents.
No sols és català el que és nat a
Catalunya.
Ès català aquell que estima, viu i
defensa tot el que de noble", just i bell
té la nostra terra.
- Estima la Història, Cultura i Tradició.
- Viu els seus paisatges, la seva gent

i el seu art.
- Defensa la seva llengua.
Xarxa Cultural, estima, viu i defensa
també tot això.

Aquestes són les publicacions de Xarxa Cultural.
Fes que siguin també les teves.

Adhereix t'hi

C U L T U R A L
Carrer Ample. 35 (Palau Mornau)
Telèfon 31510 11 Barcelona-2
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Domènech
Fita al Palau
Meca
MARIA JOSEP COROMINAS

, El centralisme barceloní és una
realitat cultural. El barceloní és co-
foi i es pensa que Catalunya és la
seva ciutat. Això fa que la gent que
treballa en altres nuclis li siguin
sovint ignorants o almenys oblidats.
Aquest és el cas de l'escultor Cristò-
fol, de Lleida, que durant tants
d'anys ha estat pràcticament l'únic
cultivador de les avantguardes, o és
també el cas del polifacètic Domè-
nech Fita, malgrat que, a Girona, no
solament és conegut sinó que és un
personatge urbà fonamental, admi-
rat i estimat per tothom.

Fita és conegut per moltes coses.
Com a artista, pel seu treball de
pintor, de cavallet i mural; com a
dibuixant, per la seva variadíssima
recerca; com a escultor, per la seva
evolució en els conceptes i els mate-
rials, incansablement inquiet; com a
ceramista, per la varietat de gerros,
figures i peces destinades a l'arqui-
tectura; i com a professor, per la
seva fecunda irradiació des de di-
versos llocs i, darrerament, al col·le-
gi de Girona.

Però també és conegut per la seva
vida cívica, membre del grup Flam-
ma a la joventut, compromès en un
catolicisme rigorista que el defrau-
dà, més tard; per fi, participant de
tota l'agitació contra la dictadura i
en defensa de Catalunya, i membre
de la junta d'Omnium Cultural, al
darrer temps de Franco i després en
la llibertat.

Home de reflexió, ell mateix ha
analitzat agudament les raons d'és-
ser del seu treball, que una mirada
discreta e.ns faria trobar incoherent,
de tan variat i àdhuc contradictori
com és.

Però la seva mesura no és la d'un
posseïdor de la veritat, sinó la mesu-
ra humana d'aquell que honesta-
ment cerca i cerca, i s'estima més
equivocar-se que no pas restar me-
sell i eixorc.



Si seguim la seva evolució pictòri-
ca, el veurem primer treballant en la
direcció tradicional d'un realisme
escolar, propi dels primers anys
quaranta, i més tard amb una orde-
nació i una neteja formal pròpia de
la disciplina escolar, a l'època on
forma l'equip enfocat cap a la parti-
cipació a concursos i a obres d'art
religiós, anomenat Grup Flamma, el
qual considerava com a finalitat im-
portant la superació del tema bur-
gès del quadre de cavallet i cercava
en el muralisme una justificació per
l'ús sociològic.

Durant els anys cinquanta, aques-
ta especialitat completà els aspec-
tes dibuixístics i cromàtics amb la
nova valoració de la textura, pròpia
de la influència de l'informalisme.

Durant els anys seixanta l'artista
va cultivar aquest tema textual fins a
convertir-se en un apassionat expe-
rimentador de nous materials i no-
ves estructures, així com un intro-
ductor dels aspectes procesals, de-
rivats de modificacions materials
provocades al llarg del temps de
producció de l'obra, marques, ras-
tres, empremtes, esclafaments, es-
trips o esquerdes.

Als setanta, recapitulà sobre tota
la seva experiència anterior i sovint
introduí encara temes processals
nous, com formes de decantació o
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de sedimentació determinades per
l'aigua o pel vent.

La ceràmica ha acompanyat sem-
pre la seva carrera. Deixeble de
Lluís Pell, assajà diversos tipus de
forn i de tecnologia, en gran varietat
de morfologies, de recipients, d'es-
malts i vernissos. També ha prepa-
rat peces destinades a recobriments
murals, sovint combinades amb vi-
tralls.

Però l'aspecte de la seva obra que
ens sembla que pot aspirar a retenir
més interès és l'escultura.

Com l'obra de pintor, arrencà
d'un realisme escolar, gairabé anec-
dotista, i caminà cap a la progressiva
purificació de les formes i el pro-
gressiu cultiu d'un ritme. A partir
d'un cert moment, aquesta irrupció
d'elements estructurals augmentà
fins a sotmetre les estructures a
ritmes, geometritzacions, jocs de
positiu i negatiu i de composicions,
volumètriques en plans interseccio-
nats i que haurien pogut ésser clas-
sificades com a postcubistes si una
deformació tensa i entusiàstica no
hagués conduït tot fins a un expres-
sionisme molt radicalitzat.

Dintre la multiplicitat dels seus
assaigs, de tota mena de manipula-
cions sobre la pedra, l'argila, el ferro
o el ciment. Domènech Fita féu una
troballa d'importància excepcional.
La de l'escultura de poliuretà-ex-
pandit, tenyit intensament de ver-
mell, de groc, de verd o de blau.

El tema és el del nu femení. El
punt de partida és el nu autèntic,
obtingut per emmotllat, amb totes
les turgències i tots els pies, totes les
plenituds i les claudicacions dels
cossos vius, extremadament im-
pressionants en llur veracitat sense
correccions. Però l'expansió del po-
liuretà provocà, en el procés, uns
trencaments de motllos, unes ex-
plosions de la matèria, unes esclet-
xes i unes crestes o rebaves que
modifiquen l'objectivitat formal i hi
introdueixen un dramatisme terri-
ble, com si es tractés de cossos
víctimes d'un incendi o d'un bom-
bardeig, amb terribles nafres.

Aquest contrapunt temàtic entre
la realitat vivent i un tractament tan
brutal, apareix carregat de connota-
cions que ens porten al món de la
violència, de les situacions històri-
ques, cruels, la guerra i la tortura, i
que constitueix una requisitòria tà-
cita però eloqüent en favor dels
drets humans.

lfiusic&
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"Jazzomology"
el primer disc
de jazz
JORDI GARCIA SOLER

Amb la publicació recent de "Jaz-
zomology", el seu primer àlbum dis-
cogràfic de llarga durada, el conjunt
Jazzom acaba de confirmar amb la
més absoluta claredat l'interès de
tot el seu treball anterior, que ja va
ser objecte l'any passat d'un reco-
neixement públic ben eloqüent en
ésser guardonat amb el premi del
Festival de Jazz de San Sebastiàn,
un guardó certament merescut^i
amb el qual hom pot ben dir que es
va cloure tot un primer període en la
trajectòria artística de Jazzom.,

Creat al voltant d'aquest gran
saxo-tenor que és Pep Bonet, i amb
una formació actual integrada pel
pianista Lluís Rambla, el contrabai-.
xista Manuel Ortega i el baterista
Pau Bombardó, Jazzom és un con-
junt jazzístic d'unes característi-
ques molt precises: es tracta d'un
grup d'un gran rigor formal, els
membres del qual posseeixen una
sòlida formació i a la vegada domi-
nen molt bé les tècniques pròpies de :
llurs instruments, però que no re-
dueiexen el seu treball a un exercici
més o menys preciosista o sofisticat
de les tècniques que dominen, sinó
que a la vegada saben posar-les al
servei d'unes formes d'expressió
jazzística eminentment creatives i
lliures. El jazz de Jazzom no és un
jazz estereotipadament clàssic ni .
forçadament experimental, sinó un
jazz que té les seves arrels més
pregones en una mescla molt intel.-
ligent i interessant de formes clàs-
siques i d'avantguarda, fins al punt
de crear pràcticament tot un estil
interpretatiu propi, per bé que amb
algunes fortes influències.

Ultra la composició de l'entra-
nyable Juli Sandaran que dóna títol al
conjunt de l'enregistrament, "Jaz-
zomology" recull també quatre pe-
ces creades per l'inoblidable Char-
lie Parker —"Crazeólogy", "Con-.
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Cantata per a narradors, cor infantil i orquestra
(Basada en la novel·la de Joanot Martorell)

Text: Núria ALBÚ (adaptació i glosses)
Música: Antoni ROS MARBA

INTÈRPRETS:
Narrador: CÈLIA MOTIS

Rei: ENRIC FRIGOLA
Carmesina: CARME BIGORRA
Cor: Nois i noies de Corals del

SECRETARIAT DE CORALS
INFANTILS DE CATALUNYA

Direcció: Antoni ROS MARBA

TIRANT L© BLANC



firmation", "Dexterity" i "Donna
Lee"—f així com altres composi-
cions de MacCoy Tyner — "Search
Bor Peace"—, Billy Eckstine —"I
VVant To Talk About You"— i Son-
ny Rollins —" St. Thomas"—, a més
d'una peça l'autor de la qual és Pep
Bonet —"Blueson". Aquest con-
junt de composicions de Jazzom, un
treball no gens encasellat en uns
esquemes fixats prèviament i que
té, per damunt de tot, l'interès de
l'obra feta amb un gran nivell d'exi-
gència i rigor formals.

A més de la gran qualitat interpre-
tativa de Pep Bonet —per a com-
provar fins a quin punt és certa de la

provar fins a quin punt és certa
aquesta afirmació basta escoltar-lo
a "I Want To Talk About You", per
exemple—," Jazzomology" ens per-

met comprovar també la qualitat
global de Jazzom com a formació
jazzística d'autèntica vàlua. Potser
aquest sigui un dels mèrits princi-
pals d'aquest interessant enregis-
trament amb el qual el grup acaba
de fer la seva presentació discogrà-
fica, que ens fa esperar ja amb
il·lusió una nova producció del grup,
les darreres actuacions del qual a
Zeleste, amb motiu del Festival In-
ternacional de Jazz que s'hi celebra,
ens va deixar d'allò més satisfets a
tots els afeccionats que els vam
veure actuar —com ha succeït tam-
bé, més recentment, amb la presen-
tació de la Factoria Musical, la for-
mació creada per Joan Albert Amar-
gós i que, amb l'estructura pròpia de
"big band", amplia el ventall jazzís-
tic cada vegada més interessant existent
a casa nostra.

Religió

LESSÈNCIA
DEL ROMÀNIC

Les minories
juvenils

DOPESA
GRUPO MUNDO DE EDICIONES

JOSEP BIGORDA

La primavera passada —la sego-
na quinzena d'abril, exactament—,
un grup nombrós i heterogeni de
joves cristians promogué una apas-
sionant "palestra" sobre una colla
de qüestions que giraven entorn del
binomi fet cristià i joventut. "L'Ho-
ra" recollí puntualment (núm. 57,
del 21 al 27 d'abril del 1980) el
significat i el contingut nuclears d'a-
quell esdeveniment.

Al meu entendre, a pesar de la
migrada audiència que els respon-
sables de l'Església de Catalunya li
atorgaren, aquella palestra fou una
de les expressions més serioses que,
al llarg del curs, es palesaren en
l'àmbit de l'univers juvenil. Justa-
ment per això pensava que, tan bon
punt es produís una mica de parèn-
tesi en la marxa setmanal dels fets
religiosos que reclamen una atenció
més immediata, calia retornarà l'es-
mentada palestra.

Heus ací, doncs, perquè, avui, i
probablement encara, en el proper
número, em vull entretenir en l'anà-
lisi d'algunes de les conclusions a les
quals va arribar aleshores el col·lec-
tiu jove embrancat en una profunda
i transcendental reflexió.

D'entrada, la constatació d'unes
tipologies que han afectat a un tant
per cent molt elevat de joves: "De
les 4 tipologies que successivament
han marcat les generacions prece-
dents i que en certa manera subsis-
teixen; encara recordem la genera-
ció de la protesta visceral, lapro-
testa hippy, del comportament
psicodèlic, i ens crida l'atenció la
nova tipologia que sembla que pot
marcar fortament les generacions
actuals: elpassar de tot, sigui amb
connotacions narcissistes o amb
connotacions hippies". L'explicació
del fet?. "L'actual societat —afegia
el text conclusiu— no proposa als
joves (ni als adults) quasi bé res de
realment interessant. Tenir i consu-
mir com a objectiu és una mecànica
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sense cap misteri. El treball i l'estu-
di com a camins d'integració o bé ne
reiïxen (gravetat del problema dê
l'atur i de la crisi escolar) o bé són
camins que es fan amb recança
produint frustracions. És clar que
aquesta situació és destructora, no
existeixen els mínims humans".

Després d'aquesta constatació,
es planteja el rol que pertoca al
"jovent enquadrat, militant i crític",
que evidentment és minoritari.

"Conscients del problema que
planteja la massa-minoria, conti-
nuen afirmant el principi de "Mino-
ries, sí, però dins la massa i en funció
de la massa". I això vol dir encarar-
se des de dins del món jove amb
totes les tipologies que subsistei-
xen". "La voluntat de ser-hi mili-
tantment —havien afirmat abans—
no ens permet ni el paternalisme ni
la manipulació".

Com ser-hi, doncs, era la pregun-
ta cabdal. "Al nostre debat —reco-
neixen— s'han insinuat aquestes
pistes pedagògiques de tot treball
amb joves: 1) Primer de tot ser el
que volem ser. Sentit del que fem i
del per què ho fem (...). 2) Donar
tota la importància al caràcter edu-
catiu, pedagògic de la tasca entre els
joves. Poder, nombre, eficàcia han
de passar a segon terme. Dogma-
tisme ideològic i manipulació no es
poden consentir. 3) Aprofitar tots
els gèrmens de solidaritat en front
de la massficació i gèrmens de per-
sonalització en front de l'individua-
lisme. 4) Elaborar alternatives creï-
bles a partir de coses concretes.
Retornar el valor de tota petita
acció. Pedagogia del compromís
senzill, comunicatiu, solidari. 5) Ser
activament presents en els organis-
mes representatius de la joventut i
exigir una política juvenil per part
de les instàncies de l'Administració
civil, per tal de promoure i recolzar
l'associacionisme i la participació
juvenils, l'enquadrament polític,
sindical... per als qui hi arribin, i
tots els intents de creació de llocs de
treball i de sortides professionals".

Tothom pot adonar-se que aques-
tes pistes tenen un caràcter general i
que no queda pas reclòs dins d'un
univers confessional. En un pròxim
comentari entraré en les conclu-
sions més específicament cristia-
nes. .
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Blumc natura

Guia pràctica ilustrada de
LAS PLANTAS
MEDICINALES
208 pàgines. 27.5x28.5 cm.
Més de 250 il lustracions en color.
Guia pràctica de medicina natu-
ral i dels immensos recursos cu-
ratius de la naturalesa. Com re-
conèixer les plantes medicinals,
com aprofitar llurs propietats cu-
ratives, com preparar receptes
casolanes per al tractament de
les malalties i les-xacres físiques
més comunes, des d'un simple
refredat o un insomni fins a la
malaltia crònica més inquietant.

Guia pràctica ilustrada para
ELJARDIN
Dos volums. 416 pàgines. 21 x 29
cm. 899 il·lustracions en negre i
color. Rústica.

Un "gran llibre" sobre l'art floral i
la cura de jardins, on el lector
descobrirà un món insospitat de
forma i color, i les múltiples pos-
sibilitats ornamentals que es
poden aconseguir amb cada es-
pècie.

Guia pràctica ilustrada
para la vida en el campo II
EL HORTICULTOR
AUTOSUFICIENTE
256pàgines. 21,5*28,5 cm. Un
miler d'il·lustracions en negre i
color.

La guia il·lustrada més completa
per al conreu racional d'un hort,
el cap de setmana. Pam a pam.
va explicant amb una gran senzi-
llesa com organitzar la produc-
ció, com millorar la qualitat del
sòl. com obtenir collites millors
i amb més abundor, com em-
magatzemar i conservar els pro-
ductes durant l'any etc.

Un llibre únic i encisador.

Guia pràctica ilustrada para
LOS AMAIMTES
DE LA NATURALEZA
192 pàgines. 21.5 » 28.5 cm. Més
de 1.200 il·lustracions en negre i
color. Rústica.

Llibre de característiques úni-
ques per a un "hobby" bonic que
tota la familia pot compartir: el
món apassionat de la natura i les
seves immenses possibilitats per
mitjà d'una sèrie d'entretinguts
experiments sobre història natu-
ral, de fàcil realització.

Guia pràctica ilustrada para
LA VIDA EN EL CAMPO
256 pàgines. 21.5*28.5 cm.
Més de 900 il·lustracions en ne
greicolor. Rústica.
Autèntica guia per descobrir els
secrets d'aquest tipus de vida tan
nou i alhora tan antic, que en
diem auto-proveïment.

Demaneu-los a llibreries
o directament a

Editorial Blume
Milanesat 21 i 23
Barcelona-17

LA FELICIDAD DE VIVIR
CON LA NATURALEZA.
El diario de Edith Holden.
Reproducció facsímil del diari
d'una naturalista de comença-
ments de segle, on es recullen en
paraules i en imatges la flora i la
fauna del camp anglès durant les
diferents estacions de l'any.
186 pàgines en edició facsímil il
lustrades amb aquarel·les enci
sadores de l'autora. Impressió
a set tintes. Format de 18*24
cm. Relligat en tela '



SÜ22
m
flKHgMgig

piUB
IiüülfÏWSM0 mm

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ:
En/Na

Domicili Telèfon

Població

Autoritza que siguin carregades al seu compte corrent o Llibreta d'estalvi

número de Là Caixa/Banc

Agència del carrer núm.

Població

SUBSCRIPCIÓ ANUAL D Barcelona. 8397 ptes. D Fora Barcelona 7775 p

RETALLEU I ENVIEU



I

,í.1^" PV ; Í» -", : ' . T

m\

rsat:

tid
IÉIÍÍÍep

espe
>rocc

1 ."•"-: ''.;.-•...

H
i•
iiiiraiiiwliwí

Ü
v.; • i

^ % í D€PeNSIQNS


