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vosjbè
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 regal-
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 DT57ALVI5 DE CATALUNYA

CAIXA
DETOT5

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Cartes a

L'HORA
COL·LECCIONISME

Senyor Director.

M'adreço a la vostra'
revista per poder posar-me en
contacte amb totes les per-
sones, entitats, grups, etc,
interessades a col·leccionar
documentació sobre la Gene-
ralitat de Catalunya. Tot a-
quell que sigui afeccionat a
guardar retalls de periòdic,
revistes, pòsters, cassettes,
objectes, etc.etc. o coses
semblants que tractin sobre
el tema esmentat, que es po-
sin, si els plau, en contacte
amb mi, i així plegats amplia-
rem la nostra documentació.
El dossier que jo estic fent
arrenca de la data 23-10-77,
dia del retorn del President
Tarradellas. Els interessants
en el tema podeu trucar als
telèfons 373 20 36 i 371 10
04. Pregunteu per Jordi.

Atentament
Jordi Ciércoles Muhoz.

Sant Just Desvern.

GOVERNS
BANCARIS

Senyor Director

No puc dir que m'hagi sor-
près gaire el nou govern que
el senyor Suarez s'ha tret de
la màniga, i que tots els diaris
coincideixen a qualificar com a
l'última carta que li resta per
jugar. No sé si serà el milloro
el pitjor govern de la UCD.
Tanmateix, si ara hi té tots els
"barons" ens estalviarem que
el govern digui "A" i èl Comitè
Executiu digui "B".

En canvi, sí qüe puc dir que
sembla que passem de bancs
a bancs. Encadagovern hi ha
algun banc predominant. Ara,

pel que es veu, li ha tocat a
l'Hispano Americano, ben re-
presentat per Alberto Oliart,
Eduard Punset i el propi Leo-
poldo Calvo Sotelo, l'home
que haurà de regir la pobra
economia d'aquest pafs.

D'això sí que se'n pot dir
ben bé que és posar el país al-
servei dels bancs, en comp-
tes dels bancs al servei del
país!

Salvador Riudoms.
Tarragona.

LA BURLA DE
PINOCHET

Senyor Director

Pinochet s'ha après la lliçó
del seu mestre espanyol. Ara
vol fer un plebiscit, allò .que
aquí em dèiem referèndum,
d'aquells que només pots dir
"sf ' .o "sí". Afortunadament,
s'està trobant amb més resis-
tències que no es devia pen-^
sar, ell que la va aixafar amb
mà de ferro. El míting de
Santiago ho demostra. La se-
va dictadura comença a es-
querdar-se i no falten testi-
monis de persones conegu-
des que demanen el "no" de
totes totes.

Cert que encara no totes
les veus poden alçar-se. Per
ara, només es pot permetre el
luxe el senyor Frei, al qual jo
no confiaria massa esperan-
ces democràtiques. Però és
un inici i la dictadura només
causà amb la voluntat enèrgi-
ca i lluitadora de la majoria.

Tot el meu suport per als
xilens que sàpiguen dir"no".

Atentament.
Maria Corbera.

L'Hospitalet.

CC.OO. I LA DIADA

Senyor Director:

Des de fa molts anys sóc
militant de CC.OO., des del
temps que ser-ho era gairabé
una maledicció. I no me'n sé
avenir de la posició del sindi-
cat davant la crida a la Diada
de l'Onze de Setembre. Em
sembla que han caigut en la
demagògia més absurda, més
encara si tenim en compte
que CC.OO. sempre ha anat a
la recerca de la unitat en tots
els aspectes possibles.

Lamento molt que el sindi-
cat al qual pertenyo hagi pres
aquesta postura, perquè no és
la meva. Diguin el que diguin,
jo penso anar a la manifesta-
ció que sortirà de la Plaça
Urqüinaona, penso seguir els
criteris de l'organització i crec
que aquesta és la decissió
més raonable i vàlida possi-
ble. En un Onze de Setembre
que ha de lluitar per enfortir
l'autogovern, encara que no
sigui el que voldríem els tre-
balladors, no valen les postu-
res d'automarginació.

F.G.C.
Mataró.

(Maresme).

REFRESCANT LA
MEMÒRIA
Senyor Director

Llegint l'article publicat en
el núm. 71 d'aquesta revista,
en el qual es fa una entrevista
a en Joan Manuel Serrat, el
qual admiro des de ja fa molts
anys, em varen sorprendre les
declaracions que ell fa envers
el sempre discutit tema del
bilingüsme, bo i dient que mai
no ha traduït cap cançó seva
del català al castellà. Jo en
recordo dues, per cert força
antigues, en les quals s'ha
produït aquest cas. La primera
es diu "En qualsevol lloc" (En
cualquier lugar", la qual apa-

reix en català en el disc de
"Saps", "Com ho fa el vent",
etc. i en castellà en el disc de
"Tu nombre me sabé a hier-
ba", "La paloma", etc. La se-
gona cançó a què em referei-
xo porta per nom "Temps de
pluja" (Tiempo de lluvia), gra-
vada en català en el disc
Serrat4. Desconec d'aquesta
cançó si ha estat gravada en
disc en castellà, però sí que
és cert que la he escoltada en
castellà i cantada per en Se-
rrat, i em sembla recordar que
va ser en la pel·lícula que
portava per nom "La llarga
agonia dels peixos fora de
l'àigua".

Amb aquests aclariments
meus no pretenc res més que
refrescar la memòria.

Alfons Font i Rovira.
Barcelona.

COMITÈ PER EL
SALVADOR
Senyor Director

Ben aviat s'acomplirà un
any del cop d'Estat que ins-
tal·là a El Salvador els mili-
tants al poder. D'aleshores
ençà, les xifres són escruixí-:
dores: més de sis mil morts,,
vint mil ferits... i no volgueu
saber quants hauran desapa-
regut.

El Salvador, és un dels mar-
tiritzats països de l'Amèrica
Llatina i, en aquests mo-
ments, dels que viu una més
cruel repressió de la qual els

'diaris ens en donen testimoni
massa sovint. Crec que els
catalans no podem romandre
impassibles davant d'això.
Vull dir que si algun organis-
me, partit o sindicat crea un
necessari Comitè de Suport al
poble d'El Salvador en la seva
lluita antifeixita, comptarà
amb el meu entusiasme.

Alexandre Ferrer.
Barcelona.



va, que el món s'acaba!

CINEMA

BELLE DE JOUR. Fran-
ça-Italia. 1966. Dir.: Luis
Bunuel. Amb Catherine
Deneuve i Jean Sorel. Com
a sortida a les seves frustra-
cions de dona casada la pro-
tagonista opta per anar a un
bordell per treballar. Al ma-
teix temps és una profunda
anàlisi de la societat Ale-
xandre (18 anys).
LA MANO NEGRA. Es-
panya. 1980. Dir.: Fernan-
do Colomo. Amb Inigo Gur-
rea i Joaquin Hinojosa. Dos
antics amics d'escola es
troben anys després. Un és
escriptor de novel·les poli-

Misam

io ara
El VENTO
SE LLEVO

;12 SEMANAS DE LUNOS DUUUOS!

"Lo que el viento se llevo'
una de les grans produccions
de tots els temps.

cíaques i membre d'una or-
ganització secreta. Imagi-
ni's el que passa.
Montecarlo. (16 anys).
EL IMPERIO DE LOS
SENTIDOS. Japó-França.
1976. Dir.: Nagisa Oshima.
Amb Eiko Matsuda i Tat-
suya Fuji. Una parella de
recent casats comencen a
descobrir totes les formes
de comunicació que hi ha
fent l'amor. Maryland. (18
anys "S").

TERRISSA I ANTIGALLES
Ceràmiques de tota mena

i de tot arreu, terrissa, anti-
galles, mobles (especial-
ment d'estil català i casteuaj
llums, precioses capçaleres
de llit... Encara més coses és
el que pot trobar a Itaca
(Templaris 6, 8, 10, darrera
l'ajuntament). Si vostè és
amant de tot això, ja sap que
aquestes coses són cares,
però a Itaca miren de manté- •
nir preus al màxim i real-
ment hi ha coses accessibles
a butxaques més aviat nor-
maletes. Pot trobar gerres
de terrisa per 300 pessetes,
palanganes i gerros de ren-
tar-se la cara tan bonics com.
els de les besàvies per 1.500
ptes, prestatgeries d'estil
català autèntic per 3.000 i
força més coses. Els mobles,
és clar, són una mica més
cars. Una capçalera de llit de
ferro i porcellana pot cos-
tar-li unes 28.000 pts i un
llum tots els preus imagina-
bles. Si hi va de pressa en
trobarà un per 18.000 pts,
que ja m'ho sabrà dir, i un
altre igualment maco per
8.000 pts. I és el que diu la

mestressa: "quant val un
llum fet d'ara? I molts no són
tan macos..."

OSTRES A BON PREU
No totes les butxaques on pot menjar unes delicio-

estan capacitades perquè
els seus amos puguin men-

I moltes vega-jar marisc. _o_
des, els amos de les minses
butxaques es deleixen per
una ostra ben rodoneta. Els
donarem la solució. Qual-
sevol cap de setmana agafa
el seu cotxet i s'arriba fins el
sud de França. Sempre se-
guint la carretera de la cos-
ta, trobarà el poble d'Agde

m

ses ostres a preus realment
raonables. Perquà tingui
una idea, una dotzeneta li
costarà més o menys el que
aquí li costaria una o un
parell. Per la carretera tro-
barà cartells que anuncien
"huitres", així que no té
pèrdua. I si en vol comprar
per menjar-se-les tranquil·-
lament a casa seva, les hi
acondicionaran
perquè no arribin
fetes una pelleringa.

Ja sabem
que la s&ò
benzina. SW\ >

-^j>^Què li semblaria fer
\^>j/€ox\xc conillets d'un barret

de copa o lligar mocadors
de colors sense fer cap
nus? I fer aparèixer i
desaparèixer monedes
d'una bosseta o traspassar
algú amb una espasa sense
que li faci cap mal? No

del viatge també costa di-
ners, però una excursioneta
sempre va bé i les ostres
finals, una delícia. I si
queda el recurs de
l'autotetop.

està gens malament,
"oi? Això de la màgia és
un món al·lucinant i
potser vol entrar-hi. Si
és així, decideixi's i vagi
a un curset on li ensenyaran
a fer un munt de jocs de
mans; màgia dels papers,
màgia dels mocadors,
màgia de les monedes, i
a més, mentalisme,
cartomàgia, etc. El curset
és dirigit per Alfred Camps
i dura 16 hores, repartides
en 8 classes de dues hores.
L'adreça, l'Apotecari
Màgic. Arc del Teatre, 21
al costat de les Rambles.

Aquest any La Festa de
Treball ens presenta tres
dies —19,20 i 21— de gres-
ca, ball i activitats culturals.
La Festa començarà diven-
dres 19 a la tarda amb la
representació de l'obra An-.
taviana pel grup Dagoll-
Dagom sobre una adapta-
ció dels contes de Pere
Calders; l'obra serà pre-
sentada pel filòsof Josep
Ma. Valverde. Al mateix
temps hi haurà el torneig de
futbol-sala. El divendres a
la nit gran festival de Rock
amb Mike Oldfield (crea-
dor de discs com Tubular
Bells o Incantations); i el
conjunt americà de rock
The Ramones.

Dissabte 20 al matí hi
haurà projecció de cinema
per als nanos, i a la tarda
cercavila amb els grups
Planxet i Cia i Taronjada
Natural. Seguidament re-

cital de música popular amb
les actuacions de Pete
Seeger —cantant folk
americà—, La Trinca,
Marina Rossell, i Ana Be-
len. A la nit es podrà moure
el cos, car hi haurà ball amb
les orquestres Pasadena
Roof Orchestra, Rumba
Habana —grup salsero cu-
bà— i el Grup Neoton
—rock molt ballable—.

Pel que fa al diumenge, al
matí hi haurà música clàssi-
ca amb el Quintet de Vent
de València, i audicions de
sardanes amb la Cobla la
Principal de Collblanc,
castellers, balls de bastons,
pista lliure de monopatí,
torneig de futbol-sala, es-
cacs, i gran espectacle in-
fantil a l'escenari central. A
la tarda, a primera hora,
cinema infantil amb la pro-
jecció de les pel·lícules
Dersu Uzala, Robin de
los Bosques, i els curts-
metratges Platges i Pisci-
nes d'en Betriu i El Zoo de
Sergi Schaaff. Seguida-
ment Folklore amb grups de
Iugoslàvia; i pels amants
del jazz actuació del grup
Quartet de Jazz. Cap a les
set míting polític, i segui-
dament ballet protagonit-
zat pel Grapo Indepen-
diente de Artistas de la
Danza amb Antonio Ga-

des. Durant els tres dies hi
haurà permanentment stands
de totes les regions i nacio-
nalitats de l'Estat, menjar i
beure típics, llibres, discos,
exposicions i debats. Pel
que fa a l'entrada, us reco-
manem que adquiriu un bo
de la festa, que podeu tro-
bar a qualsevol local del
PSUC, per 150 ptes. podeu
entrar els tres dies de la
festa. Si no els preus de les
entrades són de 300 el pri-
mer dia, 200 el segon i 150
el tercer. •

Jaume Sisa

LO QUE EL VIENTO SE
LLEVO. Usa. 1939. Dir.: •
Victor Fleming. Amb Clark
Gable, Olivia de Havilland i
Vivien Leigh. Per salvar les
seves plantacions Escarlata
O'Hara vol utilitzar qualse-
vol home o mitià. Però el
Gable és massa home per a
ella. Al seu temps li varen
donar nou Oscars. Urgell
(14 anys).
LA REINA DE ÀFRICA.
Anglaterra. 1951. Dir.:
John Huston. Amb Hump-
hrey Bogart i Katherine
Hepburn. Una dona purita-
na ha de fugir en una barca
amb un home, els dos sols,
per salvar-se dels alemanys a
la la guerra mundial. El
Humphrey la castiga. Oscar
per al Bogart. Capsa (Apta).

MUSICA

SISA AMB MELODRA-
MA. Dia 19. 22 h. Montor-
nès del Vallès.
GATO PÉREZ. Dies 17,
18, 19, 20, 21, 24 i 25. Nit.
Zeleste.
MARINA ROSSELL. Dia
21. Tarda. Montjuïc (Festa
de Treball) i dia 22. 20 h.
Zeleste.
MIKE OLDFIELD. Dia 19.
Nit. Montjuïc (Festa de
Treball).



Va, que el mon s'acaba!
THE RAMONES. Dia 19.
Nit. Montjuïc (Festa de
Treball).
LA TRINCA. Dia 20. Mont-
juïc (Festa de Treball).
ANA BELEN. Dia 20.
Montjuïc. (Festa de Treball)
PETE SEEGER. Dia 20.
Montjuïc (Festa de Treball)
PASADENA ROOF OR-
CHESTRA. Dia 20. Nit
Montjuïc (Festa de Treball)
LEO FERRÉ. Dies 23 i 24.
Nit. Palau de la Música.
RAG-TIMEITETE MON-
TOLIU. Dia 23. Nit. Reials
Drassanes.
ORQUESTRA CIUTATDE
BARCELONA. Dia 23. Nit.
Liceu.

Cuiners que li faran bons
dinars

FESTES MAJORS

Dia 19
Avinyó, Montornès, Sant
Feliu de Codines, Sant Julià
de Vilatorta.
Dia 20
Franclac
Dia 21
Riudecanyes, Vallirana
Dia 22
Portella
Dia 23
Calella, Roda de Ter.
Dia 24
Almancelles, Barcelona,
Mediona, Vallgorguina.

INFANTIL

BADABADOC. Dia 18. 19
h. Igualada.
TITELLES MARDUIX.
Dia 20. 19 h. Igualada.
TONI GIMENES. Dia 21.
11,30 h. Reus.
TORTELL POLTRONA I
MARDUIX. Dia 21. 18 h.
Aliança del Poble Nou.
ÀNGEL DAVAN. Dia 21.
21 h. Vic.
BABI. Dia 21. 10,30 Plaça
del Mercat de La Llagosta.
LA CAPSA MÀGICA. Dia,
21. 17,30. Premià de Mar.
Dia 22 18 h. Roda de Ter.
Dia 22. Matí. L'Ametlla de
Merola.

Festes de
Fa uns anys, els més joves ja no ho han

aconseguit, la patrona de Barcelona era Santa
Eulàlia, aquesta santa que és al cap damunt de
tot de la catedral. La festa de Santa Eulàlia és
en ple febrer i és clar, els barcelonins que
celebraven les festes al carrer tenien massa
fred i van decidir canviar de patrona i agafar-ne
una de temps més càlid. I la Mercè, vostè ja ho
sap, és el setembre, quan encara fa caloreta.

Però es veu que Santa Eulàlia es va enfadar

amb això que la destronessin i ara, cada any L
ploure per la festa de la seva rival. Si vostè és
barceloní ja s'haurà adonat que per la Mercè
plou tot sovint. Agrairíem a Santa Eulàlia que
aquest any deixés de banda antigues rancúnies
i fes lluir un bon sol i unes bones estrelles,
santeta, que els barcelonins volem divertir-
nos. I es veu que l'Ajuntament ha decidit que
ens divertim i ha organitzat festes de tota
mena. :

TEATRE ISHOWS

Què li sembla una ses-
sió del gran Àngel Pavlovski
a la Cúpula Venus? Per 300
pts; podrà veure'l a partir del
dia 24.1 a més> a la mateixa
Cúpula, podrà veure a par-
tir del 24 el Grup Gimlet i
Cia amb l'espectacle "No hi
ha Gimlet per a tothom".

A les Drassanes, a partir,
del 24, el grup Teatrot pre-
senta "Picasso-U." També
300 pessetones. El 27, a la
Plaça de Santa Maria del
Mar, la Companyia Adrià
Gual presenta "Ronda de
Morta Sinera" Els Come-
diants, si vol una cosa més
divertida, actuaran a quarts
de sis de la tarda a la Plaça
del Rei de Barcelona. I Vio-
leta la Burra, el travesti fa-
mós, a Llantiol el 27 a la nit.

SARDANES
Si eí que s'estima més és

ballar sardanes, podrà fer-
ho el dia 20 al migdia al
Portal de l'Àngel. El 28, a la

Plaça de Sant Jaume, tro-
barà la Cobla Jove de Bla-
nes. A més trobarà cobles
per tota la ciutat durant tots
els dies de la festa major,
faltaria més. ,

ESPORTS, ESPORTS

I competicions esportives, és clar, a quina
s'apunta?. Hi ha patí a vela el 19 al migdia,
Rugby al Club Natació Montjuïc a les 5 de la
tarda i a dos quarts d'onze del matí del dia 21.
El 24, bitlles a les Pistes Municipals de Petanca
de Montjuïc. El mateix 24, més patí a vela al
Port de Barcelona i al migdia, pilota a mà per
parelles al Frontó de l'Escullera de Llevant del
Port. El 28, a patinar. A les 10 del matí,
Marathon popular de patins pel centre de la
ciutat. I si els seus nens saben muntar a cavall,
el 28 al migdia, Edició de les sis hores Infantils
a cavall. Si vol participar en alguna competició,
demani informació a l'ajuntament de Barcelo-
na. 302.42.00.1 si vol córrer a la Cursa Atlètica
des de la Plaça Catalunya, pot inscriure's a
l'Ajuntament o al sen Consell de Districte.

la Mercè.
PER ALS

NANOS
Que ja són a l'escola però que podran

participar de la festa com els grans. El
dia 24, a les 12 a la Plaça Sant Jaume,
concentració de gegants, el mateix 24
també al migdia i a les Golondrines,
actuació de Pep Saltimbanqui, Bocoi i
Orquestrina Galana. Els nens només
pagaran 50 pts. i els grans just el doble...
El 26 a la tarda, gran festival de titelles
al Portal de l'Angel amb la participació
de Titelles Marduix i el mateix dia.
passeig amb poneis pel parc de la Ciu-
tadella. El 27, al Portal de l'Angel,
espectacle amb el grup Abracadabra. A
més, cercaviles pel centre de la ciutat,
música i tot això que agrada als seus
nanos.

LEÓ FERRÉ, LITA TORELLÓ I
BALLS POPULARS

L'actuació musical forta
de les festes de la Mercè és
sens dubte la de Leo Ferré,
aquest francès que mai no
havia vingut al nostre país i
que cantarà els dies 23, 24 i
27 a la nit al Palau de la
Música. El preu, 300 pts.
Però a més d'en Leo Ferrré
vostè pot escoltar al Liceu'
l'Orquestra Ciutat de Bar-
celona dirigida per Salva-
dor Mas, el mateix 23 a la
nit. Li costarà 250 pesseto-
nes. I si s'estima més riure
una estona i reviure velles
festes majors, el dia 24 al
vespre. La Trinca presenta-
ran el seu espectacle de
Festa Major, al moll de la
Fusta i una mica més tard, a
les 10 de la nit, a les Reials
Drassanes jazz amb Rag-
Time i Tete Montoliu, l'en-

trada, 250 pts. A la mateixa
hora, ala Plaça Sant Jaume,
concert de la Banda Muni-
cipal.

I si el que vol vostè és marxa,
el 26 al moll de la Fusta
Tequila i Los Sirex... I altre
cop ens posem seriosos. El
27, a les 10 del vespre, Con-
cert dels Amics dels Clàs-
sics a l'església de Santa
Maria del Mar.

I el 27 a la nit, sorpresa!
reaparició de Lita Torelló,
se'n recorden? Els anys 60 i
tot això. Adequactíssim per a
nostàlgics. A més cantades
d'havaneres, demostracions
de claqué, moltes, molta
musiqueta.

I per ballar, el 27 a la nit el
Moll de la Fusta, Frutas
Tropicales i Pernil Latino.

CIRC AMB
LLEONS I TOT

Es clar que hi haurà circ,
el circ no falta mai a les
grans festes majors ciuta-
danes. Per això, l'ajunta-
ment ha decidit instal·lar-
ne un ben bé al mig de la
Plaça Catalunya el gran circ
Olar. Hi actuaran a partir
del 24 Iwanco Xusquevitx i
el seu lleó autodidacte, els
Magicus, Pep Saltimbanquj,
i Bocoi, Fakir Kirman,
Petita Cia del
Dr. Soler, els
Magicus i un
munt
de gent "més.,

No només això trobarà a
rla festa major de Barcelona.
A més actuacions de corals,
esbarts, més esports, més
espectacles infantils, cer-

caviles que despertaran els
barcelonins, més balls, con-
certs de cobles... un munt

de coses que trobarà si pas-
seja per Barcelona. Així que

li recomanem que surti al
carrer, que la setmana serà
moguda i hi haurà coses per

a tothom.

RESTAURANTS

MACROBIOTIC-ROSE-
LLON. Tota mena de men-
jar macrobiòtic. Buffet de
degustació. Mengi el que
mengi li costarà 350 pts.
Rosselló 158 (Eixampla)
Tancat els diumenges.

TINELL. Pot trobanhi mem-.
bres de l'Ajuntamento de la
Generalitat gràcies a la pro-
ximitat amb la plaça Sant
Jaume. Preu per persona.
1.000 pts. Freneria, 8 (Casc
Antic).
ESPANA. Si no pot gastar
gaire per a menjar, és el lloc
ideal. 200 pts. persona,
Montcada, 2 (Casc Antic).
Tancat els diumenges.
LA GARDUNA. Menjar de
qualitat. Una curiositat està
situat dins del mercat de la
Boqueria. Unes 850 pts.
persona. Morena, 17 (Casc
Antic) Diumenges nit, tan-
cat.

TELEVISIÓ

YO CONFIESO. Dir.: Al-
fred Hitchcock. Int. Mont-
gomery Clift, Anne Baxter,
Karl Malden. Els proble-
mes d'un atractiu capellà
lligat pel secret de confes-
sió. Un Hitchcock menor
però agradable. Divendres,
19. UHF. a les 21 hores.
VOSTÈ PREGUNTA. Re-
cordeu l'excel·lent progra-
ma de Joaquim M. Puyal.
Dijous 18, a la tarda.

Joaquim Maria Puyal, edi-
tor de "Vostè pregunta"

SCHEREZADE. Dir. Wal-
ter Reisch. Int. Yvonne de
Cario, Brian Donlevy, Jean
Pierre Aumont. Oriental i
exòtica, en colors "Metro".
Per a nostàlgics i infants.
Dissabte dia 20, a les 16
hores.

QUITXALLA. Editor En-
ric Frigola. Real. Joan Bas.
Els menuts tenen titelles,
cine còmic amb Harold Lloyd
i un nou episodi de "Embo-
lica que fa fort, Puck", ver-
sió del Shakespearià somni
d'una nit d'estiu. Dissabte
dia 20, a lès 12,30 hores.
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MARIA, REINA DE ES-
CÒCIA. Dir. Charles Jar-
rott. Int. Vanessa Redgra-
ve, Glenda Jackson, Patrick
McGoohan. Duel interpre- *
tatiu amb la bona Maria i la
dolenta Elizabeth. El final,
ja se sap. Dissabte dia 20 a
les 22 hores.
MAS ALLÀ DE RIO GRAN-
DE. Dir. Robert Parrish.
Int. Robert Mitchum, Julie
London, Gary Merrill. Wes-
tern agradable, dur i amb
l'ombra de la decadència
planant-hi. Diumenge dia
21, a les 19,50 hores.
PUNTO LIMITE CERO.
Dir. Richard C. Sarafian.
Int. Barry Newman, Victo-
ria Medun, Lee W. Weaver.
Film interessant d'un direc-
tor jove que prometia força.
Diumenge dia 21, a les 22
hores. UHF.

F. Vicens ha renunciat a ser
director de la Fundació Mi-
ró. El seu càrrec de diputat li
agafa tot el temps.

RADIO

TEMPS OBERT. Ràdio 4.
de 9 a 12 del matí. Entrevis-
tes, col·laboracions, truca-
des i més coses.

ESTUDIO CERO. Radio
Espanya. Temes paracien-
tífics. Màgia, parapsicolo-
gia. A les dotze de la nit.

PROTAGONISTAS NO-
SOTROS. Ràdio Nacional
de 10 a 12 del matí dé
dilluns a divendres. Entre-
vistes, música, notícies; tot
això presentat per Luis del
Olmo.

ENCARNA DE NOCHE.
Ràdio Miramar de 12 a 5 de
la matinada. Programa de
beneficència i "serveis so-
cials" conduït per la intrè-
pida Encarna Sànchez. Cu-
riós perono li aconsellem la
continuada audició.

LA CE CA: BALLS D'ARA I D'ABANS
Es molt possible que ja

hagin sentit parlar de La
Ceca i fins i tot hi hagin
estat. Si no, us direm que és
un ball que està al carrer de
la Seca —quasi tocant al

passeig del Born—. Per din-
tre té forma d'envelat amb
llums una mica discoteque-
res. La música que posen
—tot són discos, no hi ha
actuacions en directe— és
un recull de música de tot
tipus, al disc-jockey li pot
donar per posar un vals, un
rock, una dels Sirex, un
bolero o fins alguna cançó
"disco". L'ambient és molt
marxós, hi han unes llotges
on es pot seure i descansar
quan un ja ha ballat molt. El

• problema és que és massa
1 car —500 ptes l'entrada
' amb consumició i 200 els
segons cubates—. Per si us
acosteu per allà us farem
una recomanació: si no vo-
leu arribar a casa xops no
crideu a la sortida, perquè
els veïns ja comencen a es-
tar una mica farts dels crits
de la gent que surt quan
s'acaba el ball—3,15— i ho
arreglen llançant galledes
d'aigua a la gent. L'Ajun-
tament no té res a veure
amb això ja que els van
denegar el permís d'obertu-
ra, i va ser el govern civil qui
va donar el permís saltant-
se les competències del
Consell de Districte.

Ui

OLI I VINAGRE PER A
NETEJAR

Ja sap que s'han tornat a
posar de moda els mobles
antics i quf més i qui menys
intenta fer cuques mones a
l'àvia perquè li regali un llit
o un armari —perquè com-
prar-los, ja sap—. De vega-
des, els mobles, després de
tants anys estan plens d'una
pols que no se'n va amb res.
Però les àvies, que vostè ja
sap que tenen la solució per a
tot, saben com fer-ho. Aga-
fen una tasseta, hi posen
una part de vinagre i tres
d'oli, i després de barrejar-
ho bé ho van passant per la
fusta. Ho eixuguen amb un
altre drap i la fusta queda
perfecta. Això sí, ha de ser
fusta bona. Es veu que amb
caixes d'ous la cosa no fun-
ciona. Però aquests mobles
tots acostumen a ser-ho.



LEO FERRÉ PER LA MERCÈ
Per oblit, a l'Ajuntament

de Barcelona se'ls va estar a
punt d'escapar l'actuació
de Leó Ferré, el cantant
francès, un dels "maudits"
(maleïts) de la cançó fran-
cesa.

Leó Ferré, inspirador de
tants i tants cantants cata-
lans. L'Ovidi diu que és un
dels seus mestres, que el
dia que el va veure actuar va
entendre —i aplicar— mol-
tes coses.

Ovidi Montllor en el Palau de la Musica, on els dies 23, 24 i 25 actua
Leo Ferré. /

Leo Ferré, el sexagenari
anarquista.

Leó Ferré, el que deia
"on dansera le flamenco
dans une Espagne sans
Franco".

Leo Ferré, un perfecte
desconegut per a tots, però
que tots intuïm i desitgem
veure aviat.

Com es diu aquí al costat,
serà a Barcelona, al Palau
de la Música, els dies 23 i
24. Aquests dies tots serem
una mica calbs, se'ns faran
els cabells blancs, serem
sexagenaris joves, jovenís-
sims, ens sortirà la vena
anraquitzant que. tots por-
tem dintre, celebrarem la
mort de Franco i ballarem el
flamenco, farem anar els
ulls amunt i avall seguint els
braços, les mans, les passes
de Ferré, serem "maudits" i
sabrem una mica més de
què va això de la vida.

MIQUEL RÍOS 0 LA FORÇA DEL ROCK AND ROLL
Per a uns ja estava acabat, i

per a uns altres només era un
"carroza". Però no, és ell
que ara torna, com torna el
rock —"el rock es un boo-
merang, por eso siempre

volverà", com diu una de les
seves cançons—. I torna
prevenint-nos de l'amenaça
que "El Neon de Color
Rosa se hace cargo de las
cosas". També vol que la

gent entri a la seva vida
sense anunciar-se, i per això
li "prega" a Santa Lucia.
També té una cançó a la <
seva filla: "Lua es dina-
mita, Lua es la que pita,
Lua es la que baila el
rock", i és Lua qui amb
"Chuc Berry gateó".
També la seva companya és
present a les seves cançons
"companera me gustas
cuando luchas por tu in-
dependència, me gustas
cuando luchas por tu identi-
dad". La delinqüència, la
marginació, la societat de
comsum on "Travolta és.
una repetició", és la vida
quotidiana que està present
al seu nou disc anomenat
"Rock and Roll Boome-
rang".

Miquel Rios diu que el rock és
una manera de viure

Resposta a la senyoreta
Maria del Carme i sis firmes
més. Senyoreta, agraïm —no
sabem com— la seva atenta
missiva Estem desolats d'ha-
ver-nos equivocat en quinze
pessetonetes en el preu de
l'entrada a Piscines i es-
ports. Sabem que els temps
són difícils i la crisi tot ho
crema. Desolats i tristos pel
mal irreparable que els hem

pogut provocar volem sol-
ventar l'error. De tal mane-
ra, senyoreta Maria del Car-
me i sis firmes més, que
poden passar el dia que vul-
guin per la redacció on hi
trobaran un sobre al seu
nom amb cent cinc pesseto-
nes, les que, per error, els
vam fer gastar de més.

Sempre seus...

MERMELADA POP. Rà-
dio Terrassa de 5 a 8 de la
tarda de dilluns a diven-
dres. Música Rock de quali-
tat.
PANORAMA. Informatiu
diari a Ràdio 4. Primera
edició a les 8,45, segona a
les 13,30 i darrera a les
20,30.

Si hi ha prou diners, com-
prar és sempre divertit

MUSEUS
ARQUEOLÒGIC. Parc de
Montjuïc. Val la pena visi-
tar-lo.

CERA. Rambles, 4. Quasi
tots els personatges histò-
rics hi són present.

FUNDACIÓ JOAN MIRO '
Parc de Montjuïc. Interes-
sants exposicions d'obres
contemporànies.

CALCAT. Plaça Sant Felip
Neri. Entrada: 5 pessetes.

BOTIGUES.

ELS ENCANTS TERRI-
BLES. Malgrat que l'estiu
s'acabi, si passeja per Cam-
brils val la pena que s'hi
acosti. Hi ha una mica de
tot: saniaïTetBTron"WesmiH
ran el que vulgui, collarets,
cinturons, etc.
LA RODA. Call, 18. Cerà-
mica de totes les èpoques a
escollir: "progre" o tradi-
cional. Recomanem espe-
cialment els plats i els gots.
LA TENDA. Pau Claris,
118. Articles d'esport. Llo-
guer de tendes. Molt reco-
manable per fer-hi una visi-
ta abans de marxar de va-
cances.
ORIENTE. Hospital, 115.
Nines antigues i modernes.
Les fabriquen i reparen ells
mateixos.
L'APOTECARI MÀGIC.
Arc del Teatre 21. Articles
de màgia, llibres, cursets.
L'informaran de tot el que
vulgui saber sobre la màgia.

9



Va, que el mon s'acaba I

BARS

JUGOLANDIA-l. Un dels
primers bars especialitzats
en sucs de finites que hi va
haver a Barcelona. No és
tan petit com sembla a pri-
mer cop d'ull. Avd. Príncep
d'Astúries 15.
MIRAMELINDO. Passeig
del Born, 15. Insuperable el
combinat de coco.
ELS QUATRE GATS.
Montsió, 5. Amb el cubata a
la mà pot admirar les expo-
sicions.
EL DRAPAIRE. Sitjàs,
11. La tranquil·litat i les
antiguitats es barregen de-
liciosament.

MATINADA

CAVA DEL 292. Carrer
Diputació, 292. Obert fins a
les 2.
DRUGSTORE. Passeig de
(Iràcia. 61. Obert fins a les

INFANTE. Fabra i Puig,
96. obert a partir de les 4 de
la matinada.
LA DALIA. Platja de Sant
Miquel, s/n. Obert tota la
nit.
BAR CHUPI. Mariano Cu-
bí, 78, obert fins a les 4.
LA MINA. Carretera Coll-
blanc. 8. Obert a partir de
les 3,30.
MOKA. Rambles, 126. 0-
bert fins a les 1.30.

ElMolino, sempre el Molino

SEXY-SHOW

BAGDAD. Conde del A-
salto. 103. Pornorama Show.
BARCELONA DE NO-
CHE. Tàpies. 5. Especta-
cle porno.
ELMOLINO. Vila Vilà,99.
Sexylandia.
VILLA-ROSA. Arc. del
Teatre, 3. Sexy modern
amb actuacions "camp".

DE COR A COR
Ai! Que cansada estic

aquesta setmana, quasi tant
com en Josep Pla que diu:
"Estic cansat i menjo

Josep Plà

poc". I és que des que faig
aquesta secció cada dia tinc
més pretendents per por-
tar-me a ballar i, és clar, això
cansa. Però és que penso
que haig de desintoxicar
una mica els joves, perquè
una sent coses com les que
diu el vice-president mun-
dial de les joventuts musi-
cals que consideren el jove
"com un subjecte filosò-
fic i real". I després diuen
que hi ha passotisme...

Però el que passa és que
els problemes amorosos
són el principal problema
de la gent, la Tania Doris

Tania Doris
va i diu que "no tinc cap
nuvi que sigui metge ni
arquitecte, quan estigui
compromesa ho anun-
ciaré públicament sense
reserves", doncs allà ella i
la seva consciència. I conti-
nuant amb l'amor, ara ja
n'estic segura: és el problema
principal d'aquest país, el
Roberto Martínez, juga-
dor de l'Espanyol diu "no
tinc cap trauma en

l'amor, mai no m'ha afec-
tat per res l'amor, vull dir
que jo també sóc normal
en aquest aspecte", ho-
me! jo també sóc normal i no
sóc un tros de gel! Es que jo
penso que tothom hauria de
ser una mica com en Tar-
radellas que als seus vui-
tanta i tants anys va i diu
que per a la seva dona i ell
viure a la nova casa que té
"és com si s'haguessin
casat de nou". Doncs ja ho

Roberto Martínez

sap, si és vol casar de nou
canviï de pis.

Alerta! Alerta amb les
amistats encara que siguin
d'aquestes de tota la vida:
no se'n fiïn gens ni mica!
Saben el que em va passar?
doncs que l'Anna d'Angla-
terra i jo que érem tan ami-
gues— me'n recordo de l'úl-
tim viatge que vaig fer a
Anglaterra que em va con-
vidar al seu Palau a prendre
el te— que ara va i diu
"m'agradaria ser camio-
nera". Ara mateix li escric
una carta i li retiro la meva
amistats, encara que siguin
tracti de les seves declara-
cions. M'imagino amiga

Josep Tarradellas

Augusto Pinochet
d'una camionera?

A mi m'agrada més la
gent seriosa i responsable i
que sap èl que vol. Com el
Carlos Caszeli —antic ju-
gador de l'Espanyol— que
ara juga al Colo-Colo de
Xile, i diu "confio en la
maduresa cívica dels xi-
lens que sabran dir no al
referèndum", mentre el
Pinocho petit diu que a
Xile "el referèndum és
una concessió al poble".
Jo sempre havia sentit que
això era un dret del poble i
no una concessió, això ho
diuen molt per la tele, i com
que la tele penetra molt...

Au! Ja els deixo que torna
a sonar el telèfon i deu ser

Eduard Punset
un altre pretendent, i sobre-
tot no tinguin cap mal de
cap amb el nou govern de
Madrid que hi ha l'Eduar-
det Punset (carai, rima i
tot!) i ja vetllarà pels nos-
tres interessos. I sobretot
els meus "fans" que no em
truquin tant que ja no tinc ni
una hora lliure.

LA COTILLA
LLIBERTINA
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Punt de mira En aquest

Escola i política fiscal
L'Estat espanyol ha passat, en el decurs dels tres últims anys. a uns

nivells recaptatoris que, gràcies al seu augment espectacular, han deixat de
ser escandalosos en comparació als altres països democràtics de la resta
d'Europa.

El nou sistema fiscal ha estat elaborat amb unes terribles precaucions a fi
i efecte de tranquil·litzar el capital. Ha estat quelcom així com "guanyarem
una mica menys per poder continuar guanyant molt". Però tot i això. és
innegable que s'ha creat un cert clima de por i de preocupació fiscal. Ara ja
gairebé tothom que ha de declarar declara, i les classes mitges i els obrers
ben col·locats—que són els qui més han rebut amb la reforma—• saben que
no poden comptar amb la paga extraordinària de juliol, perquè en el millor
dels casos, se la menja tota Hisenda.

Però des que es va crear aquest clima han passat tres anys i les persones
més afectades pels impostos es pregunten què es fa amb els seus diners. A
Europa, la pressió fiscal és forta però a canvi els impositors saben que
compten amb una escola pública i gratuïta que pot acollir tots els nens del
país, amb uns estandars de qualitat iguals o superiors a qualsevol escola
privada. L'impositor europeu sap també que si està malalt se l'atén en el si
d'unes estructures sanitàries més correctes que les d'aquí i sap també que
si està sense feina o arriba a vell, l'Estat respon de la seva situació.

Acabem d'entrar a un nou curs i els pares que l'any passat pagaven
l'escola dels seus fills, la continuaran pagant amb augments d'un quinze o
un vint per cent. Han hagut de continuar comprant llibres i si els fills van a la
Universitat, l'augment encara és més espectacular.

Què es fa amb els diners dels impostos? Seria bo que els dos ministres
d'Educació donessin una resposta al país.
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El senyor Barrera ha estat elegit president del parlament: ERC cau deplé en el bloc conservador.

BARRERA REELEGIT PRESIDENT DEL PARLAMENT

Una esquerra dretana
ALBERT GARRIDO

Esquerra Republicana de Catalunya s'ha convertit en
una mena de melic de la política catalana, ningú no sap
bé si per mèrits propis o per incapacitat d'altres forces
presents al Parlament. L'històric partit republicà ha fet
de la seva ambigüitat la gran arma per
autopromocionar-se i de la diplomàcia veneciana el seu
estil d'actuació.

No fa massa temps el periodista
Enric Company va publicar en
aquestes mateixes planes un article
aclaridor arran del joc que es porta
entre mans el partit que encapçala
Heribert Barrera. Aleshores hi va
haver una mica d'enrenou, però els
fets i no les declaracions de princi-
pis han donat la raó al periodista. El
senyor Barrera ha estat reelegit pre-
sident del Parlament, ERC partici-
pa en cos i ànima al front conserva-

dor, no fóra d'estranyar que el dipu-
tat republicà al Congrés acabés vo-
tant a favor del nou Govern del
senyor Suàrez i d'aquella suposada
inclinació d'ERC cap a l'esquerra
—concretament els socialistes— no
en queden més testimonis que les
declaracions d'un altre temps. Per
acabar-ho d'arrodonir ha donat el
seu vist i plau a un reglament que
ha permès formar grup parlamenta-
ri al PSA.

La reelecció del senyor Barrera,
dimarts passat, mereix una anàlisi
de prop. Val a dir que el resultat
final de la votació no pot sorprendre
a ningú, això està clar, però sí que
sobta que a l'hora d'escollir els vi-
ce-presidents de la cabra els par-
lamentaris d'ERC votessin per Con-
cepció Ferrer (CIU), deixant Isidre
Molas ala vice-presidència segona; i
ja no diguem el suport que onze
diputats republicans —n'hi va haver
un que va preferir el candidat co-
munista— van donar a Enric Ma-
nuel Rimbau (Centristes de Cata-
lunya-UCD) perquè fos secretari
tercer, mentre que el doctor Ramon
Espasa (PSUC) s'havia de confor-
mar amb la quarta secretaria, mal-
grat que els comunistes tenen cinc
diputats més que els centristes.
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Esquerra contra l'esquerra

Certament "el habito no hace al
monje", però que un partit que
comença el seu nom amb la paraula
esquerra actui de forma tan siste-
màtica contra l'esquerra no deixa de
ser un punt de reflexió. Fins ara no
s'ha pogut demostrar que els se-
nyors Molas i Espasa siguin perso-
natges especialment perillosos per a
la reconstrucció de Catalunya ni que
neguin el bon dia als diputats repu-
blicans, de manera que l'hostilitat
d'ERC cap a les seves candidatures
cal buscar-la en l'opció política de-
finitiva en favor del front conserva-
dor presa pel vell partit del senyor
Barrera.

Abans de les eleccions generals
catalanes els observadors es mira-
ven ERC com un "partit frontissa",
espècie política que a Madrid és un
projecte que floreix de tant en tant.
Però la "frontissa" s'ha convertit en
porta per barrar el pas a qualsevol
victòria pública, pírrica o no, de
l'esquerra, i una vegada més ha
quedat constància que els partits
"frontissa" o "pont", que també els
diuen així, són grups de centre
que dominen un cert verbalisme
esquerrà i ningú no els localitza mai
clarament dins l'espectre polític fins
que es posen d'acord amb la dreta o
el centre governants.

L'àrbitre ha plegat

En el cas present l'acord ha estat
rapidíssim. ERC s'ha trobat amb
dotze diputats els vots dels quals

valen el seu pes en or. ERC s'ha
trobat fent d'àrbitre i amb dos grups
parlamentaris —CIU i CC-UCD—
amb els quals gairabé res no cl
separa, fins al punt que finalment ha
llançat el seu xiulet de jutge de la
partida i s'ha passat a un dels bàn-
dols, perquè l'altre li posa massa
condicions empipadores. I tot això
no fóra ni discutible ni criticable si
ERC no continués insistint que és
d'esquerres i vol un acord amb l'es-
querra, la qual cosa contribueix a
sembrar la confussió i el desconcert
entre bona part de la ciutadania, la
qual continua preguntant-se a què
es deu que un partit que es diu
"esquerra" no està ni un sol cop al
costat de socialistes i comunistes i
3n canvi sí que està sempre a la vora
de centristes i convergents.

Els primers perjudicats per aquesta
línia de conducta republicana han
estat els socialistes, que des del dia
següent de les eleccions al Parla-
ment van veure ERC com un indis-
cutible aliat en potència. Tant és
així, que en constituir-se la mesa
provisional de la cambra el PSC va
renunciar a presentar un candidat
propi a la presidència i donà els seus
vots a Heribert Barrera. Llavors els
comunistes van discutir aquesta op-
ció socialista, que aquests van ar-
gumentar com un desig de no crear
enfrontaments. Els fets, no obstant,
han donat la raó al PSUC i les seves
sospites que amb enfrontament o
sense, la presidència del senyor Bar-
rera era condició "sine qua non",
acceptada per CIU, perquè ERC fos
fidel a la majoria governamental.

Armet (PSC) Comas (CDC) al fons, Alavedra (CDC) Martin (PSC) en primer ter-
me: Govern i oposició parlen als passadissos.

Quan mesos després, amb els nu
canismes polítics més consolidats
els socialistes han volgut reacció
nar, ja era massa tard. La presenta-
ció de la candidatura del professo)
Isidre Molas a la presidència parla-
mentària només va tenir alguna pos-
sibilitat durant els pocs dies en què
els centristes van deixar anar aque-
lla cortina de fum que ells també
presentarien el seu candidat. No-
més aleshores, per una estricta apli-
cació de la matemàtica parlamentà-
ria, el senyor Molas hauria guanyat.
Però, com es va aclarir de seguida, la
maniobra de CC-UCD no tenia més
pretensions que demostrar que el
grup d'Anton Canellas encara exis-
teix, per més que la Moncloa s'entén
directament amb Convergència sen-
se tenir cap detall amb els poiítics
centristes d'aquí.

Algunes paraules boniques

L'oportunitat del senyor Molas,
de moment —un moment que es
pronostica bastant llarg—, ha pas-
sat. Pensar en un gest, en una ac-
cepció dins lès pautes de compor-
tament d'ERC, era pecar de fe per
excés. Tanmateix, els republicans
van negociar directament amb els
centristes, per més que diguin que
no, i als socialistes només els van
dedicar l'atenció d'algunes frases
boniques en els seus comunicats o
declaracions anteriors a l'elecció.

La festa no ha fet més que comen-
çar. Durant el curs legislatiu el Par-
lament haurà de discutir unes quan-
tes lleis força importants, que per-
metran constatar que l'arbitratge
d'ERC s'ha tornat alineament. Du-
rant la campanya electoral el fan-
tasma d'un suposat i mai no plante-
jat front popular va fer-se servir com
a element decisiu per alguns partits
com qui fa servir una creu davant la
presència d'un vampir. El cas és que
l'imaginari front popular ha passat a
millor vida, però vet aquí que el
front conservador s'ha constituït
ràpidament, i qui semblava que ha-
via de contribuir a frenar de forma
decisiva una maniobra que divideix
el Parlament —i pot dividir la socie-
tat— en dos blocs irreconciliables
s'ha deixat estimar i ha desllorigat
amb el seu anticomunisme "ancien
régime" la possibilitat de portar a la
pràctica una solució més difícil, però
infinitament més atractiva: un con-
sens a la catalana. •
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Lap&ssera MARTA MATA

Festa Major

T 'estiu comença, culmina i s'aca-
•*-* ba amb Festa Major. Festes
Majors primerenques amb Sant
Joan i Sant Pere obrint-ne les
portes pel juny i encara barrejades
amb la tasca de Parlament i d'es-
cola, com les de Vilassar, Saifores i
Reus per no anar més lluny. Festes
Majors de juliol com la del Ven-
drell, que ja comencen les vacan-
ces. Festes Majors d'agost com la
de Llorenç, Gràcia, l'Arboç, Santa
Oliva, Manresa, Vilafranca, que en
marquen la culminació. Festes
Majors que encara ens queden del
setembre, i van lligades amb la
"rentrée", com la de Barcelona o
Tarragona.

La passera parlamentària canvia
de posició amb rapidesa de catifa
màgica; com una mena de devana-
dora de Nord a Sud i d'Est a Oest
de Catalunya els parlamentaris ca-
talans, ho confesso, aquest any
hem anat a més festes majors que
mai, a vegades cridats, a vegades
no: reunions, pregons, jurats, con-
cursos, programes, futbol, castells
o balls i de tant en tant un dinar o
un refresc. I fins m'ha semblat que
alguna vegada es comptava com un
èxit o un fracàs que al balcó de
l'Ajuntament n'apareguessin més
menys, de parlamentaris, de tal

color o de tal altre.

L a veritat és que dalt dels bal-
cons un no sap massa què fer-

hi, de no ser admirar una vegada
més la tècnica de com es munten o
desmunten els castells. Sí, en can-
vi, que resulten molt útils les con-
verses durant la festa, que et per-
meten veure aquesta mateixa festa
com l'altra part del que és cada
poble: un dret i revés de treball i de
festa unificats per la política muni-
cipal.

Quan l'ordenació política i del
treball no han estat autònomes, els
pobles encara s'han expressat a
través de la festa, la festa pròpia, la
festa que era una explosió de les
pròpies característiques.

Ara, els Municipis ja poden uni-
ficar en la seva expressió la política
i la festa; encara tenen fortes limi-
tacions respecte l'ordenació del
treball dins les dificultats generals
de treball, però no hi ha dubte que

• les Festes Majors aquest estiu han
estat manifestació a cada poble
dels trets de la fesomia de Cata-
lunya, pobles, comarques, regions.

Aquest any 180, les Festes Ma-
jors han expressat també, en cert
sentit, la fita de l'autonomia cata-
lana que és aquest any, l'any que ja
té Generalitat elegida des de la
primavera, però també que ha
perdut en Pau Vila, el definidor de
la nostra fesomia geogràfica i cons-
titució comarcal, precisament el
dia 15 d'agost, Festa Major de
Catalunya.

A cada Festa Major, del dret o
del revés, ha sortit el doble repte
que cada poble té en aquest mo-
ment: com les seves característi-
ques, necessitats, interessos es
formulen, vertebren, responen al
doble nivell, el local comarcal i el
de Catalunya.

Les Festes Majors d'enguany,
els convits i les peticions i les
expressions que se'ns hi han fet
han establert una munió de passe-
res que als parlamentaris ens seran
molt útils en la nostra "rentrée" al
Parlament. De moment, ja ho ha
estat per fer aquesta primera pas-
sera a l'Hora. •

14



NOU GOVERN

A la recerca del temps perdut
PEDRÓ ALTARES

El Rei junt amb el nou govern, després que aquest prengués possessió.

Des de 1977 Suàrez no havia tingut la iniciativa. El gabinet sortit
de l'última crisi i la moció de confiança han suposat un rellançament.
si més no teòric, de la idea d'un centre dreta perdut en els viaranys
insondables d'una política d'indecisió, d'improvisacions constants i,

en definitiva, mancada de tot rumb.
Canviaran ara les coses? Ningú no

es fa gaires il·lusions, però el nou
govern ha estat rebut en general
amb un marge d'expectativa força
novedós. I un comentari pràctica-
ment unànim: això és el millor, o el
menys dolent, que té UCD. Si
aquest govern fracassa el projecte
polític de la dreta haurà d'entonar
definitivament el rèquiem.

La "coalició Suàrez-UCD"

Així anomena un agut cronista
polític al resultat de la. crisi. Efecti
vament, "per primera vegada en la
història del suarisme, declarava a
aquesta publicació un nou ex-minis-
tre, Suàrez va treure motlle de la
crisi no sols segons les seves prefe-
rències, les quals interpretava sem-
pre Abril, sinó que es deixà dur
d'altres veus". Cal dir a més que
aquestes "veus" van actuar fins l'úl-
tim minut, de manera que amb prou
feines unes hores abans d'anar a
veure el Rei, es van fer retocs tan
substancials com la substitució
d'Oreja per Pérez Llorca i la intro-
ducció d'Eduard Punset com a mi-
nistre i no com a Secretari d Estat,
entre altres. Fins a última hora no es
va decidir tampoc no oferir a Fer- Els dos ministres relacionats amb la

Jh'fensa continuen.

nando Abril un lloc, de ministre
sense cartera, en el Gabinet. Cosa
que, d'altra banda, no està gens clar
que aquest hagués acceptat, encara
que probablement sí que hauria
agraït el "gest". En el seu retir
segovià, Abril, per a molts autèntic
"cap del Baptista" de les incapaci-
tats polítiques de la Moncloa, té
motius sobrers per pensar en la
mudabilitat dels afectes polítics. La
sortida d'Abril, a petició pròpia en
una carta adreçada a Suàrez i que
mai no fou contestada, encara està
per explicar... En fi, el que sí que és
clar és que la democràcia no ha
millorat gens la peculiar manera que
tenia l'anterior Cap d'Estat d'aco-
miadar els seus col·laboradors. Lla-
vors era el motorista i ara és una
trucada telefònica d'Alberto Aza
(com a Ricardo de la Cierva) o del
propi Suàrez (casos Gamir i Marce-
lino Oreja), sempre després que els
diaris, "a tall de rumor", parlessin
dels possibles cessaments.

Una altra cosa tampoc no ha can-
viat, aquest cop en relació amb
crisis anteriors (l'última, convé no
oblidar-ho, fa encara no quatre me-
sos), en la manera de fer les coses: la
improvisació. Tot indica que Suàrez
va venir de vacances, ampliades a •
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ultima hora en gairebé una setmana,
amb escasses idees sobre el tema.
La qual cosa va donar temps a que la
maquinària dels anomenats barons
es posés en marxa. La crisi la féu
Suàrez escoltant en primer lloc a
Rafael Arias Salgado i després a
Calvo Sotelo, però l'absència
d Abril havia necessàriament de ser
aprofitada pels diferents caps de fila
de les diverses corrents ucedistes,
les quals s'afanyaren a aprofitar
l'oportunitat. Es molt possible que
sense la promesa, de la qual per cert
ningú no es responsabilitza, de la
compareixença a les Corts el dia 16
de setembre, i sense un gran nombre
de pressions, algunes d'altres ins-
tàncies, per tal que la crisi es resol-
gués de pressa, aquesta podria estar
encara pendent. Al final Suàrez no
va tenir altre remei que pactar amb
el seu propi partit. Si bé, en honor
a la veritat, alguns d'UCD com a tals
no van tenir "cap xiulet per tocar" en
l'arranjament. De fet, els contactes
Moncloa-barons foren individuals i
al marge de les reunions de la Co-
missió permanent. També els ba-
rons van actuar pel seu compte i el
soroll dels esdeveniments, bo i do-
nant la raó al famós dit que "la
política fa estranys companys de
llit", féu unir-se insòlits tàndems.
Com el de Martin Villa i Fernàndez-
Ordónez, curiosament units en
plantejar algunes exigències co-

muns a Suàrez. Exigències que van
ser acceptades, igual que les que va
imposar Calvo Sotelo, entre altres el
retorn de García Díez i d'Alberto
Ohart (estranyament repescat en el
Ministeri de Sanitat i Seguretat So-
cial), a més d'unes línies generals de
política econòmica a posar imme-
diatament en marxa, algunes de les
quals poden suposar un alt índex
d impopularitat. Per la seva banda
Pérez Llorca, marginat de l'organit-
zació de la crisi, provà al final que
continua essent un home de con-
fiança de Suàrez: alçar-se amb la
cartera d'Afers Estrangers pràcti-
cament en l'últim minut és una
proesa que revela que és encara un
dels homes forts a la Moncloa. Era
obvi d'altra banda que Pérez Llorca,
autor per part madrilenya del pacte
amb Convergència, no podia que-
dar-se a la cuneta o ni tan sols a la
segona fila del Consell de Ministres.

A la recerca del temps perdut

Ni més ni menys que cinc minis-
tres del nou gabinet ostentaven la
denominació d'ex. Són aquests-
Martin Villa, Fernàndez Ordónez
García Díez, Pío Cabanillas i Albert
Ohart. Quatre més (Calvo Sotelo
Pérez Llorca, Inigo Cavero i Juan
Antonio Ortega Díaz-Ambrona)

Es previsible el resultat de la qüestió de confiança
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García Díez al centre, un retorn condicio-
nat per Calvo Sotelo.

canvien de poltrona ministerial. No
cal ser gaire espavilat per deduir
que, una de dues, o es tracta d'un
reconeixement explícit que s'ha fet
molt malament (és a dir, els socialis-
tes tenien raó en llur plantejament
del vot de censura) o que s'ha per-
dut un temps preciós. Per què van
marxar els qui ara tornen com a
salvadors d'una situació deteriora-
da que ha posat, i posa, en perill la
mateixa existència de la democrà-
cia? La política té els seus misteris,
però no tants com per negar l'evi-
dència que la resolució d'aquesta
crisi posa en qüestió tota la política
d'aquests últims mesos de Suàrez.
Es vulgui reconèixer o no, la moció
de censura del PS OE el mes de maig

Es l'última basa per al projecte de la
dreta

ha estat l'origen, i no pas la dimissió
de Fernando Abril, del que ja no pot
ser un pedaç, sinó l'única basa que li
quedava a la Moncloa.

Així les coses, i abans de conèixer
el document de treball del govern
que quan aquesta crònica surti a la
llum s'haurà presentat al Congrés,
Suàrez té davant una mirada ex-
traordinàriament atenta: la de la
dreta. Aquesta sap que és l'última
oportunitat de portar el seu pro-
grama endavant per mitjans demo-
cràtics. Suàrez sap que necessita,
credibilitat en sectors que li han
donat suport i que ara se'n malfien
profundament, no per qüestions
ideològiques òbviament, sinó sen-
zillament per ün problema d'eficà-
cia. Suàrez sap també que no té
gaire temps: l'ordenació de l'eco-
nomia portarp alts graus de palesa
impopularitat (i si no ho sap Suàrez,
els seus nous ministres econòmics
sí), de manera que ha de fer-ho com
més aviat millor si vol recuperar
terreny abans de les eleccions del
83. Sap a més que el seu equip és ara
menys dúctil que els anteriors i no
gens fútils, i el problema serà fer una
tasca de govern i no "el pla econò-
mic de Leopoldo", la "llei de divorci
de Paco" o la "política exterior de
José Pedró". Per cert, que aquesta
substantivació en els noms dels mi-

Francisco Femúnries Ordónez haurà de
demostrar que pol fer alguna cosa.

nistres,tan"àlapage" en els cercles
polítics madrilenys, no deixa
d'amagar profundes significacions
politico-sociològiques de les quals
caldrà ocupar-se'n detingudament.

La qüestió és que les coses no
sembla que estiguin per exercicis de
brillantor individual. I les lluminà-
ries d'UCD, ara al govern, ben aviat
tindran ocasió de demostrar al país
que les seves crítiques, sovint des-
pietades, poden ara ser posades en
pràctica. I, convé no oblidar-ho, no

Martin Villa, un altre baró que torna.

és sols un problema de política eco-
nòmica. L'economia, ningú no ho
dubta, està malament, i constitueix
l'autèntica mare dels ous de qualse-
vol projecte de futur. Però la "con-
gelació" i l'encarcarament de la de-
mocràcia, assaltada des de diferents
angles, i perceptible en els últims
mesos, és quelcom que, se suposa,
aquest govern també ha de contem-
plar. Si vol de debò guanyar alguna
cosa del temps irreversiblement
perdut. •

La geganta infiltrada ANNA BALLETBO

Traspassa, que alguna cosa en queda
Ja fa anys, l'economista Armand

Caraben va publicar un article, que
s'ha fet famós, i en el qual venia a
dir, entre altres coses, que a Cata-
lunya hi havia quatre liberals: els
senyors Trias, Fargas, Millet i el
senyor Bel.

Ha passat el ternes i dos
d'aquests liberals manen Es trac-
ta dels senyors Trias i Farg is, que
són respectivament conseüors
d'Economia i Finances de la Gene-
ralitat. I resulta que, contradictò-
rialment als principis teòrics que
defensen aquests liberals, quan

manen es tornen intervencionistes
i es dediquen a promulgar decrets
a dojo, bo i tractant de regular-ho
tot, però sense que les qüestions
que es volen regular siguin deba-
tudes al Parlament. Tot això vé a
tomb del decret "sobre la Depen-
dència Orgànica i Funcional de les
Caixes d'Estalvis". Nom molt res-
sonant però que no amaga res més
que una regulació de façana, quel-
com així com el traspàs del "mata-
segell". Ja ho diu el refrany cas-
tellà: "Traspasa que algo queda".

Coses dels Consellers Trias i
Fargas. •
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projectes, en la majoria d'ocasions,
ni tan sols li han nascut.

L'IMPULS DE NASSER

Malgrat les manifestacions de suport, al llarg de la història tots els projectes de fusió de dos països àrabs han fracassat.

PACTE GADAFI-ASSAD ENFRONT IRAK I ARÀBIA SAUDITA

La fusió entre Síria i Líbia
aprofundeix la divisió àrab
XAVIER BATALLA

Malgrat els termes usats en "Pacord de Trípoli",
el nou i problemàtic projecte de fusió entre Líbia i Síria
sembla respondre més aviat a un reflex defensiu front
a determinats règims "germans enemics" que no a
Pintent de reforçar-se contra Israel. El projecte firmat
el proppassat dia 10 d'agost per Gadafí i Assad respon,
en primer lloc, a qüestions pròpiament àrabs.

Alio que és en joc ara, en el món
àrab, és el liderat al qual l'Egipte
d'Anwar El Sadat renuncià involun-
tàriament amb la firma dels acords
de Camp David, els quals són consi-
derats com una traïció per la pràc-
tica totalitat dels règims àrabs, si-
guin ultraconservadors o no.

A diferència dels primers projec-
tes "unionistes", allò que ha mogut
a la negociació aquesta vegada no ha
estat tant l'Estat hebreu com les
mateixes dificultats internes dels
Governs signants, els quals a més se
senten amenaçats per altres.

La història de les unions, federa-

cions i confederacions àrabs és la
història d'una frustració. Abans de
la poc auspiciosa fusió líbio-síria, hi
ha hagut en el món àrab deu tempta-
tives dignes d'un aitai nom: primer,
sota l'impuls de Gamal Abdel
Nasser, el qual va voler convertir el
seu país, Egipte, en el gran element
concèntric entorn del qual giressin
la majoria dels somnis d'unitat;
després, a iniciatives de Moammar
El Gadafi, que recollí la torxa del
seu pare espiritual. A Nasser no el
va sobreviure cap de les unions; a
Gadafi, fins ara, encara li ha anat
pitjor: una vegada engendrats, els
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L'etapa política dominada per
l'autoritat indiscutible de Nasser, la
que va de 1954 a 1970, va conèixer
quatre projectes egipcis, méŝ  o
menys efímers, d'unió, federació o
confederació. Davant l'estratègia
nord-americana i israeliana, que pre-
tenia replegar l'aleshores màxim
enemic. Egipte,, sobre si mateix, el
nou règim d'El Caire va assumir,
principalment des de 1956, unes
responsabilitats particulars en el
mon àrab. Conscient del. seu pes
específic en una regió balcanitzada,
Nasser considerava que la seguretat,
fos interior o exterior, no es podia
concebre en els límits estrets d'unes
fronteres legals o tradicionals, sinó a
escala regional.

El primer acord inspirat per
Nasser fou la unió sírio-egípcia, que
s'anomena República Àrab Unida,
i fou proclamada I'l de febrer de
1958; tres anys després, el 21 de
setembre de 1961, un cop d'Estat

militar a Damasc posaria fi, tanma-
teix, a la federació presidida pel
líder egipci. Mesos més tard, allò
que quedava de la RAU, és a dir,
Egipte, es va separar de la confede-
ració que l'unia a Iemen des de
1958. Posteriorment, el 17 d'abril
de 1963, es va aprovar la unificació
d'Egipte, Síria i Irak; però l'acord
fou avortat en descobrir-se un intent
"golpista" a Damasc que comptava
amb el suport d'El Caire. Final-
ment, el 25 de maig de 1964, Egipte
i Irak van tomar a projectar llur
unió; l'ànim integrador aniria decan-
dint-se amb els mesos, fins al punt
que va morir abans que el Rais.
Paral·lelament a aquests intents, els
reis Faisal d'Irak i Hussein de Jor-
dània van decidir crear, el. 14 de
febrer de 1958, una federació dinàs-
tica; l'intent fou enterrat en triomfar
la revolució que va derrocar la mo-
narquia dè Bagdad.

Com ha estat tradicional al llarg
de la més recent història àrab. tots
aquests projectes d'unió van fracas-
sar a causa de la naturalesa desigual
dels diferents moviments d'allibe-
rament. La solidaritat i la unitat
àrabs no estaven guiades, malgrat
tot, per raons històriques o ètni-
ques, sinó per raons estratègiques.

Els únics arguments que utilitza el coronel libi per justificar la fusió són la religió i cl
nacionalisme comuns en ambdós països.
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(kidafi-Assad, volen unir dos països separats per un miler de quilòmetres.

políucMes, econòmiques i socials
que eren reforçades, però només
reforçades, pels elements històrics i
culturals. Per la seva banda, Nasser
era conscient que si Egipte quedava
reduït a les seves dimensions o re-
plegat sobre ell mateix, la indepen-
dència només seria una il·lusió. El
Rais va morir a la bretxa, lliurant un
últim combat per la causa àrab.

L'ESPERIT PANÀRAB
DE GADAFI

D'ençà la mort de Nasser, l'esperit
panàrab s'ha vist reencarnat en la
persona del coronel Gadafi, el qual
I'l de setembre de 1969 va accedir
al poder després d'enderrocar el rei
Idris I.

Religió i nacionalisme són, als ulls
del coronel libi, els únics factors de
la història, ja que ambdós corrobo-
rarien el sentiment unitari de l'Islam.
Creient sincer, Gadafi fou també un
seguidor entusiasta de la política de
Nasser, del qual va recollir la torxa
de l'alliberament i de la unió àrabs.
Per això, Gadafi es veu ell mateix

com un personatge en el centre de la
nació àrab i de la comunitat musul-
mana, com Líbia, que és un territori
que s'estén des del Maghreb al
Machrek, i se sent dipositari del
missatge diví i de la litúrgia islàmica,
actualment en lluita contra Israel
per la seva integritat.

Els dos primers projectes de Ga-
dafi van anar encaminats, com els
de Nasser, cap a la consolidació
d'un front àrab contra l'Estat hebreu.
Però aquesta vegada va ser la re-
conversió ideològica del règim egip-
ci, ja sota el domini de Sadat, el que
provocà el doble fracàs. El naixe-
ment i la mort de la Unió de Repúbli-
ques Àrabs (Egipte, Síria i Líbia),
que va quedar constituïda I'l de
gener de 1972, així com de la fusió
entre Líbia i Egipte, que havia
d'ésser completada I'l de setembre
de 1973, no sols van representar un
fort revés per als somnis panàrabs,
sinó l'enemistat irreconciliable en-
tre Gadafi i Sadat, aleshores a punt
de sortir de l'òrbita soviètica per
ingressar en la nord-americana.
Aleshores, els projecters de fusió
van ser mal acollits per l'èlite de la

societat egípcia. La "intel·ligència"
occidentalitzada, poc predisposada
a rebre lliçons de ningú, es va burlar
d'un "coronel vingut del desert" i
que tractava de regenerar els àrabs
mitjançant l'integrisme musulmà.

Les posteriors temptatives de
Gadafi han obeït, com passa ara
amb la projectada amb Síria, a la
intenció d'obtenir un major pes mili-
tar. A canvi dels seus recursos fi-
nancers, que procedeixen de les
enormes riqueses petrolíferes que
té, Líbia va pretendre unir-se a
Tunísia (1974) i Sudan (1976). El
règim libi esperava ampliar la seva
població, que actualment amb prou
feines ultrapassa els 3 milions de
persones, i el seu territori, que en un
90 per cent és desert. Finalment,
seria el seu "socialisme islàmic" allò
que recomanaria als seus interlo-
cutors de no afegir-se als seus plans.
Burguiba i El Numeiri temien per
l'estabilitat de llurs règims, tenint
en compte, a més, que tenien fronte-
res comunes amb "l'integrisme re-
volucionari".

Ara, la fusió entre Síria i Líbia
pretén unificar dos països que no
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tenen fronteres comunes i que estan
separats per més de mil quilòme-
tres. En això pot raure, alhora, tant
la força com la feblesa del projecte.
Però les intencions de Gadafi, que
novament ha tornat a apropar-se un
pèl a l'URSS, continuarien tenint un
marcat caire defensiu, sobretot
quan el règim acaba de sofrir, el mes
d'agost proppassat, un intent "gol-
pista". Les circumstàncies que van
rodejar aquells esdeveniments con-
tinuen sense estar aclarides, però
fonts occidentals relacionades amb
les empreses estrangeres que ope-
ren allà, han confirmat els enfron-
taments a Bengasi i a Tobruk.

En qualsevol cas, i malgrat la
crida a altres països del "Front del
Refús" que conté, el projecte més
aviat sembla una acció d'autodefen-
sa respecte a Egipte que no pas un
intent d'establir un únic Estat, el
qual disposaria "d'una sobirania to-
tal i una mateixa personalitat".
Considerat ja com el "cinquè genet"
per Washington i pels règims àrabs
pro-nord-americans, Líbia no s'hi ju-
garia tant pel futur d'aquesta unió a
mil quilòmetres, sinó per trencar el
seu actual aïllament diplomàtic.

EL DESAFIAMENT
IRAQUIÀ

Per a Síria, que també té un veí
incòmode, quan no perillós, el pro-
jecte de fusió és contemplat com un
acte de defensa pròpia. Enemistat
amb Irak, on el poder està en mans
d'una facció baasista rival, el règim
de Damasc ha assistit amb temor a
la recent aproximació entre els seus
"germans enemics" de Bagdad i els
conservadors d'Aràbia Saudita.
Prova de l'actual enemistat entre
Irak i Síria és, sens dubte, l'oblit
definitiu dels plans concebuts el
1979 per a la unificació dels dos
països.

Un cop confirmada la defecció
egípcia, conservadors i radicals es
disputen el liderat àrab. Aràbia
Saudita és, sens dubte, un cap de
sèrie, especialment entre els règims
de Jordània, Egipte. Sudan, Marroc
i del Pèrsic. No ha acceptat els
acords de Camp David, però tam-
poc no forma part del radical "Front
del Refús". I la seva feblesa militar li
ha aconsellat, finalment, l'apropa-
ment al règim baasista de Bagdad,
que és la segona potència del món

àrab, immediatament després
d'Egipte. El radicalisme d'Irak s'ha
vist compensat, a més, amb el seu
allunyament de l'URSS, però sobre-
tot, i això és el que més compta a
Riad, està enfrontat a l'Iran de
Khomeini, sempre considerat com
un greu perill per a la família reial
saudita.

Així les coses, doncs, Damasc, que
ara pateix a les pròpies entranyes la
rebel·lió del grup integrista conegut
per la "Germandat musulmana",
consideraria que els recursos de
Gadafi representen l'oportunitat de
reforçar-se militarment davant Is-
rael —Síria és ja l'únic règim de
l'antiga "línia del front"—, però
també davant l'amenaça d'Irak. Per
a Damasc, Bagdad pretén convertir-
se en el nou "gendarme del Pèrsic",
però també en l'inspirador d'un
panarabisme diferent J)e moment,
el projecte de fusió citre Síria i.
Líbia ha permès d'alieu j-ir la soledot
diplomàtica d'ambdues parts, al-
hora que obre noves vies a la coope-
ració econòmica i militar. Al marge
d'això, la idea sembla tenir poquo
possibilitats de superar els límit >
del simbolisme. •

Cada dia més a prop del primer

Perquè som l'altra manera
de veure les coses

r
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Ü7?o nova Diada multitudinària, encapçalada pels polítics.

La Diada se celebrà al carrer
Una vegada més, l'Onze de Se-

tembre, declarat pel Parlament fes-
ta nacional de Catalunya, s'ha cele-
brat al carrer, als carrers del nostre
país. Superant previsions pessimis-
tes, les senyeres han guarnit els
balcons i desenes de milers de cata-
lans han participat en els actes de la
Diada. L'estàtua de Rafael de Ca-
sanovas ha estat novament un dels
centres neuràlgics. Al matí, les insti-
tucions recuperades, totes, des de la
Generalitat fins al Parlament, hi
deixaren llur ofrena floral, símbol
d'una fidelitat mai no desmentida.
Entitats culturals i ciutadanes de
tota mena, i lògicament, l'Ajunta-
ment de Barcelona, i els milers i.
milers de ciutadans anònims que a
la tarda, serenament, amb "Els Se-
gadors" a flor de llavi van anar
desfilant des de la Plaça Catalunya
fins al passeig de Sant Joan, cons-
cients una vegada més de la impor-
tància de la unitat dels catalans per
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Aquesta era la pancarta que anava al davant dels socialistes.

esdevenir, ara més que mai, un sol
poble entestat en enfortir-se en la
llibertat i en la solidaritat.
Des de Rafael de Casanova a la

Plaça del Rei, del Fossar de les
Moreres a la plaça de Sant Jau-

me, de Nord a Sud i de Llevant a
Ponent, Catalunya ha celebrat al
carrer i arreu una nova Diada Na-
cional, cada any un pas més enda-
vant en la recuperació de les institu-
cions i de l'autogovern.



m —Sl

Sota el lema "Ara més que mai un sol poble", una imatg
d'unitat.

•Junts, però no barrejats, a la capçalera Lópv: Ruimundo i
Can ell as.

L'autobús londinenc, nacionalitzat català, dels socialistes, també hi era.

LAjuntament de Barcelona tampoc no hi va mancar. La Mesa del Parlament ret homenatge a Ha faci de
Casanova .
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Senyeres als balcons, posada cqucsta per unes mans venerables.

Cine infants feren l'ofrena floral a Rafael * "*
ili- ('asanova.

Més treballadors amb problemes: els, del "lirusi".

NOS0TROS, TRABAJAOORES. HOM-

BRES Y MUJERES SOCIAUSTAS. U I -

CHAMOS HOY CONTRA LA CRISIS. POR

UNA AUTONOMIA HlERTE Y SOUOA-

RIA. POR UN PAÍS UBRE Y SEGURO

POR I OS DERECHOS D€LJgUEBU).

MANANA. CO« t.OS «OCIALISTAS. EL

AUTOGOBIERNO DEL PUEBLO. POR

UNA CATALUNYA UBRE. PROSPERA

YSINCLA5ES.

P

l'n nou invent dels pastissers: el Pastís d(
la Diada. Els partits contribuïen a la crida. Aquesta és la dels socialistes.
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El Fossar de les Moreres aplegà forca i>cnt al mi.udia. Independència, un motiu t/ue no s'ohiidu

/ a les Rambles, com cada anv..

&FS UN S0L ' ^
VOtEM

TÍ?A5ÍLATS

.Vo hi mancaren les justes reivindicacions: els mestres n 'estan tips d, 7> /n:>'.'. .-•> </, ( aca any.

SEGUR

Les dones socialistes, amb la seca pancarta.
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JOAN PERE VILADECANS, PINTOR

Conversa amb les arrels
MONTSERRAT MINOBIS

"Com una mà / la vida estesa / al teu davant. /
A tu es lliurava / sense malícia. Tot aquell temps /
t'havia fet / com una mà / la vida estesa. /
Et capbussaves / de ple, turgent / enmig dels altres, /
i xop de món / et veies viu. / Vint anys de temps, /
que són no res, / diuen els savis, / i aquella mà /
anà tancant-se / molt lentament / però obstinada. /
Retruny ben fort / allò que abans / en deien ànima, /
creure no vol / el que el teu cos / avui constata, /
exasperada / i aïrada / no es resigna; / espera encara /
l'esclat potent / d'aquesta vida. /
Segura està. /"

RAIMON a través de la seva can-
çó, COM UNA MÀ, ens endinsa ja
dins el món particular de JOAN-
PERE VILADECANS, un home jo-
ve, artista reconegut, tímid, intro-
vertit i solitari (?) que no li agrada
gens parlar de si mateix; mostrar,
vendre un dels seus quadres, és
com vendre una part de si mateix i,
en el fons, això esdevé una confessió
davant dels altres.

Som al seu estudi en un típic pis
de l'Eixampla barceloní; gran, llu-
minós (com cal a un pintor, a un
artista) amb dos petits raconets que
li donen cert aire d'intimitat i fins i
tot de refugi...

Tothom es forma una idea, un
concepte de l'Art per més que els
diccionaris ens en donin el significat.
L'Art, com a acte de creació que és,
és subjectiu. Per tant no és res
d'estrany que tothom defineixi l'Art
segons la seva pròpia manera de
veure i de pensar. Què és l'Art per
a en VILADECANS?

—Quan ei ritme, la precisió i
el temps es sintetitzen.
Les "arrels" tenen un significat

—Les "arrels" tenen un significat
especial per a tu?
-Per a mi i per a tothom; és la

referència més intensa a la prò-
pia identitat, tant personal com
col·lectiva.

—Les teves darreres exposicions
duien precisament aquest títol:
"Conversa amb les arrels". Quin
tipus de conversa tens amb les
"arrels"?
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—Jo diria que aquest títol re-
sumia una mica el que era, de fet,
tota l'exposició; amb aquesta re-
ferència —la del títol— pretenia
donar una pista a l'espectador
perquè pogués seguir d'una ma-
nera més clara, potser fins i tot
més encertada i, naturalment,
d'acord amb la seva manera
d'entendre i de sentir, les obres
que jo hi exposava.

—En aquesta teva "Conversa
amb les arrels" has utilitzat tota
mena d'estris manuals que són ben
quotidians a la vida de les persones
(eines, barres de pa, cordills, tiso-
res...), és què tenen un significat o
una intencionalitat?

—Hi ha, evidentment, un in-
tent de poar, d'aprofundir, en les
tradicions populars, en els jocs
infantils i, també, el fet de voler
explicar-me a mi mateix, i, és
clar, als altres, qui som, d'on
venim, quina és la nostra ident-
tat i... la meva manera de lluitar
contra Foblit...

—Joan-Pere VILADECANS ho
diu tot amb un to tan convincent i
tan seriós que difícilment pots ima-
ginar aquest home, jove, artista,
dient frivolitats o paraules én va. Hi
ha una cosa que sempre crida
l'atenció en la persona i l'obra de
VILADECANS: la influència que
tenen damunt d'ell, de la seva obra,
els móns poètic i musical. Per què?

—Veuràs, al coneixement de
l'Art, de la Història de l'Art i de
la pintura, i vaig arribar una mi-
ca tard. Les meves influències,
doncs, provenen dels camps poè-

tic i musical i, fins i tot, del
cinematogràfic. I també, cal dir-
ho, de totes les vivències de la
meva època infantil... no totes
les influències, han de ser forço-
sament culturals...

Manuel Vàzquez Montalbàn, en
el llibre VILADECANS. COMPAS-
SIÓ I GEOMETRIA (Edicions Po-
lígrafa, S.A. Barna, 1980), diu:
"...VILADECANS és un pintor
creador d'ordre, però no treu els
seus materials del laboratori de
l'esperit, sinó del laboratori de
la vida..." Aquestes paraules con-
firmen el que abans ens deia
VILADECANS... Et consideres un
pintor popular? Contesta ràpid:

—Què més voldria jo...

ART I POPULAR

—Què entens per Art popular?
—L'art ha de servir a tothom i,

per tant, ha d'estar ben arrelat a
la vida popular.

—En més d'una ocasió has fet
referència al "teu món infantil", és
que te'n sents molt marcat?

—És molt clar que gairebé
tothom se sent marcat per la
seva infantesa, una part de la
vida de les persones que, a parer
meu, és de les que s'arrela més
profundament, però no crec pas
que la meva obra tingui elevades
dosis de referències autobiogrà-
fiques. Quan parlo de jocs infan-
tils, més aviat parlo de tots
aquells jocs que m'han vingut
donats perquè sempre he tingut
una certa tirada cap a la geome-

DEL CAVALL SICILIÀ A LES ARRELS

Joan Pere Viladecans va fer una
entrada de cavall sicilià. Amb el
precedent d'una exposició mig
amagada al Cercle Artístic de Sant
Lluc, el 1967, tot Barcelona el va
descobrir amb l'abarrocada expo-
sició de la Sala Gaspar del 1969.
Amb la benedicció de Joan Miró,
Antoni Tàpies, Joan Brossa i Sal-
vador Espriu, va poder acumular
un públic brillantíssim que el va
acollir com el continuador legítim
d'una mena de tradició esotèrica
catalana que vindria de Gaudí pas-
sant pels il·lustres pintors que el
beneïen.

Tot seguit el veiérem relacionat
amb figures punta del moment,
fent un cartell per al "Nocturn 29"
de Pere Portabella, cobertes de
programes de Raimon i Pi de la
Serra i guions, decorats i objectes
per a la companyia de putxinel·lis
"Claca". '

Quan, el 1971, es produeix l'es-
deveniment que posà en circulacic
les posicions alternatives més ra-
dicals d'una generació nova, Vila-
decans va participar amb tots els
alternatius en la "Mostra Interna-
cional d'art jove de Granollers", on
li va ésser lliurat el primer premi.

D'una banda havia començat
l'expansió mundial amb una expo-
sició a Toronto el 1969, seguida

(biografia breu de Viladecans)
d'una altra a Johannesburg. En
seguirien d'altres a Colònia, Ma-
drid, Lexington, Brussel·les, Basi-
lea, Austin (USA), Munic, Frank-
furt... Però, lluny d'esdevenir un
cosmopolita., va mant'ínir una
constant presència a Catalunya i
sovint en manifestacions de pro-
testa cívica com "La mà de pintu-
ra" del 1971, els homenatges a
Joan Prats i Picasso o la portada
d'"Or i flama" i la seva participa-
ció a la tancada d'intel·lectuals a
Montserrat.

Quan el 197:5 presentava a la
Sala Gaspar un muntatge sobre la
quotidianeïtat, ja indicava l'aban-
donament de l'inicial barroquisme
en favor de l'arrelament en la reali-
tat pròxima.

Cap a la meitat dels anys 70, el
món cultural ja no era el del seu
començament. És significatiu que
aparegués com a il·lustrador dels
llibres dels joves poetes nous, "El
rovell de mala pata" de Ramon
Pinyol, o "La fidel fil" de Xavier
Bru de Sala, i que realitzés el
cartell per a la Tercera mostra de
poesia de la Facultat de Dret. El
1975 ja tenia tot un historial i
Alexandre Cirici li podia dedicar la
monografia "Un assaig de lectu-
ra".

A partir de 1975, hem assistit a

la seva intensa internacionalitza
ció pels Estats Units, per Mèxic.
Suïssa. Alemanya, Polònia, etc .
mentre continuava la seva partic-i
pació en relacions culturals il.lus
trant Salvat Papasseit, Miguel
Hernandez, Rafael Albert i. un es-
pectacle d'Anna Ricei i una cober
ta per a les "Sextines 7(>" de Joan
Brossa. L'aspecte cívic de la seva
obra es (eia evident en la seva
participació a l'homenatge a Car
les Rahola. l'exposició "Amnistia.
Drets humans i Art", 1'"Homenat-
ge a ("atalunya", el cartell •"Català,
idioma oficial", etc.

El 1980 Viladecans ha tornat a
donar el cop amb una exposició
múltiple a les galeries Ciento, Re-
né Metras i Sala Gaspar, titulada
"Una conversa amb les arrels", la
qual és la demostració més clara
de la seva fidelitat a un sentiment
profund de la realitat pròxima,
lluny dels miratges internacionals i
les modes. En aquest mateix any
80 ha aparegut un altre llibre sobre
Viladecans, "Compasió i Geome-
tria", de Manuel Vàzquez Montal-
ban amb un pròleg de Joan Miró.

Aquestes notes, naturalment,
no són més que una petita síntesi
del frondós Currículum vitae
d'aquest artista. •
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VILADECANS O LA PINTURA
FIDEL AL POBLE

L'obra de Viladecans és un bon
tema de meditació jíèrquè repre-
senta quelcom de molt específic,
molt característic, i pot servir
d'exemple si ens dediquem a rei-
vindicar el dret a la diferència.

Precisament aquests dies té lloc
a Dublín el Congrés de l'Associa-
ció Internacional de Crítics d'Art
dedicat al tema actualíssim de les
relacions entre l'art internacional i
el local. El problema fonamental
que aquest tema planteja és el de
la progressiva esterilització de les
formes de comunicació visual prò-
pies de cada grup social particular,
de cada territori, de cada unitat
nacional o de cultura, aixafades
per la imposició automàtica de les
formes produïdes als grans centres
de decisió.

Hi ha una supeditació dels mis-
satges als mitjans de comunicació.
Sense arribar a l'extrem de Mac-
Luhan, per al qual el mitjà és el
missatge, cal reconèixer que la
nostra cultura és formada pel cú-
mul d'informacions que rebem. Es
lògic que els centres més produc-
tors de missatges vagin confor-
mant-nos.

A la primera meitat del segle.
París era el centre decisiu. No era
la capital del món pels artistes
francesos, car la major part i els
més decisius artistes de l'escola de
París eren estrangers (Picasso,
Ohagall, Modigliane, Sutine, Lip-
chitza, Gargallo, Foujita, Van
Dongen, etc.) sinó perquè París
era el lloc més cèntric de circulació
internacional i el lloc on eren edi-
tats més llibres i revistes de tot el
món.

A la segona meitat és Nova
York, i la capital artística de Nova
York se'n deriva. En efecte, igual
com passava el 1925 per a París,
ara sabem moltes més coses d'allò que
passa als Estats Units que d'allò
que passa a Igualada o a Vic. Ben
segur, ja no parlem de cinema, que
qualsevol ciutadà català sap més
músics, escriptors i plàstics amer-
cans que no pas catalans. Almenys
de nom, que vol dir fama.

El fenomen té conseqüències

socio-econòmiques com que els ga-
leristes tendeixen a no perdre el
temps promocionant la pedrera
local i venen negoci més fàcil apro-
fitant el prestigi internacional. Vi-
ladecans té l'heroisme de plantar
cara a aquesta situació. Viladecans
no fa allò que espera el mercat
americà, ni el català entusiasmat
de l'americà. Treballa a partir
d'allò que ell mateix ha anomenat,
amb tant d'encert, el diàleg amb
les Arrels.

Fidel a les seves arrels, és fàcil
de detectar a la seva obra l'eco de
la infantesa gracienca, del món
intimista comprès entre l'Eixam-
pla i el Guinardó. Els records d'in-
fantesa, de casa, de l'àvia, de l'es-
cola, i no sols els individuals, sinó
també els col·lectius, de les festes
de carrer, dels jocs dels vailets, de
la Festa Major, o senzillament de
les tardes dels diumenges, afloren
per tot arreu, amb el seu llenguat-
ge planer, expressat amb cura,
amb netedat i precisió.

L'esmorzar i la pissarra, la tassa
i el croissant, les ulleres i els con-
fetti, hi ha tot un món paleotècnic,
com el de Brossa, que compleix
amb el rigor d'un "manifest dife-
rencialista", per fer servir el mot
de Lefèbvre, el treball de donar la
contrapartida al llenguatge inter-
nacional. El davantal de col·legi,
enfront del bikini: les ulleres, en
lloc de nevera: el pissarrí en lloc
del neon: la xocolata desfeta en
lloc de la Coca-Cola: la cal·ligrafia
en lloc del Comic-stripe; el confetti
en lloc de la publicitat...

Hi ha quelcom de comú, d'histò-
ric, sens dubte, en l'acostament de
l'art al paisatge vertader de la
nostra vida urbana. Però Vilade-
cans sembla acomplir aquell con-
sell de Lenin, que recomanava
plantar esqueixos internacionals a
la pròpia terra de cadascú. Les
idees del món, amb la forma de la
pròpia intimitat local. Ell prova,
una vegada més que, a les formes
de la cultura, les obres més arrela-
des són les que més poden créixer
ufanoses fins a fer-se més univer-
sals. • ALEXANDRE CIRICI

tria de l'espai... De tota manera,
haig de dir que la meva infantesa
m'ha influït., però també haig
d'afegir que quan treballo en
una obra procuro que no es con-
verteixi en un producte autobio-
gràfic, ni de relacions perso-
nals... procuro que tingui una
projecció molt més àmplia que
tot això...

—Si calcules tant, es pot dir de tu
que ets un home fred?

—Penso que un mínim de càlcul
o d'anàlisi, no fa mai mal a nin-
gú... Un excés és la mort. Però
no, no em considero una persona
freda, en tot cas tímid i vergo-
nyós, virtuts que no aconsello a
ningú.

—Les obres d'art han de ser als
Museus, a les Galeries o bé al
carrer?

—La creació, en general, és un
acte de servei; jo no crec en una
obra de laboratori. M'explicaré
millor: jo penso que una obra no
és del tot acabada fins que la
contemplen uns altres ulls que
no siguin els de l'autor. De tota
manera la pregunta que em fas
resulta de difícil resposta, car hi
han obres que poden i han d'es-
tar al carrer, i altres que no.

—Hi ha una cosa que tothom vol
saber d'un artista. Quan t'enfrontes
a una tela en blanc, què penses?

—Es el moment més terrible
que hi ha al món —almenys per al
mi—; jo tinc clar que cal partir
d'una idea molt concreta, i, per
tant, procuro tenir-la, encara
que jo sóc dels qui no fan mai cap
esbós, en tot cas prenc notes
escritures. Aleshores, doncs,
prenc la idea inicial i intento
realitzar-la, reprenentar-la i so-
bretot, canalitzar els problemes
que puguin sorgir en el decurs de
la realització, perquè, moltes ve-
gades, tinc la sensació que l'obra
intenta anar cap a una altra banda
del que marca l'idea primera i
potser aquest desviament sigui
el correcte... i aleshores el que
cal es tenir la suficient lucidesa
per saber canalitzar-ho correcta-
ment.

—Es a dir, improvisació, sí,
però... menys?

—Improvisació, mai. Sí que
cal preveure que l'atzar, que nò
sempre hi intervé (almenys en el
meu cas), cal assimilar-lo.
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—T'has sentit mai endut per allò
que se'n diu l'inspiració?

—En tot acte creatiu hi ha
sempre un "desencadenant" que
se n'ha dit "inspiració" en algu-
nes ocasions i en d'altres "tràn-
sit"... per a mi això és literatura,
falsa literatura. Hi ha, repeteixo
un factor desencadenant en el
qual hi intervenen moltes coses:
des del que hom veu i sent al
carrer, la lectura, la visió d'una
eina determinada i el desig d'ex-
pressar una cosa que resulta di-
fícilment, es poden explicar; en
definitiva que jo valoro molt que
una obra plàstica sigui capaç
d'expressar allò que difícilment
es pot explicar en paraules, és a
dir, literàriament, perquè crec, a
més, que la pintura comença on
acaben les paraules.

—Què té la pintura que no tinguin
les imatges literàries,' poètiques o
musicals?

—La immediatesa de la imatge.
—Què és el més important en la

pintura, la forma o bé el color?
—L'emoció...
—Ets un pintor autodidacta?
—Sí.
—No has necessitat mai de ningú?
—Necessito de tothom; i ara

més que mai.
—Per què?
—Perquè en el terreny creatiu

i personal, que són difícils de
destriar, és necessita l'escalf de
la gent i sovint de la gent que no
pots tenir i que potser no conei-
xeràs mai...

—Es curiós. VILADECANS pas-
sa de les respostes pensades, llar-
gues a les telegràfiques... Sempre
diu que no li agraden les entrevis-
tes... Quan més simple és una obra
d'art, és més pur aquest art?

—No, necessàriament. En el
meu cas concret crec que m'he
anat despulla: ït de moltes coses;
a vegades, les coses que tenen
una realització més simple són
les que tenen una elaboració
mental més complicada; és a dir,
no és que prengui partit per la
simplicitat, ni per l'abarroca-
ment, crec que tot depèn del que
hom vulgui dir...

—Un pintor, un artista de les arts
plàstiques, és un cronista de la reali-
tat quotidiana?

—Tal com jo ho entenc, sí.
En el llibre de Vàzquez Montal-

bàn abans esmentat hi trobem una
altra clara referència sobre les
qüestions que gairebé són el "leit
motiv" de la nostra conversa. Diu:
"...en tota l'obra de VILADE-
CANS es plasma l'òptica del su-
pervivent d'una classe i d'una
ètnia. En ell coincideix el punt de
vista del proletariat vençut con-
junturalment en la guerra civil i
del català sotmès a l'ocupació i
la usurpació de tots els seus
senyals d'identitat...

—VILADECANS s'ha sentit
sempre molt vinculat a tot allò que
conforma la nostra realitat política,
social, cultural..., és a dir, a tot allò
que fa de Catalunya, un país, una
nació. Quin significat té per a tu
Catalunya?

—Catalunya, Països Catalans,
tenen naturalment un significat
bàsic i que crec que no hauria de
dir-ho, perquè existeix en les
meves obres.

—Què entens per poble?
—L'emoció anònima que vol-

dria sintetitzar.

—I per democràcia?
—Costa de respondre a aques-

ta pregunta...
—En tot cas digues com la pinta-

ries (la democràcia).
—Mira, en principi, crec que la

democràcia encara estem en si-
tuació de veure-la venir i, per
tant, encara costa de perfilar i
pintar en concret almenys en
aquest moment; el que he fet en
d'altres ocasions, ha estat pintar
el desig de la democràcia. De tota
manera i ja que m'ho preguntes,
la pintaria amb tons que reflec-
tissin optimisme, però no hi es-
criuria pas encara totes les
lletres...

—Com veus el futur?
—Com un ganivet amb la pa-

raula escrita als dits...
—I l'amor? Dubta, pensa i hi afe- •
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geixo: què es més fàcil, parlar
d'amor o bé d'amistat?
-Són dues coses distintes; és

evident que amor vol dir amistat,
però no pas sempre. L'amor, per
a mi és, però, un grau de subli-
mitat.

—T'espanta la mort?
—Cada vegada menys. És un

problema al qual ens hem d'en-
frontar tant si volem con si no i,
que quan més aviat sigui assu-
mit, millor...

— Què penses de Déu?
—Crec que és l'esperança de

molta gent i que l'esperança és
l'eterna companya dels vençuts.

—Què et sents, esperançat o
vençut?

—Les dues coses.
—L'Art és un mitjà de comuni-

cació?
—Sens dubte que sí; i per da-

munt de tot del coneixement.

Ha estat, aquesta, una autèntica
conversa tal com han anat sorgint
les preguntes i les respostes i així ha
quedat reflectida en lletra impresa.
Però encara hi ha una pregunta a fer
que bé mereix la resposta de JOAN-
PERE VILADECANS. El punt de
partida de la "conversa" han estat
les "arrels", la llengua és una de les
arrels constants en la vida d'un
poble?

-És un dels senyals més ele-
mentals d'identitat i Pànima
d'un país.

—Dubtes en aquests moments de
la supervivència de la nostra llen-
gua? ,

—Es evident que no, ja que una
llengua, i una llengua com la
nostra que ha hagut de passar
per tantes proves, sobreviurà
per damunt de tot i de tothom.

Aquest és l'home, l'artista,
JOAN-PERE VILADECANS. El

mateix que confirma el seu tarannà,
la seva manera de ser, quan diu:

"L'Art comença a tenir sentit
quan és part de la vida...".

.? .—. .>**•*

A! moment d assaborir els millors formatges,
patés i vins. anroDet ? - vos.

ESPECIALITATS
Formatges: Tupí

Serrat d'ovwiia,
entre d'altres

Gran assortit de vins

Elaboració pròpia de patt-s

Horari Botiga: Matins de 2/4 10 a 2/4 3
Tardes de 5 a 2/4 10

Degustació: Cada vespre de 9 a 12
Muntaner, 477 - Barcelona-21
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ELS FARONERS, UN MÓN POSAT AL DIA

Cap de Creus, "el far de la fi
del món"

XAVIKR FKBRKS

Els fars i els faroners
constitueixen per a la
majoria de mortals un món
mític, novel·lesc i pel.licu-
ler. La realitat dels fars i
dels faroners, però, és
força més simple que la
llegenda tot i que
igualment fascinant.

"El faroner de Cap de Creus
encén el foc amb llum de lluna.

Du barba llarga fins els peus
i mai no menja ni una engruna".

Ho diu el poema de Miquel Des-
clot musical pel grup Coses. No és
cert. El faroner del Cap de Creus és
actualment un basc d'origen esco-
cès que es diu Javier McLenan i
troba passat de moda que l'anome-
nin faroner. Ara se'n diu tècnics
mecànics de senyals marítims. Cada
cosa al seu lloc.

Jo visc com un ciutadà normal!",
s'exclamà tot esclafint una riallada
en sentir parlar del mite folklòric
dels faroners, vells misàntrops amb
pipa i gorra sustrada. "Faig la me-
va feina, que és d'una gran res-
ponsabilitat però em deixa tam-
bé moltes hores lliures quan està
encarrilada. Aquí visc molt al
ritme de les estacions. A l'estiu
em passo el dia a? l'aigua amb
aquesta barca de vela, un veler
420 de regata. A Phivern, llegei-
xo. La qüestió és tenir sempre
alguna activitat entre mans, si
nó l'ofici pot arribar a ser força
avorrit".

Els tècnics de far han de vetllar
pel funcionament normal del far,
ocupació que l'automatització total
de les instal·lacions ha reduït a con-

El llampec del far tr un abast ilr .,' / millr>

nectar i desconnectar i, sobretot, a
mantenir tot l'aparellatge en perfec-
tes condicions. L'única feina impre-
vista pot provenir de les avaries, de
les quals els tècnics se n'han de saber
sortir. Es per això que posseixen
una formació mecànica i electrònica
elevada.
Cap de Creus, el més allunyat
El far de Cap de Creus, és l'únic

dels setze fars de Catalunya que
disposa de dos tècnics titulars, pos-
siblement a causa del seu allunya-
ment del poble més pròxim que és
Cadaqués. El segon tècnic de Cap
de Creus és actualment Pere Vidal,
un mallorquí de Santanyí. Tots dos,
que conviuen a les dependències del
far, van ser destinats a Cap de
Creus fa un parell d'anys. Javier
McLean s'havia estrenat com a fa-
roner durant l'any anterior a Tarifa
(Cadis), "el lloc més ventós d'Es-
panya i la punta més al sud d'Eu-
ropa", subratlla. "Allà hi estava
com a adjunt i no m'hi podia
quedar més, si no encara hi seria.
Vaig triar Cap de Creus perquè

em va semblar prou allunyat de
les ciutats. De venir no hi havia
vingut mai, però el coneixia a
través de la guia de fars i de les
telefonades amb el tècnic que hi
havia abans".

El llampec del far de Cap de
Creus té un abast de 34 milles i no
cal dir que les característiques acci-
dentadíssimes d'aquest Cap i l'in-
tens trànsit marítim de la ruta Mar-
sella-Gènova o de la ruta africana el
fan de primera importància per als
vaixells

Conjuntament amb el de Barce-
lona, és l'únic far del Principat que
disposa també d'un senyal acústic,
un vibrador amb 5 milles d'abast
sonor. Val a dir que en moments de
temporal fins i tot els vaixells de
grans dimensions passen a una milla
de la costa i aprecien considerable-
ment la col·laboració del senyal a-
cústic.
Àdhuc en temps de bonança, les

embarcacions de menys de deu me-
tres passen difícilment el Cap de
Creus. La tramuntana hi és
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díssima pels forts corrents que pro-
voca i perquè la configuració de la
costa forma un passadís de vent que
augmenta encara més la seva potèn-
cia. "Però el llevant a Tarifa
encara era més fort que la tra-
muntana d'aquí", apunta escèptic
McLenan abans d'afegir: "La tra-
muntana és d'allò millor: neteja
l'ambient i asseca aquesta ma-
leïda humitat. Diuen que afecta
el caràcter de la gent...", conclou
encara més escèptic.

Els curiosos tiren al dret

L'esquerpa orografia de Cap de
Creus tan sovint evocada per escrip-
tors i pintors, aquest ermot negrós i
desèrtic, gairabé catastròfic, atrau
més gent que no pas n'allunya. Als
tècnics del far no els falta pas com-
panyia, encara que no l'hagin dema-
nada. "Els dijous i els diumenges
vénen els caçadors de la Societat
de Caçadors de Cadaqués, per-
què aquí està ple de conills i s'hi
troba alguna perdiu. Però la
guitza més important és a l'estiu
amb els turistes. Es fiquen per
tot arreu. No hi fa res que tan-
quem la barrera de la porta ni els
senyals que prohibeixen passar
els cotxes. Ens trobem els cotxes
dintre el pati del far i la gent
gairebé dintre casa. I encara
n'hi ha alguns que s'exclamen i
diuen que el far és de l'Estat, que
ells paguen els impostos i per
tant tenen dret d'entrar!".

L'accés als fars exigeix una auto-
rització prèvia de la "Jefatura Su-
perior de Costas y Puertos, Sección
de Senales Marítimas" amb delega-
ció a Barcelona. Fins i tot amb
l'autorització, només poden ser visi-
tats durant el dia i l'entrada és
absolutament vedada durant les ho-
res de funcionament del far.

El far de Cap de Creus data, com
la majoria d'altres, de l'època de la
reina Isabel II, la qual es va distingir
entre altres flamarades de signe di-
vers per la seva rauxa faronera. Va
ser construït l'any 1853.

Apagat només durant la guerra

Aquest far no posseeix com al-
guns altres el Llibre de Visites,
document històric valuosíssim que
conté generalment més de 100 anys
de dades i anècdotes recopilades.
Disposa però d'un Llibre de Serveis

o Diari de Serveis, al qual s'hi pot
llegir per exemple amb data de 30
d'octubre de 1936: "Sin novedad
hasta la madrugada. A dicha ho-
ra se presentan en dicho faro
fuerzas de las milicias armadas
comunicando al torrero de guar-
dià que de orden de las autori-
dades militares de la vida de
Cadaqués se procediera a inte-
rrumpir la luz del faro por razo-
nes estratégicas y en previsión
de un posible bombardeo". En
efecte, el far va ser inutilitzat diver-
ses vegades durant la guerra civil pel
bombardeigs, tot i que era reparat
tan ràpidament com possible fins al
pròxim. O bé fins el 20 de març de
1939, data que apareix per primer

cop en el Llibre de Serveis amb
l'afegitó "III Ano Triunfal".

Molt a prop del far i del seu annex
esperpèntic que és la torre del sen-
yal acústic s'hi veu encara un vestigi
de far de llenya pressumptament
antic, cofat per un pom de ferros
recargolats. El vestigi, és ben poc
històric. Prové de la pel·lícula nord-
americana "El far de la fi del
món" basada en la narració de Juli
Verne del mateix nom i que va ser
filmada a Cap de Creus a comença-
ments dels anys 70 amb Kirk Dou-
glas, Yul Brinner i companyia. N'ha
quedat de record el far d'obra sòli-
dament improvisat'i el títol de la
pel·lícula tan terrible com el propi
indret. •

Javicr McLenan, faroner del Cap dv Creus.
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Hi ha una Decadència, sí, però més aviat caldria parlar d'influencia del castellà.

SECRETARI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

Ramon Aramon opina
ROSA VICTORIA GRAS

En la perspectiva del nou curs i de l'expansió de
l'ensenyament del català hem recollit unes observa-
cions de Ramon Aramon i Serra, Secretari General de
PIEC. Aquests comentaris es refereixen, en part, a
l'ensenyament i als mitjans de comunicació, pensant
en la globalitat dels Països Catalans i orientant la
tasca actual cap a la consolidació de la llengua co-
muna.

Ramon Aramon i Serra, en ser
preguntat sobre la necessitat de
continuar insistint en les formes
dialectals, ens adverteix:

-Totes les llengües parlades
que s'han imposat, que són llen-
gües oficials des de fa anys, no
manifesten cap preocupació pel
fet que unes coses siguien desig-
nades en uns llocs d'una manera
i en altres d'una altra. Hom no hi
dóna importància. A casa nostra
podem trobar alguns problemes
insignificants, salvables, al País
Valencià, mentre que les Illes,
en realitat, gairebé no en pre-
senten cap. Els trets fonètics no
són cap mena d'entrebanc. Hi ha
evidentment divergències en la
qualitat de les vocals, hi ha con-
sonants que en uns indrets es
pronuncien i en d'altres no. Però
ha estat repetidament constatat
que algunes personalitats de la

nostra cultura, amb una elocució
de característiques locals, quan
han de "fer un discurs" parlen
"d'una altra manera".

-En aquest darrer cas podríem
parlar de nivells de llenguatge.

-Certament, però es troben
arreu del món. Des del punt de
vista de l'ensenyament no es pot
partir de nivells de llenguatge
com en estudis lingüístics. Quan
es tracta d'ensenyar una llengua
a qui no la sap o per precisar a
cadascú com ha d'estructurar la
seva llengua particular, cal par-
tir d'una unitat. Justament la
nostra unitat és el que fa que ens
acostem a les altres grans llen-
gües de cultura. Tenim una lite-
ratura que ve de molt antic, que
pesa molt: Ramon Llull, les Crò-
niques, els poetes medievals, Ti-
rant, Curial, etc. Hi ha una Deca-
dència, sí, però més aviat caldria

parlar d'influència del castellà.
Tenim una ciència antiga, també
en català, i actualment tornem a
fer ciència en català. Enviem els
treballs de l'Institut pertot i són
acceptats i ben acollits. Tot això
s'ha fet partint d'una llengua
unitària.

-Com és el comportament de les
llengües que podríem anomenar
"desfetes"?

-Exagerant la importància de
cada un dels grupets que les
componen, arriben a no enten-
dre's; necessiten una altra llen-
gua per a la comunicació. Fixem-
nos en el cas de l'occità. Té més
de deu milions de parlants i una
extraordinària literatura antiga,
però avui un gascó i un provençal
molt sovint no s'entenen; resul-
tat: parlen francès. El sard no ha
tingut la importància de l'occità:
no ha arribat a produir una gran
literatura; el componen uns
quants dialectes molt escaients
per a la literatura menor. Si exa-
minem la revista "S'ischiglia"
(L'esquella), revista literària
sarda, hi trobem unes notes críti-
ques en italià, unes poesies en un
dialecte, contes en el dialecte de
més amunt, etc; el resultat
d'aquesta dispersió és que a la fi
es recorre a l'italià per a la cièn-
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eia, per a la comunicació. Igual-
ment s'esdevé amb el reto-romà-
nic, una llengua que podríem
qualificar de "petitíssima",
també fragmentada dialectal-
ment. Fa temps que vaig rebre
una antologia poètica en un dels
dialectes, acompanyada d'un
glossari per als altres dialectes.

-Com veieu la posició del català
entre les llengües perseguides?

-De totes, és l'única que s'ha
sabut mantenir, i és que ha se-
guit la línia de Ramon Llull, el
qual des de Mallorca va crear
una llengua perfecta, unitària,
unitat que hem d'aguantar a
l'hora d'assegurar-la des d'un
punt de vista nacional o estatal.

-Penseu que el cas de l'aragonès
seria equiparable al nostre?

—Hi va haver fa poc temps a
Barcelona un col·loqui sobre
llengües i cultures amenaçades i
algú que representava la fabla,
en ser preguntat si voldrien fer
el batxillerat en aragonès o es-
criure-hi un tractat de medicina,
va dir que no era justament el
que desitjaven. El nostre cas,
doncs, no es pot posar en el
mateix nivell.

-Què en dieu del pretès centralis-
me de Barcelona?

-No crec que existeixi. Penseu
que les Converses Filològiques de
Fabra intentaven d'esmenar les
incorreccions en què queia el
barceloní, des del punt de vista
lingüístic. No es va posar mai ni
amb Mallorca, ni amb València;
gairebé ni amb Lleida. Partia
d'allò que es feia malament a
Barcelona, però les seves obser-
vacions podien servir pertot
arreu. En podríem posar molts
exemples, que són presents a la
memòria de tothom.

-De la ràdio i de la televisió es-
tant, alguns ensenyants hem insistit
en les diverses formes dialectals,
sobretot en una primera etapa, per
demostrar que tots parlem català.

-Les referències aquestes
haurien de ser fetes més aviat en
classes de dialectologia. Recor-
deu els casos dels dialectes ger-
mànics de Suïssa, els quals són
tan diferents entre ells que els
parlants d'uns i altres no s'ente-
nen, però ja des de l'escola pri-
mària, i més intensament des del
batxillerat, ells aprenen el Hoch-
deutsch, la llengua que va unifor-

Na crec que existeixi centralisme barceloní, des del punt de vista lingüístic.

mar Luter, així com a Itàlia ho
van fer Dant, Petrarca i Boccac-
cio, cosa que no va ser cap mena
de conquesta, sinó una accepta-
ció d'una llengua comuna per
part de tothom. Per tal de defu-
gir una fragmentació com la de
l'occità o del sard, ens cal tenir
una llengua unida, unificada. En
un quadret de costums, l'escrip-
tor pot posar el que vulgui en bo-
ca dels seus personatges: és el
que feia Ruyra. A l'hora de nar-
rrar però, quan parla ell, natu-
ralment cal utilitzar la llengua
normativa. En obres de teatre
realista -imagineu-ne una sobre
les antigues marmanyeres del
Born- cal deixar que tothom par-
li com s'escau. El que no pot ser
és que una obra de crítica literà-

. ria o de química sigui escrita en
dialecte barcçloní o de qualsevol
altra banda. Es de doldre que hi
hagi gent que això no ho vulgui
veure clar.

-Davant els castellano-parlants,
quina actitud creieu que pot ser la
més efectiva?

-No cedir. Encoratjar-los a
aprendre la nostra llengua. Fer
la comprarança amb el cas que

hàgim pogut viure nosaltres ma-
teixos a Alemanya aprenent ale-
many. Per què a la primera ja
cedim amb un castellano-parlant?
En tractar-se de gent que resideix
aquí des de fa anys, podem ex-
pressar la nostra estranyesa da-
vant el fet que encara no parlin
català. Recordo el cas dels nois
de l'Institut-Escola de Madrid
durant la guerra. Els van enviar
a Barcelona perquè allà bombar-
dejaven. En diverses classes de
l'Institut-Escola del Parc, de
vint o vint-i-cinc alumnes, n'hi
van col·locar cinc o vuit dels nou
vinguts, que naturalment no sa-
bien català. A l'Institut-Escola
regia un bilingüisme de debò.
Els set cursos de castellà es
feien en castellà, i els set de
català, en català. Però en les
matemàtiques, la geografia, a fi-
losofia, etc, tant els professors
com els alumnes podien usar la
llengua que volien. Ara, gairebé
tots els professors eren catalans
i el català era la llengua que
predominava. Davant els alum-
nes madrilenys no va canviar
res: només, si no entenien les ex-
plicacions ells podien preguntar
i els ho aclarien tot seguit. Re-
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Davant dels castcllano parlants no hem de cedir, cal envoratjar-U>s a aprendre la
nostra llengua.

sultat: al cap de tres mesos par-
laven tots el català, un català
dolent, si voleu, però català. Per
què crear problemes, si eren
nois intel·ligents? No tenia sen-
tit de dir-los: vosaltres allà i no-
saltres aquí. Tenim una llengua
secreta, que ens la guardarem.

-Quines tasques primordials té al
seu càrrec l'Institut, actualment?

-Pel que fa a la Secció Filolò-
gica, que és la que us interessa,
ens reunim generalment un cop
al mes, molt sovint més de sis
hores seguides i examinem di-
verses problemes lexicogràfics,
cosa que ens permet de conti-
nuar fent aquelles "llistes" que
tots coneixeu, i darrerament
ens hem hagut de dedicar a re-
soldre nombrosos casos de topo-
nímia. Esperem el pas al nostre
antic local de la Casa de Conva-
lescència de l'Hospital de la
Santa Creu i la consignació ne-
cessària per poder tenir aque-
lles tres o quatre persones que
ens fan falta per posar-nos a re-
dactar el nostre diccionari. Allà
tenim els materials aplegats du-
rant anys, aquí no, i tampoc no
podem cridar més gent perquè
sempre hem d'anar ocupant

llocs que són de l'Òmnium Cul-
tural, que també els necessita. Si
tothom hagués actuat amb la de-
cisió de S amaran eh, a hores
d'ara ja hi fórem. Em sap greu.

-Sembla que al Departament de
Cultura, hi volen posar una secció
per a la revisió de textos...

-Això abans ho tenia l'Institut,
fins a l'any trenta-nou. Al costat
de les oficines lexicogràfiques,
hi havia les de revisió i correcció
d'originals, on hi havia el millor
corrector, que era Guanyavents.
Al seu costat es va formar Sàn-
chez Juan i algun altre. Tot això
se'n va anar al cel a causa de la
guerra i costa de refer. Caldria
tenir un lloc on poder treballar;
caldria tenir gent amb un sou...

-Com un dels resultats d'aquests
quaranta anys que pesen tant, tenim
poca premsa en català. Com ho
veieu?

-Malament. Es una pena que
no disposem de la mitja dotzena
de diaris en català que sortien a
Barcelona - a més dels d'altres
poblacions-, cadascun amb un
matís polític diferent. Si volies
saber què pensava Acció Cata-
lana, llegies La Publicitat; si t'in-

teressaves per l'activitat de la
Lliga, agafaves La Veu; i podies
mirar encara El Matí i La Rambla i
La Humanitat... La gent tenia op-
cions diverses i tots eren ben es-
crits. Els devoradors de diaris
com jo no n'acabàvem mai la
lectura... Ara tenim només un
diari barceloní en català, que
està bé, i que caldria que tothom
llegís. Però preferiria la diversi-
tat.

-Per acabar, què ens aconsella-
ríeu a un curs de català per a un pú-
blic divers?

-Fer gramàtica i lectures. Hi
ha uns verbs irregulars que cal
aprendre, hi ha unes normes de
sintaxi que cal no oblidar. S'ha
d'insistir, i repetir... Si algú diu
"bueno" -castellanisme molt
vell- no passa res, però que no ho
escrigui! Els alemanys diuen
també paraules franceses, com
"adieu". Els romanesos, al cos-
tat de "multumesc" diuen també
"merci"!

-Doncs, "gràcies" per aquestes
observacions que pensem que seran
tingudes ben presents. •

Estem a casa nostra.
Tenim la nostra manera de fer, la
nostra manera de pensar, la nostra
manera de parlar.
Fins fa ben poc, tot això ho teníem
vetat
Ara, Xarxa Cultural, amb una
dedicació plena i una tasca
molt concreta s'esforça perquè
tots nosaltres tornem a gaudir
del que era i és nostre.
Història, Cultura, Llengua.

Adhereix t hi

CULTURAL
Carrer Ample, 35 (Palau Mornau)
Telèfon 315 10 11 ••• Barcelona-2
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LA INVESTIGACIÓ
CIENTÍFICA I TÈCNICA.

CAP A ON ANEM? (2)
Els administradors, pel que abans

s'ha dit, tendeixen al control de la
recerca. Si són uns desgraciats ta-
llen el gas, i si la cosa comporta
intencions més complexes ho faran
per vies directes, amb imperials
Consells de la recerca o amb potents
Acadèmies de Ciències, o per vies
indirectes com és el finançament de
determinades línies preferents de
recerca. Es tracta d'un punt que
escapa a molta gent, progressita i
tot, que veuen la recerca lliure com
un simple joc vocacional; hi ha molt
més i l'anàlisi històrica així ho pro-
va. La recerca vertadera busca no-
ves coses i lleis de comportament
general per tal d'explicar els fets, i
sovint el coneixement de tota mena
ha progressat pel valor d'homes que
s'han arriscat a provar teories con-
tracorrent i contra-poder.

Altrament, no és clar que sigui
adient la formació dels joves inves-
tigadors dins de projectes molt con-
crets i amb terminis donats; resta
llibertat a la pròpia iniciativa i pot
perjudicar greument llur creativitat;
és el doctorant qui ha d'imaginar,
fer i redactar la seva tesi.

Tampoc no és bona la clausura de
la recerca en àmbits monodiscipli-
naris. El projecte de CONTRACTE
SOCIALISTA del PSF de després
del 69 ja deia "Les Universitats
completes, pluridisciplinars, són
indispensables per tal de lluitar con-
tra el desigual desenvolupament
dels individus i de les regions, que
és una de les característiques de la
nostra actual societat". Nores, doncs,
d'Universitats d'Agricultura, de Medi-
cina,...; no podrien ser més dolentes
per al progrés ideològic ni més bones
per al seu control. Encara hi afegi-
ria: si aquestes Universitats com-

KXRIC TRIL·LAS

pletés i pluridisciplinars poguessin
ésser interdisciplinars, millor; ho
demanen tant el cost social com el
progrés de la ciència i de la tècnica.

Probablement, pel model socio-
econòmic imperant i pel fet de noves
màquines que manen les dretes, es
voldrà potenciar la recerca mitjan-
çant els plans preferents, específica
ment subvencionats; no sembla que
es puguin esperar innovacions. No
crec, realment, que si això es porta a
terme per a problemes molt con-
crets i per equips en els quals verta-
ders especialistes estiguin encarre-
gats de les parts del projecte, sigui
especialment dolent Per a projectes
que han de portar a la construcció
industrial de noves màquines (hi-
dràuliques, elèctriques, electròni-
ques...), per a l'anàlisi de processos
complexos que toquin vàries disci-
plines i especialitats, per al millora-
ment o la posta a punt de nous
sistemes de fabricació, etc, és un
mètode que ha provat que funciona.

Però, novament, en tant que hi in-
tervinguin cabals públics, sigui di-
rectament o perquè la recerca es faci
en locals i/o amb personal d'entitats
públiques, caldrà un control públic.

Es més, per tal de fixar àrees
preferents (que ningú no discuteix
que la societat té el dret i la obliga-
ció de fer-ho!) és del tot indispensa-
ble que el Parlament hi estigui
d'acord; tinguem present que es
tractarà de temes que repercutiran
sobre el país després que aquest
govern, i l'altre que vindrà, hagin
passat. Es tractarà de decisions de
futur molt importants, en què el
patriotisme de tothom ha de portar
a cercar l'acord més gran possible i a
fugir d'interessos personals o de

grups de pressió. S'ha de pensar
que s'hi mouen importants interes-
sos del capital; en quelcom d'apa-
rença tan innocent com és fixar uns
standards per mides de fabricació
d'unes peces, s'hi pot trobar l'elec-
ció d'una tecnologia o d'unes altres i
quedar determinades les tendències
i dependències de sectors indus-
trials sencers.

Són qüestions que afecten, a més
a més, la creació i manteniment de
llocs de treball a la indústria, els
serveis i la administració pública.
També afecten la mateixa propie-
tat dels resultats derivats de la re-
cerca feta amb cabals públics; són
problemes molt importants i, des
del punt de vista de l'esquerra, totes
les cauteles semblen poques. Enca-
ra més pel fet que l'Estatut reconeix
a la Generalitat competències ex-
clusives en matèria de recerca, la
qual cosa, si ho lliguem amb el que li
pugui reconèixer en Indústria, Medi
Ambient, Sanitat, Xarxes informà-
tiques, etc, fa caure en la gran res-
ponsabilitat que tenen el Govern i el
Parlament.

La major part dels nostres sectors
tecnològics són cada dia més depe-
nents de les tecnologies estrange-
res; molts d'ells ho són del tot.
Malgrat que es tracta d'un problema
de difícil, i mai total, solució, el
Parlament l'ha de considerar a fons i
el Govern té l'obligació d'afitar-lo
d'acord amb les conveniències del
país.

Cada cop que algú parla que el
nostre model, pel que fa a la recerca,
ha d'ésser el japonès o el d'Israel o
de l'Alemanya... recordo els models
que serviren arreu per bastir els
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QÜESTIÓ OBERTA

La recerca científica és un tema que afecta al progrés, al coneixement i al model de desenvolupament

Consells de la Recerca i que con-
vençuts n'estavon, els qui els impo-
saren, que eren el millor per al país.
Potser aquesta vegada en podríem
parlar prèviament en debats pú-
blics, no manipulats, a fi que des-
prés, el Parlament ho estudiés amb
oïda dels qui millor el puguin asses-
sorar, escollits per un acord entre
tots els grups parlamentaris; així
també ens podem equivocar," però
ho faríem entre tots. Crec que som
molts els qui no voldríem que ens
arribin uns grans programes treba-
llats per uns pocs i predestinats a

què els demanin uns altres (o els
mateixos) pocs.

Està clar que si les coses no es fan
en fetes, després uns estarem a un
costat i els altres a l'altre, jugant tots
amb el futur del país. També és molt
clar que el tarannà d'uns homes
semblarà, als grups polítics, millor
que el d'uns altres per tal de portar
aquestes coses des del Govern de la
Generalitat; o de la seva voreta, tant
se'n dóna. Es fàcil d'endevinar per
què uns homes ofereixen més garan-
ties que no pas altres, si es tractés
de marxar d'acord. Tan aviat co-

mencin a saber-se notícies de tot
això veurem si, realment, es vol o no
es vol treballar amb una certa inde-
pedència dels grans circuits de capi-
tal per tal de fer país.

De totes maneres, convindria que
els parlamentaris vagin pensant en
el control de la gestió de la recerca
en ciència i en tècnica. Es un tema
que en afectar el progrés, el conei-
xement i el model de desenvolupa-
ment, comporta unes clares ves-
sants polítiques de les quals l'Opo-
sició ha d'estar-ne molt vigilant.
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Manilla d'oros
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L'OFICI
D'ESCRIURE I
LA NORMATIVA

JAUMK VIDAL ALCOVKH

Torna a sortir, en la conversa de
vacances, el tema de la professiona-
litat de l'escriptor, i veig que se'n té
el concepte d'una habitualitat o ru-
tina, que permet omplir un full de
paper sense pensar gaire, o bé que
és la coneixença d'una sèrie de re-
cursos que permeten d'escriure so-
bre qualsevol cosa sense saber-ne
res. Moltes vegades he recordat les
respostes d'Orson Welles a un pe-
riodista que l'interrogava sobre el
tema: venia a dir que no existeix la
professionalitat en l'ofici d'escriure,
perquè cada obra d'art literària exi-
geix un nou plantejament pel que fa
a la manera d'expressar allò que
l'autor es proposa de dir i que si
l'autor no parteix d'aquesta actitud,
diríem, d'estrena, i aplica trucs i
fórmules usades, és quan cau en
aquella rutina de què parlàvem, i en
resulta una obra adotzenada, buida,
avorrida, inútil.

Em repliquen que en aquesta
condemna de la professió d'escriure
hi incloc, sense voler, el producte
d'artesania, o allò que se'n diu art
popular que no són més que resul-
tats de l'aplicació, any rera any i
segle rera segle, d'unes fórmules de
confecció l'origen de les quals és del
tot oblidat. No diria que no. Però
hem d'advertir la diferència que hi
ha, crec, entre un siurell i una cerà-
mica de Delia Robbia, posem per
cas. I encara diria més: de vegades
més val ser un bon artesà que no un

mal artista, que de tot hi ha en
aquest món; i deixar de banda fór-
mules i recursos de provada eficàcia
per intentar-ne de nous i propis pot
conduir a resultats pèssims. Però és
que aleshores més val dedicar-se a
un altre ofici.

Tot això venia per unes divaga-
cions a l'entorn d'una excel·lent no-
vel.la d'Henry James, titulada "La
princesa Cassamassima" que havia
llegit amb entusiasme un amic de la
tertúlia, i remarcava algú la singula-
ritat que suposava aquesta obra
dins el conjunt dels escrits de Ja-
mes. Jo responia, d'una banda, que
tota obra d'un bon escriptor és sem-
pre singular i, d'altra banda, que
creia que, plantejades així les coses,
ens sortíem del tema. Perquè l'es-
perit de professionalitat no afectava
precisament una obra i, menys en-
cara, el contingut d'aquesta obra,
sinó que jo em referia a la manera de
dur-la a terme, a la bona elecció dels
recursos expressius, a la justesa
d'aquesta expressió, confeccionada
amb una encertada tria de paraules i
lligams sintactis. I això era el que jo
volia dir: que essent una obra d'art
el resultat d'una tria, cal fer aquesta
tria cada vegada de nou, com si no
n'haguessis fet cap mai.

Això, però, deia algú, pot suposar
una premeditada desconeixença de
l'idioma. Si a tal extrem ho vols dur,
he contestat, potser sí. Però sempre
he pensat que els extrems són do-
lents, perquè destrossen la veritat. I

justament en això sí que cal dema-
nar una certa professionalitat. Vull
dir que d'escriure bé —literària-
ment bé— potser no se n'aprèn mai
del tot. Però conèixer un idioma,
jugar-lo amb la correcció exigible 0>
a l'abast de qualsevol criatura mí-
nimament atenta. I. justament, vel
ací per on. aquest punt de profes-
sionalitat és el que no preocupa gens
els escriptors, i hem d'acceptar el
gremi dels conc d o r s que, en canvi,
no es preocupen «l'altra cosa. 1 així
acaba d'embullar-se la troca del tot.

Fa poc, un crític, comentant ama-
blement una'obra meva, em feia
retrets lingüístics. Trobava que jo
em permetia unes llibertats que.
segons ells, encarat amb la Norma-
tiva, eren clares incorreccions. Li
hauria d'haver dit que aquest aspec-
te de la professionalitat que suposa'
la coneixença de.Kidioma és el que
he procurat cultivar amb molta cura
i de tal manera que. en lloc.de
limitar-me a l'estudi de la Normati-
va, he mirat de conèixer bé la llen-
gua, de la riquesa de la qual n'és una
part, però no tot, la Normativa. Que
això és confusionari, desorientador,
pertorbador, molest? Potser Però
la dedicació a la literatura té aques-
tes temptacions i crec que la temp-
tació de conèixer la llengua en la
qual escriu és la sola que es pot
permetre l'escriptor que vol fer pro-
fessió de l'ofici d'escriure. I si
l'amable crític no s'enutgés massa,
encara li diria que, essent la Norma-
tiva una obra "a posteriori", és a dir,
una ordenació que suposa per tant
un material previ, convé recordar
que aquest material el forneixen en
el major percentatge els escriptors. 1
bo seria que tots els escriptors cata-
lans s'esforcessin a conèixer la llen-
gua de tal manera que poguessin
plantar cara a la Normativa sense
sortir-ne mal parats. •
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Els membres de la comissió organitzadora ran escollir Barcelona pera la celebració
del[Simposium sobre els processos d'influència socialdei>ut a l'especialsensibilitza-
ció de la societat catalana com a minoria social.

SIMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE
ELS PROCESSOS
D'INFLUENCIA SOCIAL

El poder de les
minories
ISIDRE AMBRÒS

En un moment en què Catalunya consolida el poder
autonòmic, la ciutat de Barcelona va resultar escollida
per celebrar-hi el Simposium internacional sobre els
processos d'influència social, els proppassats dies 10,11
i 12 de setembre.

Gairebé sempre, els estudis sobre
la influència social s'havien rea-
litzat els havien duts a terme els
americans i s'havien centrat en es-
tudiar els processos de conformitat i
de marginació de les minories res-
pecte a les majories; aquestes s'im-
posaven fins al punt que els grups
minoritaris o bé s'incorporaven a la
majoria o bé es veien rebutjats i
marginats. Aquest model funciona-
lista, no tenia en compte el paper
actiu que poden arribar a jugar les
minories per tal de dur a terme un
canvi social. Davant d'això els psi-
co-sociòlegs europeus estan desen-
volupant, aquests darrers anys, un
model genètic en el qual es pugui
estudiar, teòricament, la veritable
influència que tenen les minories en
tot procés de canvi, és a dir, que
l'estudi envers la influència de les
minories en tot procés social està
en el seu auge.

Per tota aquesta sèrie de motius
es va celebrar a l'Escola de Formació
de la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i

l'esmentat Simposium Internacio-
nal sobre els Processos d'Influència
Social.

La comissió organitzadora estava
composta pels professors: Eddy van
Avermaet de la Universitat de Lo-
vaina, Silverio Barriga de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, Serge
Moscovici de l'Escola d'Alts Estu-
dis de Ciències Socials de París i
Gabriel Mugny de la Universitat de
Ginebra.

En aquesta trobada hi han partici-
pat més d'una cinquantena d'espe-
cialistes del tema, entre els quals cal
destacar els americans Vernon Alien,
John Levine i Charlon Nemeth,
l'anglès Stephen Reicher, l'alemany
Klaus Sherer, l'holandès John
Rijsman, el grec Stamos Papasto-
mou, l'italià Augusto Palmonari, el
suís Willem Doise i els francesos
J.P. Deconchy, B. Personnaz i
Michel Guillon, així com una àmplia
representació de les universitats de
Barcelona, Madrid i València, d'en-
tre els quals cal fer esment dels
catedràtics Torregrossa, Ridrueio i

Siguan.
L'organització científica va anar a

càrrec del Laboratoire Européen de
Psychologie Sociale de Paris (LEPS).
Aquest és un organisme d'investi-
gació que té la seva seu en "La
Maison des Sciències Humaines"
de París i té el suport financer de
tota una sèrie d'institucions france-
ses, angleses i alemanyes.

D'entre totes les ponències pre-
sentades en aquest Simposium,
destacà, per la seva influència a
Catalunya, la presentada per l'equip
del Laboratori de Psicosociologia
Experimental de la Universitat
Autònoma de Barcelona titulada
"Influència social i identitat nacio-
nar", realitzada per Silverio Barriga
i Maria Dolors Riba, amb la col.la-
boració de P. Gonzàlez, T. Ibànez,
G. Mugny i P. Noto. En aquesta
ponència s'analitzaven els diferents
graus d'influència que hi ha en la
joventut catalana favorables a la
implantació de la Generlaitat, acon-
seguint-se un discurs crític respecte
a aquest òrgan de poder català,
segons el discurs vingui d'un xicot
castellà o d'un xicot català i segons
es construeixi, l'esmentat discurs,
amb arguments nacionalistes o de
relacions d'interclasses socials.

Finalment, només resta dir que
les ponències d'aquest esdeveni-
ment científic que ha tingut lloc a la
ciutat de Barcelona seran publica-
des, en anglès, per l'Editorial Aca-
dèmic Press i que l'estudi que s'ha
realitzat tenint com a punt de par-
tença la realitat social de Catalunya,
ben segur que ha estat una excel-
lent mostra representativa de les
influències que pot dur a terme una
minoria dins un canvi social.. •

Serge Moscovici, un dels capdavanters
dels estudis sobre les minories socials i la
seva influència en els processos socials.
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"HISTORIA I HUMOR GRÀFIC"

Catalunya a través
de l'acudit
ISIDKK AMHROS.

Quasi bé un centenar
d'acudits, més d'una qua-
rantena d'humoristes i,
ben bé, una trentena de
publicacions componen
Pexposició "Història i hu-
mor gràfic" que té lloc al
Palau de la Virreina de
Barcelona durant tot el
mes de setembre i que té
com a principal objectiu
donar a conèixer i fer com-
prendre, d'una manera
més atractiva i original,
l'evolució dels darrers cent
anys de la història de Cata-
lunya i del desvetllament
de la seva consciència na-
cional.

Emmarcada dins la campanya per
la consolidació i rellançament del
diari Avui "Avui 2.000", l'exposició
"Història i humor gràfic" està feta
perquè tothom pugui veure una
mostra del tipus d'humor que s'ha
vingut realitzant des de la segona
meitat del segle XIX a casa nostra i
que sempre Ha estat vinculat a la
realitat socio-política del moment.

La iniciativa d'aquesta exposició
va anar a càrrec d'en Josep Espar, el
qual es va posar en contacte amb en
Josep Ma. Figueres i en Lluís Solà
per tal de discutir el projecte. I dit i
fet, a principis d'an> van començar a
treballar, per tal de poder dur a
terme una selecció d'acudits que
fossin força representatius, tant per
si mateixos com de l'autor que els
havia configurat, del tema i del mo-
ment històric en què apareixen.
Tots aquests punts, però, van fer
que els autors de l'esmentada expo-
sició haguessin de treballar amb un
munt d'aspectes i tots ells ben dife-
rents, com són la selecció de les
publicacions més representatives o
bé la visió de la història immediata

L'acudit, la premsa satírica, són tamhc un tuici d'hislnna

de Catalunya mitjançant els acu-
dits.

"Història i humor gràfic" és una
exposició que està dividida en vuit
apartats. Els inicis, la crisi, la lluita
per l'autonomia, la dictadura, la re-
pública, la guerra, el franquisme i
l'actualitat. Pel que fa referència a la
recollida de material dels darrers
quaranta anys, s'ha de dir que no va
haver-hi cap mena de problema, car
el material és abundant i a més està
en bones condicions: ara bé, pel que
respecta a les èpoques anteriors, la
realitat és ben distinta, ja que hi ha
revistes, dins la premsa barceloni-
na, que avui dia són molt difícils de
trobar, però pel que fa a les revistes
de fora de Barcelona es pot dir que
són, pràcticament, introbables.
Això ha provocat, sense cap mena
de dubtes que l'exposició no fos més
abundosa tant en acudits com en
publicacions.
S'ha de dir, però, que la majoria de

diaris i revistes que formen part de
"Història i humor gràfic" són de
Barcelona, però això està motivat, al
marge dels maldecaps de recerca,
per l'especificitat en què es movien i
encara es mouen algunes revistes
comarcals, car s'ha de tenir present
que les publicacions hi són pel seu
contingut de caire general i perquè
l'acudit que allí hi ha és d'interès
general per ser a tota Catalunya.

Del scfile XIX a

El muntatge de l'exposició va
anara carr.ee de l'Antoni Mercader •
l'Enric Franch, els quals van dei klii
de subdividir "Història i humoj ̂ 1:1
fic" en vuit períodes qui» van úv>
dels inicis, a mitjans del segle XIX.
fins a l'actualitat, passant per la re-
pública, el franquisme, i la lluita por
la recuperació de les nostres institu-
cions, distribuïts al llarg d'uns pla-
fons i en cada un d'ells un acudit,
degudament ampliat, la fitxa tèeni
CM corresponent, les dades princi
pa is ilei dibuixant, les característi-
ques principals de la publicació i.
finalment, un comentari explicatiu
sobre el dibuix, per tal d'aclarir
possibles malentesos.

El principal objectiu que s'han
fixat els autors de l'exposició "His-
tòria i humor gràfic" sembla que és
el de produir un desvetllament de
tots els ciutadans de Catalunya
davant la premsa humorística i de
caire satíric, ja que si bé aquest
tipus de premsa sempre ha tingut
una bona acollida i una bona tradi-
ció, tant en dibuixants com en cap-
çaleres, també és ben cert que en
aquests moments no hi ha cap revis-
ta humorística en català, car les
darreres que van existir "Amb potes
rosses" i "La Pipa d'en'Roc" s'han
deixat de publicar. •
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Cultura en joc
JOSEP Ma. CARANDELL

Goytisolo, Premi Ciutat de Barcelona
Dimecres, dia 10, el delegat de

cultura de l'Ajuntament de Barce-
lona, Rafael Pradas, va donar a
conèixer els premis "Ciutat de
Barcelona" d'enguany, en les di-
verses modalitats de literatura ca-
talana i castellana, cinema i televi-
sió, música i ciència, plàstica i
arquitectura, etcètera. Tres es-
criptors foren premiats en aquesta
ocasió per tres jurats diferents:
Mercè Rodoreda pel seu llibre
"Viatges i flors", que encara no he
tingut ocasió de llegir; Joan Oliver,
com a millor aportació cultural i
com a reconeixement per la seva
obra completa amb motiu del seu
vuitantè aniversari, i José Agustín
Goytisolo, per l'obra poètica "Los
pasos del cazador".

Els Premis Ciutat de Barcelona
es concedeixen a barcelonins, ca-
talans o personalitats lligades a la
nostra ciutat o nacionalitat.
Aquesta és, almenys, la tònica que
presideix les deliberacions dels di-
versos jurats. Un escriptor llatino-
americà afincat a Barcelona, un
especialista anglès en cultura cata-
lana, un pintor alemany de paisat-
ges de collcerola, un grup teatral
polonès afincat a Barcelona, un
arquitecte francès que ha fet un
projecte per a la Zona Franca,
posem per cas, podrien ser premis
Ciutat de Barcelona amb els ma-
teixos drets que els nascuts i resi-
denciats a la nostra geografia.

UN PREMI, MERESCUT

Quan ens reunirem, fa uns dies,
els components del jurat de litera-
tura castellana a "Les set portes",
no hi hagué dubte, des del primer
moment, sobre l'obra mereixedora
del Premi apareguda en els darrers
mesos: l'esmentada "Los pasos
del cazador" de Goytisolo. Carles
Barral, com a president del jurat, i
els altres quatre membres: Marta
Pessarrodona, Joaquim Marco.
Nicanor Ancochea i jo mateix, es-
tàvem d'acord que, d'entre les
obres que havíem llegit fins aquell

moment, des de I'l de setembre
del 79, entre les quals es compta-
ven algunes novel·les molt interes-
sants, com la de Pedró Zarraluqui,
un excel·lent escritor molt jove, o
la de Vila Matas; "Al sur de los
pàjaros", per citar-ne només dues,
així com nombrosos llibres de poe-
sia, la nova obra de Goytisolo des-
tacacava per dos motius, segons el
meu parer, fonamentals: en primer
lloc, la perfecció i frescor d'aquest
llibre, al qual seguidament em re-
feriré, i en segon lloc, perquè el seu
autor mereixia un reconeixement
ciutadà per la seva intensa i molt
barcelonina i catalana creació poè-
tica. Malgrat escriure en castellà

UNA ÀMPLIA
BIBLIOGRAFIA

El seu primer llibre, "El retor-
no", estava dedicat elegíacament,
a la seva mare, Julià Gay, barcelo-
nina morta a Barcelona en plena
guerra civil en un bombardejament
dels nacionals; el llibre "Salmos al
viento" conté alguna de les millors
sàtires escrites en aquest país, de-
dicades a personatges molt especí-
ficament catalans o instal·lats a
Catalunya. El llibre "Taller de ar-
quilecture" gira entorn d'aquest
"Taller", casualment premiat
també enguany amb el Premi Ciu-
tat de Barcelona d'arts plàstiques.
Etcètera. No és, però, només això.
Goytisolo va donar a conèixer als
lectors castellans —i a molts d'es-
trangers que dominen aquesta
llengua— una de les grans obres
d'Espriu, "La pell de brau", com
ho ha fet posteriorment amb obres
de dotze poetes catalans contem-
poranis, a un dels quals, Vinyoli,
ha dedicat un volum seu, amb
traduccions pròpies.

"Los pasos del cazador", en
canvi, més que un llibre sobre
algun aspecte català, és un llibre
de poemes sobre altres regions de
la Península però des del punt de
vista de un català. Un dels poemes
diu: "Catalan / cuando tú llegas /

los de aquí se van": en ell, la gent
d'un poble castellà li recorda al
vista d'un català. Un dels poemes
lla s'està despoblant: "Catalàn /
muchos de esos nombres / ya no
volveràn".

LA CAÇA,
DENOMINADOR COMÚ

Tots els poemes tenen, com a
comú denominador, la caça, una de
les grans aficions —com l'arquitec-
tura— de Goytisolo. La caça, a
més, en aquest llibre, està direc-
tament lligada amb l'amor i, tam-
bé, amb els paisatges i gents
d'Espanya endins, sense perdre el
sentit, a vegades údic, a vegades
crític, a vegades sentimental, propi
de tota la poesia d'aquest poeta.

Ara bé; aquest llibre no està
només lligat a Catalunya per
referències explícites com l'es-
mentada més amunt. El llibre no-
més podria ésser escrit per un
català degut que el seu to i la seva
perspectiva són específicament
catalans i èn fort contrast amb les
corresponents d'altres poetes cas-
tellans, andalusos, etc. Es un home
de gran capital industrial, amb
llarga tradició cultural, burgesa i
industrial, el que va de cacera per
Espanya en aquesta obra. No po-
dria viatjar amb el mateix bagatge
ni un sevillà ni un cacereny, ni tan
sols un madrileny o un bilbaí. La
tradició d'aquest és una altra, i
això es fa visible en els llibres dels
seus poetes.

Però, curiosament, aquesta obra
és també la d'un català que va a
perfeccionar el castellà a Castella,
perquè a Catalunya el castellà és
un híbrid do dubtosa natura. Goy-
tisolo retorna dol viatge (de fet,
uns viatges realitzats quan era
jove), amo un idioma castellà més
depurat i extraordinàriament sucós.
El problema que el llibre planteja
en aquest sentit, és fascinant: no
cal subratllar-lo; és de tota actua-
litat.
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Teatre

Arran d'unes
estadístiques
del M. de C.
ANTONI BARTOMEUS

Evocant aquella frase imperialis-
ta tan coneguda i tan repetida per la
premsa conservadora, sobretot en
èpoques de guerra freda o de crisi
econòmica, sembla que vulguem
caure en una mena d'axioma segons
el qual quan a Madrid esternuden
les "províncies" es constipen. I cal-
dria no caure-hi. Simplement per-
què, tractant-se de teatre i de Cata-
lunya, la cosa no va per aquí. Sim-
plement perquè la nostra salut (o
malaltia) teatral sempre ha deixat
ben amples els càrrecs oficials de
pel centre. I simplement perquè,
com diria algú que mana molt, ens
sabem constipar tot sols.

Él cas és que el Ministeri de
Cultura ha fet estadístiques. I els
han sortit unes dades poc engresca-
dores. Tant, que han decidit que
això del teatre és en crisi. Caldrà
estar atent a les teories i hipòtesis
que es formulin a partir d'ara. En tot
cas, l'ex-ministre senyor De la Cier-
va ja té una nova història per histo-
riar. I, qui sap, potser arribarà a la
conclusió que la democràcia (for-
mal) atempta contra la cultura. Com
aquell Concili d'amor que prepa-
rava el Lliure, per exemple, atemp-
tava contra tot de principis i tot de
finals. Són maneres de veure les
coses.

D e moment, i si li ho permeteu, un
servidor s'entretindrà poc en les
dades publicades pel Ministeri i que
fan referència als seus Teatros Na-
cionales. N'hi ha algunes, però, que
no poden passar desapercebudes
perquè deuen clamar al cel de totes
les Espanyes. Si ho he llegit bé i no
hi ha cap fatal error d'impremta (La
Vanguardia, 3 de setembre), i tenint
a mà el resum d'activitats subminis-
trat per la Societat Cooperativa
Teatre Lliure, resulta ser que: com-
parant el nombre d'espectadors de
la darrera temporada, el Teatre

Les poc engrescadores estadístiques encara venen del temps del "dimitit" De la
Cierva.

Lliure no només ha superat en un
quaranta-dos per cent el Bellas Ar-
tés, sinó que ha igualat el Maria
Guerrero. Ambdós són Teatros Na-
cionales, i no cal recordar que el
Maria Guerrero és, si fa o no fa, el
teatre per excel·lència de la capital
del regne.

Potser sí que és un problema seu;
però no del tot. En tot cas un
problema seu (del Ministeri) ho serà
continuar justificant (és a dir, no
justificant-los) els escandalosos
"desequilibris territorials" pel que
fa a subvencions, ajudes i etcèteres.

No són tòpics. Deia Joan-Anton
Benach parlant del "Grec": "Cal dir
que la delegació del ministeri a Bar-
celona hi ha col·laborat molt, però el
que és a Madrid, ens tracten molt
perifèricament. Cap tracte prefe-
rencial ni res" (Avui, 28 d'agost).
Resultat primer: el Ballet Clàsico
Nacional, que depèn del Ministeri,
va cobrar al "Grec" el seu "catxet"
normal sense cap mena de facilitat.
Resultat segon: quan se'ls va plante-
jar la possibilitat de comptar amb
una companyia del Centro Dramàti-
co Nacional, es van fer l'orni (més o
menys). Són els exemples més im-
mediats. I continua Benach: "Això
del Centro Dramàtico Nacional és
una cosa que realment només està al
servei de Madrid, o quasi. I els
centenars de milions que costa els
paguem nosaltres".

Ara podríem parlar dels proble-

mes que té plantejats el teatre a
Catalunya, i dels específics i greus
del teatre català. I faríem sociologia,
política i economia. Tal vegada no
ens posaríem d'acord en el diagnòs-
tic ni en les vies per a atenuar o
resoldre els mals. Però, encertant-la
o no, de seguida coincidiríem en
tocar el tema de les ajudes. Justa-
ment allò que a Madrid tenen més
ben encarrilat.

De manera que més val anar amb
compte de no barrejar massa les
coses, ni aplicar-nos gaires conclu-
sions. Potser el dia que tinguem
algun punt per a recolzar-nos bellu-
garem móns. Mentrestant, seria bo
que els ajuntaments i la Generalitat
hi anessin veient clar.

I serà interessant estar atents a
les teories i hipòtesis que es formu-
lin a partir d'ara. A les teories, a les
hipòtesis i, per si es presenten, a les
justificacions. •

BAR
RESTAURANT

D'OS
ESPECIALITAT EN:

MENJARS CASOLANS, MENÚS

1 SERVEIS A LA CARTA.

Anbau. 86 - Te» 253 73 36
BARCELONA
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Art

Reflexions
sobre la
situació dels
llicenciats
en Art
MARIA JOSEP COROMINAS

Ara, quan ens trobem a les portes
del mes de setembre i cal començar
a pensar en la tornada a la Universi-
tat no podem eludir fer-nos una
reflexió sobre la situació en què es
pot trobar un estudiant d'art.

Voldríem creure que tota persona
que es matricula en una determina-
da facultat ho fa per unes raons
vocacionals; això, és evident que no
és cert i que moltes vegades Tacte
d'escollir una facultat concreta ve
donat en certa manera pel resultat
d'un examen de selectivitat o per

l'obscur pensament de la gratifica-
ció monetària que semblava implíci-
ta amb certes carreres, un cop aca-
bades. Però sempre hi ha hagut un
percentatge de gent que ha pretès
d'exercir la carrera que feia amb la
il·lusió d'acomplir els desitjós d'una
vocació. Això, una mica al marge de
la compensació econòmica que més
o menys pogués obtenir. Aquest és
el cas dels estudiants sobretot de les
carreres de Lletres com la d'Histò-
ria, amb les seves especialitats com
és la d'Història de l'Art.

Mentre l'estudiant d'Art restarà a
la Universitat es trobarà acollit de
manera que farà una xarxa de som-
nis d'allò que serà el seu futur pro-
fessional, però res més lluny de la
veritat, quan aquest estudiant
sortirà al carrer a buscar feina. Hau-
rà, tristament, de despertar dels
seus somnis i enfrontar la realitat
que, amb sort, un de cada centenar
de llicenciats de les últimes promo-
cions trobarà un treball adient a les
seves aspiracions.

A falta de llocs de la seva compe-
tència en els Museus i d'entitats que
promoguin una recerca de l'art, que

és en definitiva allò que espera el
llicenciat en art, aquest ha d'anar a
raure de ple al camp de l'ensenya-
ment, però molt poques vegades
podrà ensenyar la matèria de la seva
especialitat. Amb una mica de sort li
tocarà donar llengua, geografia, idio-
mes i altres matèries ben diferents
de la que l'interessa.

Per què tot això?

En primer lloc perquè l'estructu-
ra de l'ensenyament general bàsic i
BUP no compta amb l'assignatura
d'Art, la qual només es permet en
l'àrea de Socials com un petit apar-
tat que, evidentment, no donarà
gaire formació artística a l'alumnat.
Així, per a la nostra vergonya, conti-
nuen sortint fornades de gent que
potser per esnobisme admetran que
els plau un determinat artista, el
qual han sentit anomenar una mica,
però la sensibilitat dels quals no ha
estat gens despertada i en pocs anys
s'identificaran molt més davant
d'un quadre paisatgístic del més
llepadíssim estil Kitsch.

Un altre motiu és que sembla que

Encreuats núm. 7 1 JORDI FORTUNV

AOM

HORITZONTALS: En repòs. Alè. 2- Dit del circ que té
tot el voltant difós, espargit. 3- Dit del pont propietat del
Papa. 4- Serra pre-pirinenca. Alumini. De ressaca. 5-
Mollet (però pas de Perel.lada). Consonant. 6- Molts
mapes que fan un llibre. Participi passat de fer el niu. 7- La
primera, repetida. Dit del pic que tots els atletes volen
pujar. 8- Cinc-cents. Dona que ha fet molts anys d'aprenen-
tatge. 9- Com us trobareu l'abric si vàreu estalviar la
naftalina. Aquell Lord tant desordenat. 10- Dit de les
plantes que creixen sense cultivar-les. 11- Una vocal i una
consonant.

VERTICALS: 1- Partit Comunista. D'Amèrica. 2- No us
podem imputar el crim si la teniu. 3- Cal malfiar-se quan la
dauren. Consonant. 4- No produeix urticària si es toca
sense respirar. El vent n'és responsable. 5- Mig ciri.
S'empassa tot el que tu t'empasses. 6- Cal fer-ho per fer
ampolles. Una mica més de quatre petricons. 7- Relatiu a
un hidrocarbur de la fórmula C5 H10. Vocal. 8- Fenome- •
nals Ferrocarrils Catalans. Sovint no gosen. 9- Els qui
veuen les coses a Mallorca. Allò que l'actor de teatre diu en"
un racó de l'escenari. 10- Consonant. El bon rom n'és
originari. 11- No el suporten els primmirats.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NUM 70

HORITZONTALS: 1- Pev. Licor. 2- Parell. A. Ed. 3- Llur.
Il·lògic. 4- Alat. Gripau. 5- Cicuta. Ferro. 6- la. Lector. E. 7-
Druida. Rast. 8- Caiman. Oi. 9- A. Oasis. C. 10- SOS. A.

VERTICALS: 1- Plàcid. 2- Pal·liar. 3- ruaC. Ucàs. 4-
Tertúlia. 0. 5- L. Tediós. 6- Lligacama. 7-1. Lr. T. As. 8-
California. 9-0. Opera. S. 10- Regar. So. 11- Diurètic. 12-C.
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les escoles no podrien sostenir un
llicenciat d'art sols per aquesta es-
pecialitat, la qual cosa fa que sols
algunes escoles d'alumnes privile-
giats econòmicament puguin gaudir
de tenir llicenciats d'art, com així
mateix passa amb l'ensenyament
del cinema o del teatre. Aquestes
dues matèries podrien ser de com-
petència d'un llicenciat d'art però,
paradoxalment, quan vivim immer-
sos en un món de mitjans de comu-
nicació en què el cinema, la televi-
sió, el vídeo, etc. forman part quoti-
dianament de la nostra vida, l'escola
no proporciona cap informació so-
bre aquests temes i la gent ha d'en-
carar-se a unes estructures que uti-
litzen la tecnologia fins a fer-ne una
ideologia, sense cap criteri previ que
serveixi per saber prendre la mesura
de tot allò que se'ns posa al davant.

Doncs bé, tot aquest panorama és
el que l'estudiant d'Art, sovint el •

Llibres PERE ANGUERA

MUS, ANTONI: La senyo-
ra. Ed. 62 El balancí, 119.
186 ps.

Premi Sant Jordi 1979. Una novella de pretensions esperpèntiques
bastida amb molts pocs elements i excessivament primària en l'estructu-
ra i el contingut. La història d'una vídua casada abans de conveniència,
que s'enamora, aprofita i burla del fill dels masovers.

SERRANO, S.: Signes, llen- III premi Xarxa. Un assaig brillant, intel·ligent i atractiu sobre el
i cultura Ed. 6 2 . A llenguatge i la seva relació amb els diferents codis comunicatius dels

174- n s * signes i la cultura en general, i en concret, de cada país. Un llibre escrit en
±ét ps». t o p oètic a m D múltiples suggerències que permeten un ampli ventall de

ORS, EUGENI D': La ben
plantada Les millors obres

lectures.

L'obra definitòria a nivell estètic i àdhuc ideològic del.noucentisme en
*a s e v a v e s s a n t m&s dreturera. La construcció del mite de la donaraça

El t t é t t i d'O C lla
34. 183 ps.

nata l ària" *deal p e r a Catalunya. El text més representatiu d'Ors. Complementa
c a t a l a n a , i»ecjició la història incestuosa de "Gualba, la de mil veus", una novella

MOLERA, PERE: La farga.
Ed. Dopesa. Conèixer Ca-
talunya, 29. 110 ps.

El llibre de les herbes. Pol.-
Ien, edicions, 120 ps.

KILRATRICK, C.: El món
animal. Publicacions aba-
dia de Montserrat; El món
del saber, 3. 64 ps.

breu rodona i reixida.

Una síntesi completa i divulgadora sobre una de les més antigues i
característiques indústries catalanes. En el llibre hi són analitzats tots
els aspectes des dels etnogràfics (llegendes,,tipologia...) fins els més
puraments tècnics o historicistes, passant per l'anàlisi de la seva actual
situació. , *

Un llibre magníficament presentat sobre les herbes. El llibre en conté
la història del seu ús, però especialment'cal destacar-ne la part pràctica:
un herbari amb la descripció de la planta i les seves utilitats i un variat i
temptador receptari que el converteixen en ün utilíssim llibre de cuina.
Bones fotografies en constitueixen la il·lustració.

Un bon resum enciclopèdic adreçat als infants, amb comentaris àgils,
bones fotografies i una reixida presentació, on el cos del text va
acompanyat d'un útil vocabulari, la qual cosa converteix aquesta obra en
una bona eina de lectura o de consulta escolar.
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més intel·lectual de tota la Universi-
tat, el qui sap somniar, el qui es pot
meravellar"davant d'una obra d'art,
ha de baixar dels seus núvols i
admetre la seva posició molt desa-
fortunada en l'oferta de treball.

Puc dir com a membre del Consell
del Departament d'Art de la Uni-
versitat de Barcelona, que el criteri
que domina en aquest departament
sobre la formació i futur de l'estu-
diant que hi passa, no té res a veure
amb allò que aquests han de trobar
després al carrer i que una escena
que es repeteix cada dia pels passa-
dissos és trobar companys que fa 2 ó
3 anys que han acabat i no troben
cap lloc adient.

Així es pot ben trobar que qui
t'està venent el teu petit utilitari és
un o una llicenciada d'Art, i que per
la seva suposada sensibilitat artísti-
ca més espavilada és com si fos un
ésser d'altre planeta, perdut en un
món estrany i quan esbrina que tu
també pertanys a aquesta especiali-
tat tan marginada se li encén la
mirada i parla amb una mena d'ale-
gria de trobar un company de penes.

Aquest és el panorama actual da-
vant d'un nou curs acadèmic. Vol-
dríem de tot cor que l'any proper
aquest tema, feliçment, ja no fos
d'actualitat.

En un proper número intentarem
de compensar l'aspecte tètric d'aquest
text amb una perspectiva dels pos-
sibles camins que la societat haurà
d'obrir als experts en art, i que són
molts. •

ESPORTS

JOGUINES
ESPORTS

ROSELLÓ, 370
T. 257 63 93

BARCELONA-13

d'enCesc

46



Esports

Televisió i
futbol són
compatibles
ENRIC BANERES

Els afeccionats al futbol en aquest
país tenen dret a preguntar-se per
què paguen més que en cap altre lloc
per anar al futbol i en canvi hom els
ofereix un espectacle que en la ma-
joria dels casos no passa de ser
mediocre i decebedor. Allò que fa
uns anys era un esport popular està
esdevenint un article de luxe per
obra i gràcia d'una defectuosa ad-
ministració dels clubs i per una
inflació que supera de bon tros la

que pateix la resta dels béns de
consum. Heus ací l'exemple de l'At-
lètic de Madrid, el qual ha apujat les
quotes als seus socis en un 90 per
cent i gràcies encara que l'assem-
blea no va aprovar la proposta del
nou president d'augmentar-les en
un 180 per cent.

Deien fa un any els directius
d'aquests mateixos clubs que
l'afecció es retreia d'anar als camps
per culpa de la presència de les
cameres de televisió. "Ningú no pa-
garà els altíssims preus que nosal-
tres posem per veure el futbol si el té
a casa i~gratis mentre s'està fent el
sopar", era l'argument aclaparador
que esgrimien els directius. I no
anaven desencaminats perquè tots
els atractius que té per a un afeccio-
nat veure un partit en directe, so-
bretot un partit dei seu equip i al
camp de casa, es veien superats per
aquella barrera dels preus.

Ara sembla que existeix entre

aquells mateixos directius la corrent
contrària, la de tornar a entendre's
amb Televisió a fi que novament
s'ofereixin retransmissions de par-
tits en directe. Què ha passat? Que
el capítol d'ingressos que suposa-
ven els drets de retransmissió d'en-
contres ha desaparegut dels pres-
supostos, sense que s'hagi notat un
espectacular augment en els ingres-
sos de taquilla. Cal insistir en un
factor: per a l'afeccionat no és igual
veure a casa un partit en el qual no hi
juga el seu equip que anar al camp,
amb tota la càrrega d'emotivitat, de
desfogament, de tertúlia i de costum
que això suposa. Vull dir que la
clientela habitual dels estadis no es
perdrà perquè es televisin els par-
tits.

Es un altre tipus d'espectador el
que pot allunyar-se dels camps de
futbol a causa de la televisió. Es
l'espectador ocasional, el qui no
sent la passió per un equip determi- •

L'on com balla JAUME FUSTER

L'Enze de Setembre
Els de casa, els nostrats vull dir, vaja, paio, els catalano-

espanyols que en diuen ara, som gent més aviat rarota. Mira
. tu que tenim unes festes! Resulta que, com deia un il·lustre
exiliat a Mèxic, la Diada Nacional commemora la magna
ensopegada d'un regidor de Cala Ciutat a la Ronda de Sant
Pere. El concejal, per no fotre's de lloros, es va arrapar a la
bandera de Santa Eulàlia, un dia xafogós del mes de
setembre de 1714. Odià! Res de celebrar el dia que va
néixer l'ex-Honorable Tarradellas —aquesta sí que és una
data luctuosa, oi diputat Benet?—, ni l'elecció de l'Hono-
rable Pujol —una altra fita històrico-satírico-sentimental,
oi diputat Reventós?—, ni la nit que la Caballé va fer al
Palau el seu primer gall nacional-sindicalista Ni tan sols la
matinada aquella que Don José Luís Nyunyes va posar el
seu primer maó en el seu primer xamfrà. Re, tu. Una
ensopegada històrica. I com no havia de trabucar-se, el
regidor aquell, si duia un vestit llarg fins els pinrés que se
l'havia de trepitjar per força?

Va i me li endinyen un monument que figura la magna
ensopegada. I cada any, plogui o faci sol, com un sol mami,
els nostradets hi passem davant, amb tatatxims, banderes i
xirinoles. I ara rai, no us penséssiu. Que en temps de l'inclit
general, a més, hi celebràvem uns balls de bastons amb els
guris que s'hi cagava la burra. (Vostè perdoni, senyor
Rosón, ja sé que els bòfies d'aquest país han estat sempre
uns minyonets de muntanya i que en matèria de repartir
estopa ni ho han fet, ni ho fan ni ho faran mai!).

Enguany, afortunadament, i gràcies a la previsió
dels ganàpies del nostre parlament de segonaj(regio-
nal), hem pogut celebrar l'Enze de Setembre com
toca. Amb un pont més llarg que el de Tortosa. No
ens ha calgut escalfar-nos el tupí decidint a quina
mani anàvem. Ni els xanxes de l'Ajuntament s'han
hagut d'encaparrar comptant les gambes de mani-
f estaires i dividint-les per dos per tal que en Miquelet
Sellarès es pogués enrogollar bramant: "Ja som dos-
cents mil; cinc-cents mil; un milió!" No, ara ja no.
S'han acabat les corredisses quatribarrades, Rolida

" amunt i Ronda avall. S'ha acabat allò d'anar del
Fossar de les Moreres al carrer de Girona. S'ha
acabat escoltar els marrameus mitingaires dels nos-
tres caps de çailà. L'única mani que hi va haver va ser
a la Diagonal i a la Meridiana. L'esperit patriòtic dels
catalano-espanyols es va demostrar d'allò més en els
embussos camí de la costa i camí de la muntanya.
Sort dels xicots del PSA que van desfilar com un sol
andalús davant del regidor ensopegat. Si no arriba a
ser per ells, en Rafael de Casanova hauria baixat de la
peanya i se n'hauria anat a fer un tomb per la Ronda,
procurant alçar-se el vestit per no ensopegar, és clar.
•Aquest títol, com ja haureu endevinat, saviassos, que sou
uns saviassos, és un plagi descarat d'una manxeta del BE
NEGRE (1931-1936). Què passa?
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L'HORA
PETITS ANUNCIS
L'Hora de Catalunya incorpora en aquesta Secció de Petits Anuncis i

com a servei als nostres lectors i comerciants un nou espai dedicat al
Petit Anunci Comercial.

El preu per mòdul és de mil cinc-centes pessetes (1.500.-) i l'espai de
45x25 mm.

En el cas de deu (10) o més insercions consecutives del.mateix anunci (tant
si ocupa un com més espais) gaudiran d'un 10 % de descompte.

Les ofertes i demandes de treball (sempre que no provinguin d'agències)
continuen essent gratuïtes, i necessàriament duran el núm. de telef. o ref. de
(anunciant.

OFERTES
DEMANDES

Telefonista amb experiència
s'ofereix. Sou a convenir, t ru-
queu 311 16 96 Maria o escri-
viu a STOP L'HORA R'ef. 96.

Estudiant nivell universitari
3er d'Industrials i Llicenciat en
Filosofia i Lletres, fan classes
particulars d'EGB i BUP. Escriviu
STOP L'HORA Ref. 71 .

Noia estudiant de BUP s'ofe-
reix per a fer canguros. Truqueu
al T. 226 79 09 i demaneu per
Montserrat. STOP L'HORA Ref.
105.

Noia 20 anys s'ofereix per a
qualsevol treball que estigui en
contacte amb infants i Puericul-
tura. Teresa T. 318 93 61
STOP L'HORA Ref. 8 1 .

S'ofereix nois 18 anys per a
guarderia curs complert de pue-
ricultura sou a convenir. Tru-
queu a Elsa T. 334 31 69 tot el
dia o escriviu STOP L'HORA
Ref. 50.

S'ofereix noi 18 anys amb
coneixements català escrit per a
administratiu. També altres fei-
nes que calgui català escrit.
Zona Girona i comarca. Escriviu
STOP L'HORA Ref. 70.

ïlSíEísoriginals són a compte
-del-client i' necessàriament^
Jajustats ales mides, modular síj

Llicenciada en Psicologia amb
experiència professional en Es-
colar i Clinica cerca feina per a
completar jornada (escola o
compartir despatx amb altres
professionals). Telèf. 389 00
56 o STOP L'HORA Ref. 74.

Fotògraf de 22 anys amb
equip i cotxe, actualment sense
feina, s'ofereix per al que sigui,
no importa si cal fer desplaça-
ments. Truqueu als matins. Tel.
751 31 16 o escriviu a STOP
L'HORA Ref. 99.

Noia estudiant de 3 er. de
Medicina s'ofereix pe' consulta
mèdica o semblant. Per referèn-
cies truqueu al Tel. 333 17 87 o
escriviu a STOP L'HORA Ref.
103.

Grafista amb 7 anys d'expe-
riència s'ofereix. T. 308 72 15 o
escriviu a STOP L'HORA Ref.
56.

Estudiants ATS s'ofereix per
assistència a domicili i per tenir
cura de malalts. T. a Joan Oliva
T. 309 80 78. dilluns a diven-
dres de 9 a 13 h. STOP L'HORA
Ref. 108.

Casc integral per anar en
moto en bon estat i bé de preu.
Compraria. Jordi T. 254 34 02
STOP L'HORA Ref. 111.

Pera botiga de mobles neces-
sitem professional amb expe-
riència i capaç de responsabilit-
zar-se del negoci i sis empleats.
L'establiment és ubicat a Barce-
lona capital. Envieu currículum
vitae a STOP L'HORA Ref. 98
(reserva absoluta).

COMERCIALS

Cerco pis per llogar (no massa
car) per Gràcia, Barri Gòtic, Ri-
bera o Eixample. Escriviu a
M.E.R.. carrer de Bonavista n.°
23 de San Pere de Riudebitlles o
truqueu núm. 899 53 70. no-
més els dissabtes de 2 a 5 tarda
o escriviu a STOP L'HORA Ref.
107.

Compraria col·lecció com-
plerta "d'HazaPias Bèlicas" a po-
der ser encuadernadas. No tinc
telèfon però per a ofertes escri-
viu a: Quim. STOP L'HORA Ref.
110.-

Menorca. CAP D'EN FONT.
Venc parcel·la 740 m2. llum i
aigua a 100 metres mar i al
costat de Binibeca. Telefoneu al
254 34 02. STOP L'HORA.

' Ref. 93.

Venc una tenda, model DA-
KAR 4, Marca André Jamet.
Quasi nova i molt bé .de preu.
Truqueu al telèfon 218 31 46 a
partir de les 7 del vespre o
escriviu STOP L'HORA Ref
106.

Centre de relació social i ma-
trimonial per a persones soles i
separades. Cerqui la seva parel-
la. Màxima seriositat. Carrer E-
cuador núm. 53 entresol 4a. B-
29 T. 322 45 52. STOP L'HO-
RA Ref. 100.

Venc una tenda, tipus xalet,
marca André Jamet de 4-5 pla-
ces amb una superfície de 12
m2. amb "living" i un espai per a
cuina. Quasi nova i molt bé de
preu. Truqueu al telèfon 803 80
39 d'Igualada o escriviu a STOP
L'HORA Ref. 104.

Compraria núm 0 de L'A-
VENC i diversos números en-
darrerits cTHISTORIA 16. Truqueu
al 308 05 88 de 8 a 10 del
vespre. Santi. STOP L'HORA
Ref. 101.

Pis a Puigcerdà per estrenar,
de 80 m2. i plaça de garatge.
Adreça: Baixada de Bourg-Ma-
dame s/n. Adreçar-se a Putxet
n.* 80 sobreàtic. 0 escriviu
STOP L'HORA Ref. 109.

Grandiosa torre tipus xalet.
Zona Pont de Vallcarca. Super-
fície parcel·la 510 m2. edifici
1.000 m2. Façana a 2 carrers.
3 plantes més soterrani; Garat-
ge.. Jardí ampli amb piscina. Aire
acondicionat. Parquet. Preu 16
m. Sense soterranit, 13 m. Con-
dicions a convenir. Informació o
visitesT. 213 57 08 matins Sra.
Núria. STOP L'HORA Ref. 9 1 .

A Cornellà venc o llogo com-
post per tenda (50 m2) i sòtan
(450 m2) zona cèntrica c/E-
duardo Gibert junt Eduardo Cla-
vé. Trucar T. 377 01 38 o
escriviu STOP L'HORA Ref. 48.

llibres,
revistes i
publicacions!
c. Santa Anna 23
BARCELONA 2
T. 301 63 27

Venc bicicleta de carreres
marca Zeus-Campagnolo. en
bon estat. Preu trenta mil pesse-
tes. Escriviu a STOP L'HORA..
Ref. 102 o telefoneu al 798 28
02 de Mataró (Barcelona) de
dilluns a divendres de 2 a 4 i de
20 a 24 hores.

Venc fotocopiadora Canon
5.000 amb dos anys garantia
(valor orig. 750.000 ptes) per
500.000 ptes. pagament a
convenir T. 217 06 18. Domè-
nec Nebot. Ref. 54.

Venda estufa Butathermix.
mod. 316 OS. gran. quasi nova.
per 10.000 ptes. Tl. 803 60 39
o escriviu a STOP L'HORA Ref.
85.

íípèr a ànüricis comercials erí aquesta" secció adreceü-Vo's al departament";
jtíe publicitat de l'Hora de Cataluhya'c/ÀWbâ u-MV? 80 àticèia/ Barcejòha:^.
ió telefoneu al 254 34:02-03. Si=cal·.passa^ni^visitar-yQsi/gJç{!|íífïï
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Finalment, veurem futbol per la tele. Si serà bo, ja no ho sabem.

nat, el qúi adopta postures crítiques
davant un partit de futbol i el qui li
agrada la bellesa plàstica i dinàmica
d'aquest esport, fins i tot tret del
seu context habitual. Aquest espec-
tador té dos camins a seguir, des-
prés de veure alguns partits per
televisió: anar a l'estadi animat per
una creixent qualitat del joc o desis-
tir de fer-ho si, com dèiem al princi-
pi, l'espectacle és tan mediocre que
no compensa els preus de íes entra-
des.

Amagar el futbol als ulls del país,
que sembla que és el que pretengue-
ren fa un any els presidents dels
clubs de Primera, és reconèixer-li
els defectes i la poca categoria que
acabaran per desanimar els afeccio-
nats. Si aquests mateixos presi-
dents es preocupessin de millorar la
qualitat de l'espectacle i d'ajustar
els preus, la televisió no seria sinó
l'aparador que incitaria al consum
d'aquests serveis que ofereixen els
clubs. •

NOM I COGNOMS

ADREÇA _
CIUTAT _
PROVÍNCIA
PAÍS

.DTE.

Desitjo subscriure'm a L'HORA per un any.
L'import de la subscripció el faré efectiu mit-
jançant:

Taló bancari adjunt
Domiciliació bancària
Efectiu
Gir postal

D
D
D
D

de de
Signatura

PREUS D'UNA. SUBSCRIPCIÓ PER UN ANY
(47 números)

Estat espanyol.

Europa _ _ _ _

Amèrica i resta del món.

.3.300 ptes.

4.400 ptes.
. 5 . 000 ptes.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA *

Senyors, els agrairé que amb càrrec al meu
compte/llibreta, atenguin el rebut que anual-
ment els presentarà L'HORA. S. A.. pel paga-
ment de la meva subscripció a L'HORA DE CA-
TALUNYA.

BANC/CAIXA

AGÈNCIA —

NÚM. COMPTE/LLIBRETA

TITULAR '

DATA •

Signatura

Un cop ompl·rt
•nviar-ho •
L'HORA DE CATALUNYA
Aribau. 80. ètic. 1.*
BARCELONA-36
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DOS NOUS CURSETS DE
XARXA CULTURAL
No hi ha dubte que la nostra cultura i la nostra llengua han hagut de

patir des de fa segles situacions força anòmales, en les quals per l'ús de
la violència s'ha impedit i obstaculitzar el lliure desenvolupament de la
cultura autòctona. Per aquesta raó l'esforç personal, la iniciativa
privada, ha hagut de suplir allò que arreu del món realitzen els poders
públics.

Xarxa Cultural és una d'aquestes institucions dedicades a un esforç
notable en el camp de la cultura. En la línia que sempre han mantingut,
ofereixen ara dos interessants cursets.

El primer és un Curset Elemental de Llengua Catalana. Començarà el
2 d'octubre proper. Consta de 24 sessions, les quals tindran lloc de 8 a
9 del vespre. Els preus són 1.750 pessetes per als adherents a Xarxa
Cultural i 2.250 pessetes per als no adherents.

L'altre curset no és menys important, car es tracta d'Història del
Nacionalisme Català, a càrrec del professor Fèlix Cucurull. El programa
s'inicia amb els orígens, passa per la Guerra de Successió, la primera
restauració borbònica, la I República, nova restauració, l'impuls de la
burgesia, el catalanisme revolucionari i acaba amb el període republicà
1931-1939.

El curset començarà ei 1 d'octubre de 1980, amb vuit sessions, d'un
quart de nou a un quart de deu del vespre. El preu per als adherents a
Xarxa Cultural és de 750 pessetes, i per als no adherents en seran
1.000.

Dues solucions d un
drama.

• - - • w·MT- •rtft~· *••

DOPESA
GRUPO MUNDO DE EDICIONES

Astrologia ESTEVE CARBÓ

El Sol a Verge
El passat 22 d'agost a les 23 h. 41 min. el Sol va fer

la seva entrada dins la constel·lació astrològica de
Verge, dita en llatí constel·lació de Virgo.

Els nascuts sota aquest signe tenen un tempera-
ment mercurial: de caràcter pràctic, enginyós i metò-
dic, acostumen a ser actius i força intel·ligents. Procu-
rant defensar car els seus interessos molts són uns
perfectes negociants i comerciants amb un sentit
crític i meticulós molt fort.

Donen un aire imprevisible i desconcertant perquè
són persones a les quals els costa d'obrir-se als altres
i donar-se a conèixer.

Poden -tenir les dues vessants extremes: o són
donats a lliurar-se fins al sacrifici, o, al contrari, es
mantenen arrelats en el seu agoisme. Aspectes que
varien segons les circumstàncies. Són en definitiva
molt vius i espavilats. Els empipa sentir-se obser-
vats, prefereixen fer-ho ells. Tenen una voluntat
ferma però influenciable. A vegades es queden
penjats per detalls insignificants i perden de vista els
resultats de conjunt.

El seu mercuri els dóna capacitats dialèctiques per
a convèncer a la gent i, si cal, són uns bons diplomà-
tics.

Els atractius més forts són, els enigmes i misteris
de la ciència. A vegades són donats a tenir idees fixes
0 estranyes.

A nivell físic tenen una bona constitució, però el
fetge i els instestins cal vigilar-los. També,poden
patir enfermetats de tipus nerviós o enfermetats
imaginàries, que a la llarga es converteixen en
somatitzacions. .

A nivell professional acostumen a tenir funcions
comercials, de reporters, de comptabilitat, fotografia
1 química. També són ATS, metges i farmacèutics.

Els sentiments no són precisament el seu punt. Els
costa l'elecció d'un cònjuge i s'agafen als costums,
manies i pròpia autonomia. Això no afavoreix el seu
matrimoni.

Segons l'astrologia d'en Ptolomeu, Mercuri es
domicilia en els signes de Geminis i Virgo.

Donat que el Sol i la Lluna tenen una màxima
elevació tridimensional en declinació Nort en Càncer
i Lleó —Ptolomeu— els va fer governadors d'aquests
dos signes. La Lluna, per ser humida i femenina
tingué el signe femení numerat parell i el Sol, per
ésser sec i masculí, el signe masculí numerat senar.

Mercuri, que mai no s'allunya més d'un signe del
Sol tingué com a casa nocturna Virgo i diürna
Geminis.

Ptolomeu visqué a Alexandria. Fou un gran Astrò-
leg, Astrònom, Matemàtic i Geògraf. La seva obra
principal com a Astròleg és el Tetrabiblon que fou el
llibre més important d'Astrologia de l'antiguitat.
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