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vosjtè
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

CAIXADÏ5TAM5DE CATALUNYA
CAIXA

DE TOTS

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Cortesa

L'HORA
JESÚS DE LLIMONA

Senyor Director:

Davant d'un llibre que ha
aixecat tanta polseguera, em
permetreu de dir alguna pa-
raula.

Jesús mateix va dir als seus
deixebles que no es penses-
sin superiors al seu Mestre,
que si a Ell el perseguien i el
criticaven... a ells també els
ho farien.

En Llimona, sabent això, va
i escriti aquest llibre. I havia
d'escriure'l sf senyors!!

Jo río puc criticar, no sóc
qui per fer-ho, un llibret fet
amb tanta cura. Un llibre, un
estudi tan preparat, tan pro-
fund... que havent-lo llegit
una sola vegada és impossi-
ble, penso \o. discutir el més
mínim detall.

Per a mi, "Jesús de Natza-
ret" ha estat un repte perso-
nal, i m'ha fet veure que poc
coneixia de la situació histò-
rico-social-político-regiosa (o
com vostès n'hi vulguin dir)
dels orígens, els nostres orí-
gens com a cristians que som.

Abans de llençar la primera
pedra, cal que girem els ulls
cap al nostre interior i veure
què fem per estar una mica
més a prop de "les fonts".

Crec que un Curset Bíblic,
Teològic, etc, etc, no faria
cap mal a ningú.

Interessa que tots cerquem
més allò que ens uneix, un
punt comú, que no allò que
ens fa discutir. D'acord?

M.* Àngels Trevino
Barcelona

EL QUE DIU EL
SENYOR ROCA

Senyor Director:
He llegit les declaracions

del Sr. Roca Junyent justifi-
cant el vot de Convergència i
Unió al Govern SuaVez "per
coherència política", "coin-
cidència programàtica" i per
"imperatiu nacionalista".

Les dues primeres justifi-
cacions em semblen del tot
coherents puix que l'opció
ideològica d'UCD i de Con-
vergència s'assemblen com
una gota d'aigua a una altra,
però justificar el vot per impe-
ratiu nacionalista m'ha deixat
bocabadat i esmaperdut, per-
què en nom de quin naciona-
lisme pot donar-se el vot a un
senyor que diu que el català
no és apte per a l'ensenya-
ment científic? I el govern del
qual, entre d'altres moltes co-
ses que afecten el nostre
país, és responsable de l'afer
Joglars-Boadella; de la pre-
sentació d'un projecte de llei
d'autonomia universitària que
atempta greument la llengua i
la cultura catalana; de la de-
tenció sense càrrecs de les
germanes Blanca i Eva Serra,
les quals arribaren a l'aero-
port del Prat amb un ull mora-
denc i coixejant; de la supres- i
sió de TVE dels programes
catalans de més interès (Per-
sonatges, Tot Art, Giravolt,
De bat a bat. etc). deixant-
nos uns espais anodins, amb
l'excepció d'alguns d'ells,
que són retransmesos a les
hores de menor audiència. La
llista podria allargar-se con-
siderablement.

Crec que seria molt més
honest dir que es vota a favor
perquè els interessos d'amb-
dós partits són els mateixos i
que si al Sr. Suàrez no li
molesten els nou vots de la
minoria catalana, el Sr. Pujol

necessita els divuifvots dels
Centristes de Catalunya-UCD
per mantenir-se a la presi-
dència de la Generalitat.

Aquesta postura seria més
adient amb la realitat i evitaria
prendre's el nom del naciona-
lisme debades.

Llufs Batlle
Barcelona

ALEJANDRO I RODOLFO.
UN NUMERET

Senyor Director:
No hi ha dubte que en les

retransmissions dels debats
parlamentaris hi entra una
bona part d'espectacle. Però
crec que això no és dolent. El
que ja no em sembla tan bé
que aquest espectacle, abso-
lutament digne, es degradi a
mans de dos "actors" com ho
foren Rodolfo Martín Villa i
Alejandro Rojas Marcos,
aquest posant condicions per
votar sí, i dient que en principi
negaven la confiança, i l'alt re
concedint les esmentades
condicions. El més greu del
cas és que l'actuació ja estava
com si diguéssim, assajada.

Es tractava d'un cop d'efecte
molt ben preparat, estudiat i
pactat

No té comparació el teatre
fet —i reconegut— per
aquests dos personatges, per
exemple, amb l'anunci que
féu Felipe Gonzalez de la mo-
ció de censura el passat mes
de maig, sense que gairebé
ningú no ho sabés.

La comparació si s'hagués
d'establir, i tot i ser odiosa,
seria com si es mirés una
interpretació de Sir Laurence
Olivier i una de Mariano Ozo-
res, posem per cas.

Rosa M. Moragas
Girona

NO ALS OSTATGES

Senyor Director:
Ja s'ha vist on ha dut la

nefasta política dels xiïtes a
l'Iran: a una guerra que només
causarà danys i destrucció a
la població afectada i a tot el
món.

Molta gent ens vam alegrar
de veure caure el sanguinari
règim de l'ex-Sha, i confià-
vem en un govern popular i
just per al poble iranià, de la
mà dels aiatol.lahs o de qui
fos. Però no. La doctrina islà-
mica, pel que es veu, pateix
d'un fanatisme que l'ha dut a
maltractar encara més el seu
país, a no solucionar cap dels
problemes greus, i en nom
d'un egocentrisme estrany, a
fer qüestió "d'honor" dels
dissortats ostatges retinguts i
que, n'estic segura, alguna
cosa tenen a veure amb les
dissensions entre Iran i Iraq
Per la meva part, crec que
utilitzar gent innocent per sa-
tisfer odis més o menys justi-
ficats, és una aberració.

Dolors Sans
Barcelona

QUE M'HO EXPLIQUIN
Senyor Director:
Jo vaig votar CiU a les

eleccions pel Parlament de
Catalunya. Creia sincerament
que votava pel nacionalisme
constructiu, per la defensa
aferrissada dels nostres drets
nacionals. I ara em trobo que
Convergència li fa el joc als
centralistes d'UCD.

No ho entenc, jo i molts no
ho entenem: Ens agradaria
que algú ens ho expliqués, i
més encara si ho fessin a
través de les planes de L'HO-
RA. Si no trobo una explicació
convincent, m'ho rumiaré
molt abans de tornar a votar.

Miquel Castelló
Barcelona



Va, que el món s'acaba I
CINEMA

LA MANO NEGRA. Espa-
nya. 1980. Dir.: Fernando
Colomo. Amb Inigo Gurrea i
Joaquin Hinojosa. Dos an-
tics amics d'escola es tro-
ben anys després. Un és
escriptor de novelles poli-
cíaques, membre d'una or-
ganització secreta. Imagi-
ni's el que passa. Montecar-
lo (16 anys).
SUENOS DE SEDUCTOR
Usa. 1972. Dir.: Herbert
Ross. Amb Woody Alien i
Diane Keaton. Un divor
ciat, obsessionat amb Bo-
gart i el cine, tracta de imi-
tar-lo en la seva relació amb
les dones. El final és estil
Casablanca. Diagonal (14
anys).

Woody Alien protagonitza
"Sucftos de Seductor".

MUJERES ENAMORA-
DAS. Anglesa. 1969. Dir.:
Ken Russell. Amb Alan Ba-
tes i Glenda Jackson. Dos
homes i dues dones es tro-
ben embolicats en unes
tempestuoses relacions
sentimentals. Alexis. (18
anvs).

LAS SENORITAS DE
WILKO. Polonia-França.
1978. Dir.: Andrej VVajda.
Amb Daniel Olbrychski i
Christine Pascal. Àls anys
30 un jove deprimit per la
mort d'un amic seu torna a
Wilko, el seu poble natal.

Allà es trobarà amb sis ger-
manes, una de les quals va
ser la seva nòvia, però és
troba que ha mort. Maldà.
(14 anys).

LA ROSA. Usa. Dir.: Mark
Rydell. Amb Bette Midler,
Alan Bates. Història del
món del rock i el seu entorn,
basat en la vida de Janis
Joplin. Alex-1.

JA NO HI HA ORENETES
Es veu que aquest any a Barcelona les fulles han

caigut abans de temps. Els entranyables plàtans han
agafat una malaltia estranya i les seves fulles han rodolat
per terra en ple estiu. Però des del 23 de setembre
passat, les fulles que quedaven han començat a caure
per una altra raó. Era ja la seva hora. La tardor ja és aquí.
El sol, en ple signe de la Balança, ha equilibrat la
temperatura dels seus raigs, ja no fa tanta calor, vostè
mateix ho pot comprovar. L'estació més malenconiosa
de totes ha començat. Per això, si el seu caràcter també
malenconies li ho demana, ara que encara fa bon temps
arribi's fins als parcs barcelonins i contempli els arbres
despullats —o ja una mica despullats— i trepitgi les
fulles seques del voltant. O bé agafí un bon impermeable
i passegi per la ciutat en els capvespres plujosos. I deixi
anar la seva imaginació malenconiosa. I pensi que des de
dissabte passat es fa fosc una hora més d'hora. A les set
ja pràcticament no hi ha claror. Potser això li agrada. En
qualsevol cas, és una ocasió per ser a casa més hores
llegint i fent aquestes coses casolanes que no fa durant
l'estiu. I comenci a enyorar les orenetes. No tornaran
fins la primavera que ve. Potser amb tant de soroll de
cotxes, no s'ha adonat que els seus cants ja no se senten
gaire, però és així.

\ .

PER ESCOLTAR ELS YE-YES DEL DU-DUA
Si un dia d'aquests li ve

de gust anar a passejar pels
carrers del barri de Ribera,
li recomanem que després
s'aturi al bar Aquillo. Es
al carrer Espaderia núm
10. Els dos cambrers que hi
ha — un es diu Andrés i
l'altre li poden dir "el bar-
bes" si no s'enfada— són
d'aquells que van créixer
amb la generació ye-yé dels
anys seixanta, i això es veu
reflectit en la música que
tenen.El Duo Dinàmico,
Els Sirex, Miguel Ríos,
Ad amo, Los Gritos, Los
Brincos, Els Pop-Tops,
Mike Kennedy i Los Bra-
vos —amb el seu Black is
Black— Simón & Garfun-
kel, etc... Tots aquests són
els que més sonen a aquest
bar que ens recorda tota
una època pasada. A l'Aquilino podrà sentir el Duo Dinàmico mentre pren copes.



LLUÏS CROUS, ANNA CORTADAS Y JOAN CARLES BONAGA

BARCELONA: UNA CARA MES NETA
Ja veuen, ara els de l'ajun-

tament s'adonen que amb la
desaparició de les porteres
Barcelona està més bruta. I
com que no les poden retor-

porqueria han decidit por-
tar a terme una neteja a fons
de la ciutat. Posaran nous
serveis de neteja, més pa-
pereres, regaran més els car-
rers i tot això. - Però vostè,nar i la ciutat és un cau de

Campanya de neteja perquè Barcelona no sigui així.

veí de Barcelona, ha de con-
tribuir en tot això, perquè
els de l'ajuntament sols no
podran fer res. L'alcalde
Serra diu que la millor ma-
nera de netejar Barcelona
és no embrutar-la. I no és
només una frase, és una
bona veritat. No tiri papers
a terra, que els senyors re-
gidors han promès unes bo-
nes papereres, no permeti
que el seu gosset faci pipi i
caca a qualsevol lloc, i si pot
ser, escombri i regui el seu
trosset de vorera. Si ho re-
parteix entre tots els veïns
de l'escala no li tocarà mas-
sa sovint i l'aspecte de la
ciutat ho agrairà. 1 una dar-
rera cosa: l'ajuntament
treurà els impostos que
abans li feien pagar per pin-
tar la seva façana. Posi's
d'acord amb tota la comuni-
tat de veïns i passi una capa
de pintura blanca per la se-
va façana. Barcelona tindrà
una cara molt més neta.

Si un dia
d'aquests decideix
fer un viatget a les
Illes, a l'hora de berenar
entri a qualsevol pastisseria
i demani greixonera. Li dona-
ran una espècie de puding amb
gust de llet i canyella que ja m'ho
sabrà dir. Però com que no som en temps
de vacances i pot. ser que vostè trigui a
tornar a les Illes, el millor és que se'l prepari a
casa. Necessita 2 ensaïmades seques, 150 gr. de
sucre, canyella en pols, la ratlladura d'una llimona, 3
ous i 1/2 litre de llet. Quan ho tingui tot esmolli les
ensaïmades en una safata profunda. Bulli la llet amb la
canyella, la llimona i el sucre. La deixa refredar i un cop tèbia la
posa en el recipient de les ensaïmades. Un cop junt ho remou i tira
els 3 ous batuts. Tot ha de quedar ben barrejat. En un altre recipient
hi posa mantega i caramel. Tira tota la barreja damunt del caramel i ho
posa al forn uns vint minuts. Després ho deixa refredar i ho posa a la nevera.
Quan estigui ben fresquet ja s'ho pot menjar. I si es vol estalviar feina, ja ho
sap, vagi a les pastisseries de les Illes que en trobarà.

Calen containers,
però no d'aquesta

manera.

TEATRE

JUAN SALVADOR GA-
VIOTA. de Richard Bach.
Música de Neil Diamond.
Actuació del mim Stewy.
(Apta). Teatre Regina c/
Sèneca 22. De dimarts a
diumenge 10,45 nit. 300
ptes.
WOYZECK. de George
Buchner. Traducció de
Carme Serrallonga. Música
de Ramon Muntaner. Di-
recció de Joan Oller. Inter-
pretació pel grup El Teatre
del Celobert. Teatre Ro-
mea 11 nit.

EL BALCÓ, de Jean Genet.
Direcció: Lluís Paqual. Es-
cenografia: Fabià Puigser-
ver. Amb Rosa Maria Sar-
dà, Francesc Luchetti i la
companyia del Lliure. Tea-
tre Lliure, Leopoldo Alàs,
2. 300 ptes.

Rosa M." Sardà, intervé a
•'El Balcó".

MUSICA

ORQUESTRA PLATERIA
Dia 5. 7 h. Granollers. Ball
de la Sila.
MARIA DEL MAR BONET
Dia 3. Nit. Centre Cultural
de Terrassa i dia 4 nit. Pati
de les Escoles de Monistrol.
PERE TAPIAS. Dia 4. Nit.
Patronat Social de Premià
de Mar.

QUICO PI DE LA SERRA.
Dia 4. 6 h. Sala Candice
Garden de Tàrrega.
MARINA ROSSELL. Dia
4. Nit. La Garriga i dia 5.
7,30 h. Barri d'Hostafranc
entre carrers Leiva i Aguilà.
ISRAEL CHAMBER OR-
CHESTRA. MARIA LLUÏ-
SA CORTADA (Clavicèm-
bal) RUDOLF BARSHAI
(Director). Obres de Haydn,
Shostakovich, Bach. Dia 6.
9 h. Palau de la Música.
KENNETH GILBERT (cla-
vicèmbal). Obres de Cou-
perin, Rameau, Duhly. Dia
8. 9 h. Monestir de Pedral-
bes.



Va, que el mon s'acaba!
TELEVISIÓ

QUITXALLA. Reposició
dels espais infantils emesos
durant la temporada ante-
rior. Editor Enric Frigola.
Realitzador: Joan Bas.
Coordinador: Francesc Nel.
lo. Dissabte 4 a les 12,30.

Art- Tàpies actuarà a
l'n·mià de Mar.

REVISTES

LA BIMBA. Revista set-
manal que tracta l'esport
des d'un punt de vista satí-
ric.
CARRER GRAN. Revista
quinzenal independent de)
barri de Gràcia.
INTEGRAL. Hi trobarà
temes naturistes i ecologis-
tes tractats d'una forma se-
ria. D'aparició mensual.
TRIUNFO. Malgrat que
s'ha convertit en mensual
continua tractant temes
d'interès.
TIEMPO DE HISTORIA.
Relacionada amb temes
històrics a nivell mundial,
però donant preferència als
del país. Periodicitat men-
sual.

INFANTIL

PEP SALTIMBAMQUI I
BOCOI. Dia 4.4 h. Barri del
Remei de Manresa.
XESCO BOIX. Dia 4. 5 h.
Centre d'Esplai del barri
del Clot de Barcelona.
PETITA COMPANYIA
DEL DR. SOLER. Dia 4.5
h. Plaça de Can Rebacols de
Barcelona.
PLOU I FA SOL. Dia 5.5 h.
Vallirana.

FESTES

Dia 3
Corsa.
Dia 4

MAJORS

POBLE SEC POBLE SEC POBLE SEC POBLE SEC
El Poble Sec, entre la

muntanya de Montjuïc i el
Paral·lel, és un altre d'aquests
barris que encara guarden
curosament la seva perso-
nalitat de carrers costeruts i
placetes on, a falta d'espais
verds, juga la mainada. Pas-
sejar-hi costa, (el barri és
ple de pujades i baixades)
Però si us decidiu a fer-ho
fixeu-vos en els gravats de
les façanes de les cases i
sobretot en els balcons ben
verds de plantes i els colors
de les flors.

PO

Xemeneis simbol, però que poLlucionen.

LES TRES XEMENEIES
S'aixequen llargues ;

observadores per sobre
de les cases del barrí.

Amb els seus 72 metres
d'alçada i 4 de diàmetre
ja formen part no sols de
la història del Poble Sec,
sinó també de Barcelo-

na. Els veïns diuen que
són perilloses, més per la
fàbrica que no pas per
les xemeneies, a més el
carbonet embruta la ro-
ba estesa. Però ja són
famoses, surten a les
postals... i continuen vi-
gilant.

LE SEC POBLE SEC POBLE SEC POBLE SEC POBLE S
D'UN TEMPS,

D'UNES CUIXES
"Sempre ha estat el Pa-

ralelo per a riure i viure al pelu
el passeig més oportú, però
s'ha de prendre amb gran
catxassa, que el que s'entu-
siasma massa "para-1-lelu",
és ben segur, cantaven les
cupletistes de fa un anys als
locals del Paral·lel.

D'allò, avui ens en queda
un cinema atrotinat que
continua portant el nom de
quan era una sala d'alegria i
"desenfreno" i que fóra bo
que algú el recuperés per
goig dels barcelonins, ens
en queda un Molino que
tots cuidem com si d'una
figureta de museu es trac-
tés.

POETA DE BARRI
No sé si vostè és de la

mateixa opinió, però creiem
que Joan Salvat Papasseit
és un dels millors poetes en
llengua catalana, d'aquells
poetes que sempre ve de
gust rellegir.
Així ens ho diu en les seves
notes biogràfiques: "Vaig
néixer el 16 de maig de
1894. Pocs dies després
era batejat a la parròquia
de Santa Madrona, dins
una tarda tempestuosa
d'aigua com una obsti-
nació. Aquell dia posa-
ven en capella uns con-
demnats a mort. La ciu-
tat, arraulida i poruga no
tenia respir. En batejar-
me, el capellà va dir-los
als qui em duien: "nat
amb aigua obstinada,
morirà amb foc potser".
Aquesta predicció mai no
ha deixat tranquil·la la
meva pobra mare. Als do-
tze anys jo era pur com
no pot repetir-se. El meu
destí, l'església. Als vint
anys, cristià i socialista,
jo veia Montjuïc talment
com un afront que calia
passar".

Un balcó ple de Flors al Poble Sec.

EL GREC I EL MERCAT DE LES FLORS
Ja a les estribacions del

Poble Sec, a la falda de la
muntanya de Montjuïc, hi
ha el teatre Grec. Segura-
ment vostè hi deu haver
anat alguna nit aquest estiu.

Ara és tancat fins a la nova
temporada. El Teatre Grec
va ser construït per a l'ex-
posició de 1929. Abans era
una pedrera. Actualment,
està en molt bones condi-
cions. Es pot passejar pels
jardins, seure als bancs de
pedra i passar-hi una bona
estona. Li recomanem que
ho faci quan vulgui fugir de
les incomoditats ciutada-
nes.

El Molino, sex-simbol del Paral·lel i de Barcelona.

TRES NOIS DEL
POBLE SEC

Noi 1: Joan Manuel Se-.
rrat, nascut al carrer del
Poeta Cabanyes, "el meu
carrer és llarg i fosc, té gust
de port, nom de poeta", i el
primer "Noi del Poble Sec".

Noi 2: Amb el pas dels
anys, arriba en Jaume Sisa,
aferrat al record infantil del
cinema Amèrica on hi feien
pel·lícules de Tarzàn.

Noi 3: Amb el pas de més
temps encara arriba al món
de la faràndula des de l'ex-
trarradi en Jordi Farràs, La
voss del Trópico, per la grà-
cia de Déu, com diu el seu
disc on, per cert, canta
poemes d'en Salvat. Com
en Serrat. Tot queda a casa.

Carrer Poeta Cabanyes: hi va néixer en Joan Manuel Serrat.

LA FONT DEL GAT

POBLE SEC POBLE SEf! PORT/E

Plaça Blasco de Garay: hi juguen
tots els nens del Poble Sec.

SF.f! PORT.F. SF,f! POBl
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PER PASSEJAR
Les places d'en Blasco

de Garay,
de les Navès, i el petit parc
al costat de l'escola Consell
de Cent —al carrer d'en
Carrera— són els espais
lliures situats al nucli del
barri. Els bancs i els coloms
li donen el to de ser més
zona verda i més "natura".
Al costat, la muntanya de
Montjuïc, el pulmó de Bar-
celona, amb els parcs, les
plantes i els arbres, inciten
a una passejada de tardor i a
asseuré's en un banc prenent
el solet matinal de qualse-
vol dia festiu.

SEC POBLE SEC

La trobareu una mica
més amunt del Teatre Grec.

"Baixant de la Font del Gat
una noia, una noia, baixant
de la Font del Gat una noia i
un soldat. Pregunteu-li com
se diu Marieta, Marieta..."

És probablement —junt
amb la de Canaletes— la
Font que porta més fama de
Barcelona. Al costat, el res-
taurant que porta el nom de
la Font és un bon lloc per
menjar després d'haver fet
una visita a la Font.

MENJAR
El Poble Sec és barri de restaurants. N'hi ha força. Si

li ve la gana tot passejant-hi pot anar a l'Abrevadero, el
restaurant més antic de Barcelona. Hi trobarà bona
cuina catalana i li costarà aproximadament 1.000 pts
per cap. Es al carrer Vila Vila. Al mateix carrer, una mica
més avall, hi ha Casa Jaime, popularment les Tres
Xemeneies. Es una mica car perMa qualitat del menjar
que donen però fan una bona truita de xanguet (no
sempre) i una molt bona carn: el jarret.

I si el que té és ganes de sopar de tapes o de plats
originals, pot anar a Can Margarit, al carrer Concòrdia.
El restaurant té aspecte de Bodega però si entra al fons
de tot trobarà una sala amb decoració rústica catalana
on li donaran anxoves de l'Escala, conill amb all-i-oli,
amanides, peix fregit, cargols, etc. Tot d'excel·lent
qualitat.

POBLE SEC POBLE SEC POBLE SI

Corsa, Abella de la Conca,
Tornabous, Arbolí, Jesús,
Riudecols, Savallà del Con-
dado.
Dia 6.
La Pobla de Lillet, Esterri
de Cardós, Noves de Segre,
Odena, Prats i Sampsor.
Dia 7
Sudanell, Vilanova de la
Barca.
Dia 8
Anserall, Arcabell, Arròs,
Betlan, Betrén, Casarill,
Casau, Escunyau, Gausach,

, Mont, Montcorbau, Viella,
Vilac.
Dia 9
Lles
Dia 10
Vilanova de la Roca.

Les semeneien de més a prop.

RADIO

INFORMATIU DE LA
CADENA CATALANA.
De dilluns a dissabte a les 2
de la tarda a Ràdio Espanya
de Barcelona.
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 però no li aconsellem la
continuada audició.
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.

BOTIGUES

LA TENDA. Pau Claris
118. Articles d'esport. Llo-
guer de Tendes i d'altres

• estris. Hi trobarà tot el ne-
cessari per anar a esquiar la
propera temporada.
PASTISSERIA LA COL-
MENA. Són famosos els
seus bolados i els seus ca-
ramels, especialment les
boles de mel. Plaça de l'An-



gel, enfront de l'entrada del
metro de Jaume I.
ITACA. Ceràmica antiga i
moderna, llums, mobles an-
tics, etc. Templaris 6, 8,10
darrera l'ajuntament.
LLIBRERIA DOCUMEN-
TA. Tota mena de llibres.
Aparadors divertits i plens
d'imaginació. Carrer Car-
denal Cassanyes-Pla de
l'Os.

ORIENTE. Hospital. 115.
Nines antigues i modernes.
Les fabriquen i reparen elis
mateixos.
L'APOTECARI MÀGIC.
Arc del Teatre 21. Articles
de màgia, llibres, cursets.
L'informaran de tot el que
vulgui saber sobre la màgia.

"Carrer Gran", una de les
revistes gracienques.

ESPANA. Si no pot gastar
gaire, per a menjar, és el lloc
ideal. 200 pts. persona,
Montcada. 2 (Casc Antic).
Tancat els diumenges.

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.

LES QUATRE BARRES.
Cuina catalana de la més
alta qualitat. No hi vagi ni
els dilluns ni els dimarts a la
nit perquè trobarà tancat.
Li costarà unes 750 pts.
Quintana 6. Molt a prop del
carrer Ferran. -

O'BOTAFUMEIRO. Maris-
quería. Una mica cara, però
el marisc, ja se sap. Hi ha
cuina permanent de la una
del migdia a la una de la nit.

ESTRENES TEATRALS

Teatre Regina: t/v. . na programació.

Si la setmana pasada els
informàvem de les estrenes
de cinema que hi hauran
durant la temporada, avui
ho fem de les teatrals.

El Teatre Regina estre-
narà el 14 d'octubre la
Ronda'de Mort a Sinera,
per la Companyia Adrià
Gual. El 22 d'octubre s'es-
trenarà Música a només
per a vostè d'en Franz-
Xaber. De l'li al 30 de
novembre s'iniciarà la Se-
gona Campanya de Tea-
tre de l'Obra Social de la
Caixa. Durant aquests dies
6 companyies teatrals in-
terpretaran les següents
obres: Almanac Intermi-
tent, per l'Acadèmia de
Belles Arts de Sabadell,
Yes-Peut-etre, pel Teatre
de l'Ocàs, Imatges, pel
grup Tàndem, La Casa
d'Os, pel grup La Gàbia de
Vic, El mal de la joventut,

pel Teatre del Trànsit i
Tot esperant l'esquerrà,
pel grup La Persiana. El 2
de desembre es posarà en
escena l'obra El misteri de
dolor, d'Adrià Gual,
per la companyia Trepa-80
i direcció d'en Joan M.
Gual. Per al primer trimes-
tre escolar, s'ha programat
l'obra Els dos Cavallers
de Verona, de
de Verona, de Shakes-
peare, amb traducció de
Josep Ma. de Segarra i
amb direcció compartida
amb Josep Montanyés,
interpretada pel Grup
A'71. Aquesta obra està
pensada per als escolars i
les representacions es faran
de dilluns a divendres a les
set de la tarda.

Pel que fa a altres teatres,
a la Sala Villarroel, i du-
rant tot el mes d'octubre, es
representarà Inquisición

de Fernando Arrabal,
amb direcció d'Àngel
Alonso, representada per
la Companyia de la sala
Villarroel, i amb partici-
pació de Carme Sansa, Al-
fons Guiralt, i Joan Bor-
ràs. El Teatre Victòria
té previst El Diluvio que
viene per tota la tempora-
da, igual que el Talia amb
Violines y Trompetas.
L'obra El Balcó que pre-
senta el Teatre Lliure, es-
tà programada fins el mes
de desembre com a mínim.
Així que li recomanem que
no es quedi a casa, perquè
té obres de teatre per triar.

Teatre Lliure: "El balcó" fins el desembre.

ANTONIO GADES: "FILMAREM 'BODAS
AMB EN SAURA"

DE SANGRE'

Per participar a la Festa
de Treball va passar per
Barcelona l'Antonio Gades
amb el grup d'Artistes In-
dependents de la Dansa. El
grup està format per vint-i-
tres companys que es van
solidaritzar amb en Gades
quan li van rescindir el con-
tracte de director del Ballet
Nacional.

— Vaie haver de solida-

ritzar-me amb ells —diu
Antonio Gades— en la
creació d'aquest grup per-
què ells en el seu moment,
ho van fer amb mi.

Aquesta és la primera ve-
gada que el ballarí apareix
amb un grup damunt l'es-
cenari.

Abans de dirigir el Ballet
Nacional va estar cinc anys
retirat "em vaig dedicar ex-

clusivament a dirigir. No vo-
lia que se'm digués que era
protagonista. A més, la gent
s'ha d'acostumar a veure
grups, no figures".

Després d'haver passat
per Barcelona, el Grupo de
Artistas Independientes de
la Danza té previst realitzar
una gira per Llatinoamèrica
"i després filmarem amb en
Saura "Bodas de sangre".

EL COLOR EN LES BELLES ARTS

8

Al Museu de ceràmica
de Barcelona (Palau Na-
cional de Montjuïc. Tel.
325 32 44) se celebra a
partir del 7 d'octubre un
seminari sobre una cosa
tan important com el co-
lor. El seminari finalitza-
rà el 4 de novembre,
l'horari serà dimarts,
dimecres i divendres de
10 a 12 del matí o bé de
16 a 18 de la tarda i
valdrà 6.000 pts.

Potser el seminari no
és destinat al gran públic
però sí que li recomanem
que si vostè està interes-
sat en les arts plàstiques
hi vagi. Es parlarà de
tints, tons, llum, colors
freds-càlids, articulació
de la llum, fonaments vi-
suals, etc. Les classes les
donarà César López
Osorio, professor de Be-
lles Arts a diverses uni-
versitats i pintor.

Tanquen diumenge nit i di-
lluns tot el dia i li costarà
unes 1500 pts. Carrer Gran
de Gràcia 81.

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

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

GAUDÍ. Parc Güell. Un
munt de coses sobre la vida
i l'obra de Gaudí. Entrada:
20 pts.

Les Festes Majors l'esperen
a diferents pobles.

INDUMENTÀRIA. Intere-
sants vestits de totes èpo-
ques. Situat al Palau del
Marqués de Lió, Montcada
12. Entrada 15 pts. Els di-
lluns tanquen.

ZOOLOGIA. Parc de la Ciu-
tadella. Animals dissecats
de tota mena. Està força
mal conservat però és inte-
ressant. Entrada 50 pts. Els
festius és gratis. Tanquen
els dilluns.

MATINADA

CAVA DEL 292. Carrer
Diputació, 292. Obert fins a
les 2.

DRUGSTORE. Passeig de
(íràcia. 61. Obert fins a les
•>.
INFANTE. Fabra i Puig,
96. obert a partir de les 4 de
la matinada.

9



Va, que el món s'acaba!
LA DALIA. Platja de Sant
Miquel, s/n. Obert tota la
nu.

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. O-
bert fins a les ] .30.

BARS

EL' DRAPAIRE. Sitjàs.
11. La tranquil·litat i les
antiguitats es barregen de-
liciosament.

JUGOLANDIA-1. Un dels
primers bars especialitzats
en sucs de fruites que hi va
haver a Barcelona. No és
tan petit com sembla a pri-
mer cop d'ull. Avd. Príncep
d'Astúries 15.

AQUILINO'S PUB. Carrer
Espaderia 10. Entri, pre-
gunti per l'Andrés i li diu
que posi la música "ye-yé".
Els té tots.

LA REIXA. Carrer de la
Mercè n.° 10. Patates bra-
ves, "pinchos", "coreani-
tos", llardons. Tot i això
amb una sangria molt bona.

CANALETES. Rambla de
Canaletes. Ja no és el
d'abans però s'hi pot anar a
prendre un cafè. Si troba
lloc a la terrassa millor.

"SExylandia", al Molino.

SEXY-SHOW

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

DE COR A COR

baixador a la OTI Jiménez
de Parga diu que se sent
còmode a UCD perquè ell
va fundar-la. Sembla men-
tida. I ho diuen tan con-
tents, sense por que els cai-
guin pedres a sobre, ni un

Adolfo Suàrez.

Amb això que la tardor ja
és aquí i les fulles dels ar-
bres cauen sense parar i les
orenetes ja són cap a Egipte
i els nens ja són a l'escola i
no fan gresca pel carrer hi
ha una tristor! Se m'ha en-
comanat, ja veuen i estic
trista trista. Però no es cre-
guin, hi ha més motius per
estar tristos, i són més greus
i tot. Després de l'endias-
trat vot de confiança en
Suàrez va i promet que
"aquesta mateixa nit co-
menço a treballar per
aconseguir el nivell de
benestar que mereixen
els espanyols". Però si val
més que es quedi a casa
seva i no treballi més! Déu
meu, quatre anys treballant

Luis Gàmir.

i ja veuen què ha fet. I
encara hi ha gent que se
sent orgullosa de pertànyer
a la UCD, però si no pot
ser... L'ex-ministre-tres-
mesos Luis Gàmir declara
"Sóc un dels que va es-
criure l'esborrany del
programa ideològic
d'UCD". I el flamant am-

Jcfo tiiüO païict. V

Manuel Jiménez
de Parga.

llamp fulminant ni res de
res.

I tal com està el país,
encara queden persones
d'aquestes que s'atreveixen
a menysprear feines. L'Ana
Torrent, l'actriu dels ulls
tan negres a "El espíritu
de la colmena" i "Cria
Cuervos" afirma que "he
dit que no volia fer un
guió de la televisió ale-
manya perquè no m'a-
gradava". Molt bé nena, si
em sembla molt bé, tant de
bo tots els veïns d'aquest
país poguéssim deixar de

Ana Torrent.
fer feines amb aquesta tran-
quil·litat, tant de bo...

N'hi ha més de gent feliç.
En Franz Johan, que tor-
na com en els mateixos anys

Franz Johan.

60, diu que sempre riu. "De
petit, em deien, quin nen
més simpàtic!". Però se-
nyor Franz Joham,per què
no ens explica el motiu de la
seva alegria, si tots li ho
agrairíem tant... No, no, si
no es pot estar tranquil ni
feliç. Ara resulta que Iraq
vol ser més important del
que és i per ser-ho no se li
ha ocorregut una altra cosa
que declarar la guerra a
Iran. Els Estats Units van
dient que no intervindran
però... i l'inefable Kissin-

Henry Kissinger.

ger, premi Nobel de la Pau i
tot això, diu que "en la
situació actual el millor
que podem fer és estar
tranquils", ells, els amer-
cans, i tots nosaltres. Doncs
li haurem de fer cas i espe-
rar que ens caigui la bomba
de neutrons al cap. Men-
trestant només esperem
que la setmana que ve enca-
ra poguem fer la xerradeta.

LA COTILLA
LLIBERTINA
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Punt de mira

Hi ha alguna cosa a amagar?
En aquest

El lector català, sigui del signe que sigui, encara no ha acabat de pair el
pacte de Convergència i Unió amb UCD. Si bé no va ser una cosa
imprevista, moltes de les persones que donaren suport a la coalició
esperaven que tot quedés en rumors de premsa. Però el pacte es va fer.
Convergència i Unió va votar afirmativament a la qüestió de confiança
presentada pel president Suàrez, i el que és encara més sorprenent, ni
Miquel Roca ni el president de la Generalitat han explicat convincentment
a Catalunya les clàusules que han portat a aquesta entesa total amb aquells
a qui fa menys de dos anys ells consideraven els autèntics enemics de
Catalunya.

Al Parlament català, tant els comunistes del PSUC com els socialistes
van preguntar-li a Pujol per aquest afer i la resposta tampoc no va ser clara.
Però encara més estrany: Miquel Roca Junyent, de qui es diu que ha estat
un dels interlocutors dels pactes, ha caigut en una curiosa contradicció en
afirmar a Barcelona que la durada seria de quatre mesos, després de dir al
Parlament de Madrid que si Convergència deia que sí és perquè creien que
l'Estat necessitava un govern estable... de quatre mesos?

Creiem sincerament que el silenci i l'evasiva en assumpte tan important
com aquest no s'ha de prolongar.

Jordi Pujol, el seu partit i els seus aliats necessiten donar una explicació
al país si no volen perdre la confiança de la part més conscienciada del seu
electorat. L'oposició també té dret a conèixer el contingut dels pactes. Té
dret també a saber-ho el Parlament català i, evidentment, també tenen dret
a conèixer-ho tots els militants de base de Convergència i d'Unió
Democràtica, els quals es troben sense arguments per explicar quelcom del
que ells són en el seu fur intern els més escèptics.

Es que realment hi ha alguna cosa a amagar? Aquesta és la pregunta que
justifica aquest editorial. Perquè si no hi ha res a amagar, a què vé tant de
silenci, tanta contradicció i tanta evasiva?
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Va, que el món s'acaba, per JOAN
CARLES BONAGA, ANNA COR-
TADAS i LLUÏS CROUS. Pàgs. 4 a
10.

Gutiérrez fa nou preguntes a Pujol,
per ALBERT GARRIDO. Pàgs. 12 i
13.

L'esborany de llei d'ús lingüístic, a
debat, per RAFAEL JORBA. Pàgs.
14 i 15.

Temps d'ambigüitat, per PEDRÓ
ALTARES. Pàgs. 17 a 19.

La devaluació del suarisme econò-
mic, per JOAQUIM MONELLS.
Pàgs. 20 i 21.

Mario Soares: "Cal salvar el 25
d'abril", per RAMON MATEU.
Pàgs. 22 a 24.

Portugal, una Constitució en joc,
per XAVIER BATALLA. Pàg. 25.

La guerra Iraq-Iran amenaça la "ju-
gular" del món, per MATEO MA-
DRIDEJOS. Pàgs. 26 a 28.

Lluch: "La banca espanyola penetra
a la Generalitat", per FRANCESC
BAIGES. Pàgs. 29 a 33.

Una llei de tot menys d'agricultura,
per IGNASI ARTIGAS. Pàgs. 34 a
36.

Imatges i postals dels catalans, per
JOMA.

TVE a Catalunya: discriminació a la
vista? per M. JOSÉ ROMAN. Pàgs.
38 i 39.

Gentil Puig: la realitat cultural de la
Catalunya Nord és ínfima, per ISI-
DRE AMBROS. Pàgs. 40 i 41.

Cultura en joc, per JOSEP M. CA-
RANDELL. Pàg. 42.
Seccions. Pàgs. 43 a 50.
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El .secretari general del PSUC va fer posar nerviosos als Consellers

DURISSIM ATAC COMUNISTA A LA POLÍTICA DE

LA GENERALITAT

Gutiérrez fa nou
preguntes a Pujol
ALBERT GARRIDO

Divendres passat el Consell Executiu de la
Generalitat va haver d'afrontar les primeres crítiques
severes, descarnades, davant el Parlament de
Catalunya. El senyor Antoni Gutiérrez Díaz, secretari
general del PSUC, va posar potes enlaire la tasca
de govern del senyor Jordi Pujol amb un discurs
de gairebé una hora sense concessions a la galeria.
Feia només una setmana que al Congrés dels
Diputats passava una cosa semblant amb Pequip
del senyor Suàrez.

A l'hora de tancar-se aquest nú-
mero el debat sobre el programa
de govern del president Pujol no
s'ha acabat —resten per intervenir
els socialistes, que prometen tirar
amb bala, i CiÚ, que lògicament
actuarà de balsàmic—, però ja des
d'ara es pot dir que el primer diàleg
parlamentari del Consell amb l'opo-
sició ha estat un episodi calent. El
doctor Gutiérrez, que va passar
pràcticament inèdit pel Congrés

dels Diputats durant l'etapa consti-
tuent i que al Parlament s'havia
limitat a escoltar les intervencions
del portaveu comunista senyor Ri-
bó, va pujar divendres a la tribuna
d'oradors per demostrar que és un
polemista difícil de combatre i difí-
cil de convèncer, i que a més té la
virtut o el defecte de posar nervio-
sos els seus interlocutors —els con-
sellers Rigol i Cullell es van alterar
més del que en ells és habitual— per

als quals sempre guarda una respos-
ta de més.

Tres punts conflictius
En tres punts va centrar el cap

dels comunistes catalans la seva
crítica al Consell: la política de pac-
tes de CiU amb UCD, els plans
econòmics —pla Rigol d'ocupació—
i l'ordenació del territori. Tot això
vestit amb l'acusació que la Genera-
litat no té un autèntic programa que
estableixi prioritats d'actuació, un
programa de canvi, sinó que només
es proposa administraria Catalunya
heretada.

A partir d'aquí el dirigent comu-
nista va construir el seu discurs per
demostrar que si la Generalitat no
es regeix per un programa de canvi,
la culpa és dels compromisos entre
Convergència Democràtica de Cata-
lunya i el gabinet del senyor Suàrez i
de manera especial per la confiança
dipositada en el programa econòmic
del vice-president Calvo Sotelo. 1 la
veritat és que vistes les coses com
estan el raonament coincideix força
amb el que passa en aquests mo-
ments, sobretot pel que fa al pro-
blema de l'atur amb un pla en dis-
cussió en el qual l'esforç més gran el
fan els particulars —empresaris i
treballadors— i en canvi la iniciativa
pública és menys important; i pel
que fa referència a l'ordenació del
territori català, hipotecat pels plans
inconfessats que l'executiu de Ma-
drid té en relació a les Diputacions i
les delegacions ministerials, que el
ministre Martín Villa va anunciar al
Congrés que seran potenciades.

Més enllà de les normals diferèn-
cies polítiques que hi pot haver
entre nacionalistes i comunistes, el
que va estar en discussió durant el
Uarguíssim debat entre uns i altres
—i és de suposar que ho estarà
també aquesta setmana quan el
senyor Joan Reventós pugi a la
tribuna— és saber si després de la
votació de confiança a Madrid han
quedat amagades tantes cartes de la
partida que el Consell no pot globa-
litzar la problemàtica catalana i no-
més està a les seves mans afrontar
cada problema com un comparti-
ment tancat, perquè les línies gene-
rals les dissenya el Palau de la
Moncloa.

Nou punts de discussió
De moment és difícil treure'n

l'aigua clara. Per això el secretari
general del PSUC va fer nou pre-
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El President Pujol va escoltar des del seu seient.

guntes d'allò més concret al Consell,
una mica en l'estil emprat una set-
mana abans pel professor Tama-
mes, algunes de les quals no van ser
contestades. L'enumeració de les
qüestions posades pel doctor Gu-
tiérrez estalvia qualsevol comentari:

1.- Quines garanties pot oferir el
Consell arran del programa de tras-
passos previst fins el mes de de-
sembre?

2.- Quines són les línies generals
de la política de joventut i esports
que portarà endavant la Generali-
tat?

3.- Què s'ha fet en el camp de la
política penitenciària (nomenaments
i competències)?

4.- Quan es presentarà al Parla-
ment el projecte de pla d'ordenació
de Catalunya?

5.- Quin és el paper que està
jugant en aquests moments
l'IRESCO (Instituto para la Refor-
ma de las Estructuras Comercia-
les)?

6.- Quin paper donarà la Genera-
litat al sector públic a Catalunya?

7:- Quina posició manté la Gene-
ralitat pel que fa a la desaparició de
les Cambres Agràries? (el conseller
Carol va donar unes explicacions
tan sintètiques com incomprensi-
bles quan li va preguntar el mateix
diputat d'ERC Francesc Vicens).

8.- En quines condicions concre-
tes es completarà el traspàs d'EGB i
quines són les raons que han acon-
sellat ajornar per un segon moment
les transferències en matèria d'uni-
versitat i formació d'adults?

9.- Amb quins criteris iniciarà la

Generalitat la regulació de la funei
pública, sobretot en relació al pe:
sonal adscrit a la presidència i k
diferents conselleries, a qui s'h
ofert la renovació de contractes no
més per tres mesos? Com és que e>
va anomenar al senyor Rebés direc-
tor de l'Escola d'Administració Pú
blica quan no fa massa temps va sei
objecte d'expedient de recessió i.
l'Ajuntament de Barcelona per difi-
cultar les investigacions sobre
l'"affaire" del Consorci de la Zona
Franca?

Confiança i desconfiança

No deixa de ser una llàstima que
hagi estat precisament la necessitat
de confiança del president Suàrez el
motiu immediat de la desconfiança
institucional que ha sorgit a Cata-
lunya en el camp de l'esquerra en
general i no solament als bancs
comunistes. Perquè cal recordar
que després que el senyor Roca i
Junyent anunciés que la Minoria
Catalana donaria el seu suport al
cinquè Govern Suàrez el secretari
general del PSC va dir allò que "la
Generalitat mai no havia estat tan
sucursalista", frase que ben segur
qüe tindrà traducció en forma de
crítica en el discurs que el dirigent
socialista encara no ha pronunciat.

Política
epistolar

Des dels temps de Sant Pau les
cartes (epístoles) han servit per per-
suadir. El senyor Suàrez, que ja ho
ha provat tot per llimar les urpes a
l'oposició, es dedica ara a enviar
cartes als senyors Felipe Gonzàlez i
Rafael Escuredo per fer de manera
que, almenys, li donin el benefici del
dubte. De moment, el secretari ge-
neral del PSOE ha contestat. Ningú
no sap on es pot arribar amb tanta
carta i carteta.

El precedent, però, permet
d'imaginar-se el futur polític espa-
nyol centralitzat a la Direcció Gene-
ral de Correus. Si seguim per aquest
camí epistolar pot donar-se el cas
que el palau del Congrés deixi de
tenir utilitat i els 350 diputats —si
és que als d'Herri Batasuna els està

bé— es traslladin a l'edifici de Cor-
reus, a la plaça de la Cibeles, mag-
nífica instal·lació que té l'avantatge
de comptar amb personal especia-
litzat en distribuir cartes.

Encara més. Pot donar-se el cas
que els portaveus parlamentaris es
converteixin en carters de primera i
ingressin en el digníssim cos d'ídem.
Seria tot un goig veure els Solé
Tura, Roca i Junyent, Guerra, Ji-
ménez Blanco i companyia vestits
de carters, amb l'amplíssima carte-
ra que porten aquests funcionaris
penjant del bras, portant cartes
amunt i avall, de Suàrez a Gonzàlez.
de Carrillo a Suàrez i Gonzàlez, dt
Pujol a Suàrez i a l'inrevés.

I res de cotxes oficials per ali-
ministres i demés alts funcionaria
"Vespes" de les que fan servir el
carters, amb la bandera espanyol,
pintada davant, de ministeri en mi
nisteri, com qui va d'estafeta ei
estafeta. Ha sonat l'hora dels cai
ters. •



ARA MÉS QUE MAI, UN SOL POBLE...

L'esborrany de llei
<Túslingüístic,adebat
RAFAEL JORBA

Que la llengua constitueix un dels vincles
cabdals d'unió entre els membres d'una comunitat
nacional ningú no ho posa en qüestió. Però, que
el fet lingüístic pot constituir també, segons quin
sigui el tractament que se li doni, un factor no
desitjat d'enfrontament és igualment una altra realitat
que, sortosament, ha pogut ésser evitada a
Catalunya.

Aquestes reflexions han estat fe-
tes, des de diferents sectors de
l'opinió pública catalana, arran de la
filtració de l'esborrany d'una ano-
menada Proposició de Llei sobre
l'Ús Lingüístic a Catalunya. El do-
cument ha estat elaborat al si de la
Conselleria de Cultura de la Genera-
litat i algunes informacions assenya-
len que el president Pujol ha parti-
cipat directament en reunions pre-
paratòries del text

L'Estatut com a marc
Val a dir, abans d'entrar en una

valoració del tema, que l'elaboració
d'una llei per a la normalització de la
llengua catalana és una necessitat
no solament volguda per amplis sec-
tors de la ciutadania de Catalunya,
sinó també contemplada en l'article
tercer de l'Estatut que, després
d'assenyalar que el català és la llen-
gua pròpia de Catalunya, diu que "la
Generalitat garantirà l'ús normal i
oficial d'ambdós idiomes (català i
castellà), prendrà les mesures ne-
cessàries per tal d'assegurar llur
coneixement i crearà les condicions
que permetin d'arribar a llur igual-
tat plena quant als drets i deures
dels ciutadans de Catalunya".

I cal també recordar, d'altra ban-
da, que tot plantejament que a l'en-
torn de la normalització lingüística
es faci al Principat ha de partir de la
consideració històrica que no hem
viscut, lingüísticament parlant, una
situació de bilingüisme —dues llen-
gües en igualtat de drets— ans al
contrari: hem patit i estem patint
encara un estat de diglòssia en el

qual una llengua dominant —la
castellana— se'ns imposava per
damunt d'una altra de pròpia, però
dominada, la catalana.

Proposició o projecte de llei
Un cop fetes les anteriors preci-

sions, hem de fer-nos ressò de les
crítiques —no de fons, sinó de forma
i procedimentals— que ha aixecat la
filtració de l'esmentat decret. Així,
per bé que les forces polítiques
majoritàries a Catalunya coincidei-
xen, com ja ho feren en l'Estatut, en
la urgència de normalització lingüís-
tica, s'ha lamentat des dels sectors
no representats al Govern de CiU
que un tema d'una importància
cabdal com aquest hagués estat do-
nat a conèixer per mitjà d'una fil-
tració, sense un procés previ de

debat i conscienciació públiques,
car podria tener efectes contraris als
desitjats. I això és encara més cert
quan les principals forces parlamen-
tàries catalanes han palesat repeti-
des vegades la voluntat d'arribar a
punts de coincidència a l'hora de
desenvolupar el tema.

D'altra banda, tal i com ho féu
notar el diputat comunista Rafael
Ribó en un recent debat radiofònic,
s'ha palesat també la paradoxa que
rau en el fet que a la vegada que es
parla d'esborrany es qualifica tam-
bé el text de proposició de llei.
En l'argot parlamentari, les pro-
posicions de llei són les que formu-
len un o diferents grups parlamenta-
ris i no els textos que provenen del
Govern, ja que, en aquest cas, se'ls
anomena projectes de llei.

L'aparent contradicció formal,
això no obstant, pot tenir també
conseqüències poètiques, car cal-
dria saber si el Govern monocolor
de la Generalitat té la intenció —com
ho havia manifestat fins ara— que el
tema sigui plantejat des del Parla-
ment o, al contrari, ho vol fer des de/
l'Executiu a títol de projecte. En
aquest segon cas, les possibilitats
de coincidència en el punts fona-
mentals serien més difícils i el debat
consegüent, ben segur, més encès.

Què hi diuen els partís
L'actual esborrany ha estat ac-

ceptat de ple per ERC, partit que
per boca del seu diputat Francesc
Vicens el qualificà de "bo", car
contemplava la voluntat d'aquesta
força política: rigor en els principis i
flexibilitat en els mitjans. El PSUC,

Una vegada més les forces polítiques de Catalunya han de donar prova d'aquell
nacionalisme integrador que les ha caracteritzades.

14



per la seva banda, ha fet notar les
coincidències del text amb un docu-
ment al respecte que els comunistes
catalans havien elaborat temps ençà
i n'ha criticat el procediment seguit
per a donar-lo a conèixer.

Els socialistes, per la seva banda,
han posat èmfasi en la necessitat
que el tema es porti i es debati al si
del Parlament i en el fet que tant
com una normativització del pro-
cés el que cal és una campanya
pedagògica: una campanya d'ex-
plicació entre la ciutadania. En
aquest sentit, per mitjà del seu di-
putat Lluís Armet, explicà que eren
partidaris d'una llei marc, que de-
fins drets, però gens reglamentista,
a l'ensems d'un important impuls
polític-administratiu de normalitza-
ció.

L'esborrany de llei que es filtrà a
la premsa consta després d'una ex-
posició de motius, d'un primer capí-
tol que defineix els drets lingüís-
tics dels catalans; d'un segon que
recull l'ús lingüístic en les rela-
cions públiques oficials —obliga-
torietat de coneixement d'ambdues
llengües per part dels funcionaris de
Catalunya—; d'un tercer capítol so-
bre l'ús de la llengua en les rela-
cions públiques no oficials —nor-
malització del català en un estadi
com el de l'ensenyament i afirmació
que els mitjans de comunicació es-
crits (premsa) i audiovisuals de Ca-
talunya que rebin subvencions pú-
bliques s'expressaran fonamental-
ment en llengua catalana—; el capí-
tol cinquè regula les actuacions de la
Generalitat i els mitjans per fer
possible aquesta normalització:
subvencions i exempcions constitu-
ció d'un Servei de Traducció i pro-
grames de reciclatge a l'Escola
d'Administració Pública de Catalu-
nya. El capítol sisè assenyala també
que la Generalitat podrà sancionar
aquells que infringeixin aquesta
normativa. El text preveu un termini
de cinc anys per al ple compliment
de la normativa.

L'esborrany ja és aquí. Aquest és
un tema en el qual, més que en cap
d'altre, els extrems es toquen i es
fan mútuament el joc. Una vegada
més, les forces polítiques de Cata-
lunya han de donar prova d'aquell
nacionalisme integrador que les
ha caracteritzades i recordar el que
dèiem el proppassat Onze de Se-
tembre: "Ara més que mai, un sol
poble". •
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Guia pràctica ilustrada de
LAS PLANTAS
MEDICINALES
208 pàgines. 21.5*28.5 cm.
Més de 250 il lustracions en color.
Guia pràctica de medicina natu-
ral i dels immensos recursos cu-
ratius de la naturalesa. Com re-
conèixer les plantes medicinals,
com aprofitar llurs propietats cu-
ratives, com preparar receptes
casolanes per al tractament de
les malalties i les xacres físiques
rrjes comunes, des d'un simple
refredat o un insomni fins a la
malaltia crònica més inquietant.

Guia practica ilustrada para
ELJARDIN
Dos volums 416 pagines. 21* 29
cm. 899 il·lustracions en negre i
color. Rústica.

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

Gu(a pràctica ifustrada
para la vida an el campo II
EL HORTICULTOR
AUTOSUFICIENTE
256 pàgines. 21.5*28.5 cm. Un
miler d'il·lustracions en negre i
color.

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

Un llibre únic i encisador.

Guia pràctica ilustrada para
LOS AMANTES
DE LA NATURALEZA
192 pagines. 21.5 ' 28.5 cm Més
de 1 200 il·lustracions en negre #
color. Rústica.

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

Guia pràctica ilustrada para
LA VIDA EN EL CAMPO
256 pagines 21.5 "28.5 cm
Més de 900 il·lustracions en ne
gre i color. Rústica
Autèntica guia per descobrir els
secrets cf'aquest tipus de vida tan
nou i alhora tan antic, que en
diem auto-proveiment.

Demaneu-los a llibreries
o directament a

Editorial Blume

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

Milanesat 21 i 23
Barcelona-17
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El president Suàrez envia cartes autonòmiques al líder de l'oposició Felipe Gonzàlez.

ES REPRÈN LA COMUNICACIÓ

Temps <T ambigüitat
PEDRÓ ALTARES

Si sempre després d'una tempesta arriba la calma, els
ànims polítics semblen sofrir un cert procés de distensió.

La carta que Suàrez ha escrit a Felipe Gonzàlez per
invitar-lo a dialogar sobre les autonomies, el pacte

firmat per diversos partits polítics, UCD i PSOE entre
ells, sobre l'Estatut de Galícia, el traspàs del primer
paquet de transferències al govern d'Euskadi... són

alguns dels símbols d'aquesta distensió. Certs comenta-
ristes, fins i tot, tornen a parlar de "consens", la famosa
paraula perduda I definitivament? en P"entourage" de la

moció de censura de la primavera passada.

d'endevinar. Malgrat haver guanyat
la votació de confiança, el govern és
molt lluny d'estar segur del terreny
que trepitja. Ni a Andalusia, ni en-
lloc. La realitat és que en el si de la
mateixa UCD són moltes les veus
que critiquen obertament el que ha
passat amb el PSA. No és més fort
qui més crida i la realitat és sempre
més tossuda que el maniobrerisme.
L'esquerra històrica, socialistes i
comunistes, és majoritària a Anda-
lusia, i com a conseqüència a la
Junta, i per molt que el Sr. Martín
Villa s'hi entesti, no és factible una
solució que les margini. Encara que
el Govern faci córrer veus que l'a-
cord amb el PSOE va ser inviable i
que aquest no va fer cas dels cables
que hom llançava durant l'estiu, una
solució no pacta no sembla versem-
blant. Qualsevol mena de pacte és
sens dubte complicat, però comen-
ça a detectar-se un cert cansament
en totes i cadascuna de les parts
implicades.

D'altra banda, el govern, i a pro-
. pòsit de la presentació a la Cambra
dels pressupostos generals de l'Es-
tat per a 1981, presentarà el seu
famós programa econòmic. Un pro-
grama que aixecarà butllofes en
l'esquerra. A nivell sindical, fins i tot
suposar el trencament de l'acord •

La carta

No ha arribat a suposar cap com-
moció. Però sí certa sorpresa. Adol-
fo Suàrez ha escrit a Felipe Gonzà-
lez i l'ha invitat a un "ampli canvi
d'impressions" sobre diverses qüestions
i, especialment, sobre el tema auto-
nòmic. El líder socialista era per
terres portugueses, donant una mà a
Mario Soares en la seva campanya
electoral, quan es va rebre la missi-
va. Féu les maletes i convocà a

Madrid la comissió executiva fede-
ral la qual, com era d'esperar, va
donar el seu "placet" a l'entrevista.
Amb condicions, és clar, d'ordre del
dia i de publicitat. S'entén perfec-
tament que els socialistes vulguin
una certa garantia, dintre del que
cap, que no es tracta, una vegada
més, d'un gest purament publicitari.
L'ombra d'anteriors "escenes de so-
fà" a la Moncloa ha estat present.

Per què aquesta invitació en
aquest precís moment? No és difícil



Mentrestant, el Congrés dels diputats Cspera el pressupost per l'any vinent.

marc, si és que abans les centrals
sindicals no són, d'alguna manera,
consultades. Cosa que, de moment,
sembla llunyana. El govern doncs,
sap que no pot aleshores mantenir
oberts tots els fronts. Una estratègia
de permanent confrontació és molt
difícil de mantenir, encara que es
compti amb els vots al Congrés la
minoria catalana i del grup andalu-
sista. Hi ha a més lleis orgàniques
que necessiten dels vots socialistes
per ser aprovades...

Així les coses, Suàrez no tenia
altra opció que invitar al diàleg a
Felipe Gonzàlez. I Felipe Gonzàlez,
a desgrat de tot i molt conscient-
ment respecte als perills que per a
ell entranya recollir el guant, no
tenia més remei que acceptar. A
primer cop d'ull, aquesta acceptació
està en un cert desacord amb les
primeres declaracions efectuades
pel secretari del PSOE i per Alfonso
Guerra, després de la qüestió de
confiança i que, certament, eren
molt dures. Tanmateix, el líder so-

cialista ha anat a la Moncloa. Al
marge dels resultats concrets de
l'entrevista, si n'hi hagués, no hi ha
dubte que s'ha obert un fil, només
un fil, de comunicació, trencat des
de fa mesos.

El retorn del consens?

Definitivament el congrés d'UCD
se celebrarà el gener de l'any en-
trant. Suàrez hi arribarà després
d'un rodatge de tres mesos d'assajar
la seva nova imatge: govern que ha
donat entrada als notables o barons,
més contacte amb l'opinió pública
(encara que la famosa i "non nata"
roda de premsa, tants cops anun-
ciada i postergada, continuí en
aquests moments al candeler), acord
parlamentari amb la minoria catala-
na, desbloqueig dels traspassos al
govern autonòmic, basc, etc. De
cara a l'interior del partit, l'equip
ministerial de la Moncloa, els famo-
sos "fontaners", semblen haver
perdut força sens dubte per equili-

brar la sortida d'Abril Martorell.
Tanmateix en el si de la UCD la
"contestació" a Suàrez no s'ha es-
vaït. Després dels "barons" ara són
els democristians de Landelino La-
villa els qui encapçalen l'alternativa.

La qüestió és més profunda aue un
mer despit per la marginació de que
foren objecte en l'última crisi: sim-
plement no se'n fien que Suàrez
sigui capaç de "democratitzar" la
seva actuació política, externa i in-
terna. El mateix dia que el govern
guanyava al Congrés la qüestió de
confiança, Herrero de Minón escri-
via un article explosiu que era una
crida d'atenció al "stablishment"
centrista Els democristians en qüestió
són fervents partidaris d'una entesa
global amb el PSOE per als afers
d'Estat: lleis orgàniques, autono-
mies, etc.

Així les coses, els plans de Suàrez
són molt difícils de sostenir en tots
els camps si els socialistes mante-
nen una actitud beLlicosa i bel.lige-
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rant. Suàrez sap que un nou consens
no és possible, però d'aquí a mante-
nir una "guerra bruta", de resultats
imprevistos, amb el PSOE pot ser
políticament un desastre per a ell.
Ha llançat alguns cables a l'altra
banda del riu. La incògnita rau en
saber quina és l'estratègia que en
aquests moments elabora el partit
majoritari de l'esquerra, el qual
d'altra banda sap que la "tensió
permanent", en una situació sempre
susceptible d'empitjorar, no és pos-
sible... Com tampoc no ho és el
retorn al consens, ni acceptar la
constant invitació dels comunistes a
una unitat de l'esquerra que en
alguns ajuntaments, afortunada-
ment no pas a tots, passa per serio-
ses dificultats per consolidar-se.

Estem doncs en uns curiosos
moments polítics de tempteig on
govern i oposició intenten recuperar,
cadascun pel seu cantó però mirant-
se insistentment de reüll, posicions
enterbolides per la dinàmica dels
esdeveniments. I no sols amb el
congrés d'UCD a l'horitzó, sinó
també el del PSOE el mes de maig. I

El primat d'Espanya, Marcelo Gonzàlez,
llença una ofensiva antidivorcista.

dintre d'una política quotidiana
plena de paranys a la democràcia:
des de l'ofensiva clerical sobre el
divorci, l'actitud dels militars da-
vant "l'oblidada" llei d'amnistia ala
UMD i la sempre previsible escala-
da de terrorisme, tant d'ETA (els
famosos 7.000 kgs. de goma-dos)
com de l'extrema dreta, la qual
després de Bolònia i Munic sembla
resorgir a tota Europa amb palesa
prepotència armada.

Per això ni el PSOE pren posi-
cions definitives, ni el govern ni el
seu partit gosen dur fins a les últi-
mes conseqüències els resultats de
la confiança, establint amb catala-
nistes i andalusistes un pont defini-
tiu sobre l'esquerra. Les aigües no
estan, a desgrat d'algunes aparièn-
cies, gens calmades. Res no està
consolidat, ni dins ni fora dels par-
tits majoritaris. Estem encara en el
"vol i dol". Per part d'UCD, per
governar en solitari i fer el que li
plagui com voldria. Per part del
PSOE, per exercir una oposició du-
ra i bel.licosa. Temps, en definitiva,
d'ambigüitat. •

Cada dia més a prop del primer

Perquè som l'altra manera
de veure les coses

r

19



A PROPÒSIT DE LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA DEL GOVERN

La devaluació del suarisme
econòmic
JOAQUIM MONELLS

En relació al debat de la moció de censura a Suàrez,
el darrer debat parlamentari sobre la qüestió de
confiança ha resultat —indiscutiblement— força
menys emocionant. I des d'un punt de vista
econòmic, més aviat desèrtic, malgrat les intervencions
d'alguns diputats de l'oposició.

Al marge que Suàrez ja ni sap de
què va la cosa i es limita a llegir
papers que poc tenen a veure amb el
debat, la pèrdua d'emoció deriva
—tal com varen exposar diversos
oradors— de la pèrdua de credibili-
tat de Suàrez. Imatge pura de la
devaluació verbal.

Hom imagina un Suàrez emfàtic
iniciant la seva declaració política al
Parlament amb l'anunci del propò-
sit governamental irrenunciable-in-
negociable-indissoluble de col·lec-
tivitzar sense indemnització (Fraga
exigiria indemnització prèvia i ob-
jectiva) tots els mitjans productius,
especulatius, folklòrics i eròtics del
país i de posar-los en mans dels
rojos, mentre que a la tribuna d'invi-
tats un Ferrer Salat immutable som-
riuria escèpticament i confiadament
davant l'últim acudit verbal del Pre-
sident del govern. I és que, sense un
mínim de credibilitat, més val callar
i anar-se'n a casa.

En el tema econòmic, Suàrez va
venir a dir cinc coses.

La primera, que el PEN seria
executat (no liquidat, s'entén, sinó
dut a terme) i que la reforma fiscal i
la del sistema financer seguirien el
seu curs. En tot cas, allò que resul-
taria lògic és que el govern advertís
al país que abandona projectes ja
endegats. Però insistir que els pro-
jectes aprovats i endegats continua-
ran funcionant és palla pura.

La segona, que el govern es man-
tenia exemplarment fidel als bons
propòsits repetits trenta cops i mai
no acomplerts: augments de la in-
versió pública i moderació de la
despesa corrent del sector públic,
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esforços de reconversió industrial i
estímuls a l'exportació. Bons pro-
pòsits que, periòdicament, servei-
xen per omplir cinc folis reglamen-
taris dels discursos de Suàrez.

La tercera, que l'atur constitueix
el problema número 1 del país. Des
d'un economista important de la
mateixa UCD com l'Eduardo Pun-
set fins a tot l'actiu econòmic de
l'oposició, passant per personatges
d'importància microscòpica i, a més
a més, macroscòpicament allunyats
de la UCD (com jo mateix), alguns
hem estat insistint des de fa un
parell d'anys —és a dir, des del
1978— que de prioritat econòmica,
d'eix vertebrador de la política eco-
nòmica i de neguit econòmic coLlec-
tiu n'hi havia un de ben clar per
damunt de qualsevol altre: l'atur.
Fuentes Quintana, amb tota la seva
omnipresència acadèmica i la seva
capacitat de parida analítica, ha es-
tat més aviat lent en entendre això,
tota vegada que fins fa un parell de
dies repetia monòtonament que la
inflació constituïa l'objectiu número
1. Suàrez ho ha admès (oficialment)
ara. Avancem. Amb un retard de dos
anys.

La quarta, que "l'objectiu bàsic
del govern és de situar gradualment
la taxa de creixement de l'economia
entre un 4-5% al final d'un període
de tres anys, la qual cosa permetrà
de crear llocs de treball suficients
per invertir la tendència alcista de la
taxa d'atur". En diverses ocasions,
he argumentat —des d'aquestes
mateixes planes— que aquesta és
una estratègia bàsicament equivo-
cada. Es l'eterna tesi oficial dels

Els folis que va llegir el president Suàrez
estaven plens, tan sols, de bons propòsits,
com sempre.

successius governs de la UCD se-
gons la qual una eventual —però
gens previsible— reactivació del
creixement econòmic quantitatiu
s'encarregaria (per mecanismes mai
no explicats satisfactòriament)
d'absorbir l'atur i generar nous llocs
de treball. S'escau, però, que l'atur
—ací i ara— no és només el subpro-
ducte circumstancial d'una baixà
conjuntura econòmica que, un cop
superada, permetrà el restabliment
d'unes condicons anteriors mante-
nidores de nivells satisfactoris d'o-
cupació. La pèrdua de llocs de tre-
ball i la incapacitat per crear-ne de
nous han d'interpretar-se com a fe-
nòmens generats sistemàticament
per una sèrie de factors que caracte-
ritzen l'impasse econòmic actual,
factors que en una perspectiva de
força anys continuaran actuant
(destractivament des de l'òptica de
l'ocupació) de manera gairebé ine-
xorable. El fenomen de l'atur crei-
xent constitueix actualment un fe-
nomen "estable", en el sentit que
els factors que el generen no resul-
ten fàcilment —ni ràpidament— re-
versibles. Una política d'ocupació,
per tant, no pot basar-se en una
confiança temerària en la reversibi-
litat parcial d'alguns dels factors
que generen atur, sinó que exigeix
necessàriament un nou planteja-
ment global de política econòmica.



que exigeix necessàriament un nou
plantejament global de política eco-
nòmica.

I, finalment, la cinquena cosa
econòmica que va dir Suàrez és
aquella que —si pot— acabarà rea-

EduardPunset, malgrat ésser ministre de
la UCD, continua pensant que el proble-
ma més important de l'economia espa-
nyola és l'atur.
litzant efectivament. D'una banda,
augmentar els impostos indirectes,
sense especificar quins ni en quin
percentatge. I, d'altra banda, ero-
sionar els salaris reals descomptant
els augments del cost del petroli
importat i els augments de la miste-
riosa imposició indirecta addicional.
Després d'haver augmentat les co-
titzacions a la Seguretat Social,
després d'haver augmentat les re-
tencions sobre treball personal a
compte de l'impost sobre la renda
de les persones físiques, després de
fer pagar els augments dels preus
del petroli als assalariats, i després
de carregar-nos amb més impostos
indirectes socialment regressius, la

política econòmica de la UCD es
resumeix en una fórmula prou clara:
la crisi, que la pagui qui la pateix.
Faltaria més.

I a propòsit d'aquest tema, però ja
en un terreny més anecdòtic, val la
pena subratllar una de les frases
preliminars de la declaració política
del President del govern: "El govern
es nega a conviure passivament amb
la crisi (econòmica)". Evident. Cap
ministre té problemes de peles ni
pateix la vulgaritat de la crisi eco-
nòmica. La senyora Suàrez, fidel als
propòsits del seu marit de no con-
viure amb la crisi econòmica, priva-
titza un servei públic com la REN-
FE quan s'ha de moure. Això —en
honor a la veritat, cal dir-ho— passa
a molts països occidentals civilit-
zats. Però només en aquest consti-
tueix motiu d'orgull públic.

L'únic al·licient dels debats eco-
nòmics al Parlament és que mentre
tinguin al davant la consistència
irònica d'un Lluch i d'un Tamames,
al trio Suàrez-Calvo Sotelo-García
Díez (com abans Abril-Leal) li espe-
ren hores d'insomni. I és que encara
hi ha categories no estrictament
comparables; perquè la talla de la
consistència irònica dels senyors
esmentats devora literalment la in-
consistent mediocritat retro-econò-
mico-retòrica del banco-asul.

El fet és que, malgrat la gràcia
lluchística (i fins i tot logística) d'ai-
xò del banco-asul, la CEQE no
acaba de veure massa clara la
declaració econòmica de Suàrez (tal
vegada perquè només veu clar
l'asul-foncé. L'esquerra diu que
no. Els sindicats diuen que de cap
de les maneres. El Sagaseta no cal ni
dir-ho. El Sr. Rodríguez no s'explica
que li regategin els avions. I, men-
trestant, la crisi econòmica demana
pista perquè va embalada. •
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MARIO SOARES PARLA PER L'HORA

"Cal salvar el
25 d'abril"
RAMON MATKV

Sota els slogans d'un govern, una majoria i un
president per a tots els portuguesos i "a l'octubre
comença el futur", el Partit Socialista Portuguès,
(PSP) juntament amb el Parit Socialdemòcrata
Independent (PSDI) i la Unió d'Esquerres per la
Democràcia Socialista (UEDS) estan immersos com
a Front Republicà i Socialista (FRS) en una de les
confrontacions electorals més violentes que ha vist
Portugal des del 25 d'abril.

Paula Oliveira, de setze anys
d'edat, militant del PSP, fou atro-
pellada intencionadament per l'es-
posa del president de la Cambra
Municipal de Celorico de Beira i
diputat per Aliança Democràtica, i
es troba actualment en estat de
coma. Dos dies després, a Viseu,
una dona de quaranta anys s'acostà
a Mario Soares per besar-lo i l'es-
garrapà ferotgement fins a fer-lo
sagnar.

Quatre candidatures amb possi-
bilitats de treure escons a l'Assem-
blea de la República, es presenten a
les eleccions del proper 5 d'octubre:
Aliança Democràtica, que tragué un
45 per cent en les darreres eleccions
del desembre proppassat; Front
Republicà i Socialista, que com a
PSP tingué un 27,4 per cent; Alian-
ça del Poble Unit (PCP), un 19 per
cent; i Unió del Poble (extrema
esquerra) un 2,2 per cent. Amb
aquests antecedents, Mario Soares
creu que la coalició per la qual ell es
presenta pot arribar a treure la ma-
joria absoluta el 5 d'octubre, la qual
cosa significaria una pujada del 20
per cent. "Tinc l'esperança que el
poble treballador de Portugal
donarà aquest cop la seva con-
fiança al FRS; aquesta és la me-
va aposta, ja que el FRS és un
gran i ampli moviment de mas-
ses integra socialistes, republi-
cans, catòlics, liberals i, en de-
finitiva, gent de progrés que vol
continuar el 25 d'abril. La coali-
ció es constituí amb la base d'un
acord polític i d'un projecte i

programa per la propera legisla-
tura de quatre anys".

La confiança que té posada Mario
Soares en el FRS l'ha dut a dir que
no farà pactes electorals ni amb la
dreta ni amb l'esquerra. Quines són

doncs les possibilitats de formar
govern en el cas que no es complís
aquest pronòstic tan optimista?

—"Nosaltres creiem que Por-
tugal té la necessitat de ser go-
vernat per un bloc de centre-
esquerra i, per tant, és la propos-
ta que fem als portuguesos per-
què ens votin majoritàriament.
Si això no succeeix, és compe-
tència del President de la Repú-
blica nomenar un primer minis-
tre capaç d'aconseguir una ma-
joria parlamentària negociant
amb els partits i coalicions".

—Contempla el FRS la possibili-
tat d'un Front Popular amb l'APU
dominada pel PCP?

—De cap de les maneres, ja
que el Partit Comunista va tenir
un comportament antidemocrà-
tic el 77, en voler conquerir el
poder amb la força i anul·lar les
llibertats públiques. El projecte
de societat de l'APU no és tan
sols diferent, és antagònic al del
PS; pot coincidir en alguns punts
de política urgent, però el PCP

jés un partit fidel al marxisme-

Portugal necessita un govern de centre-esquerra.
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leninisme i subordinat a la polí-
tica internacional, com la inva-
sió d'Afganistan.

—Es possible, a petició del presi-
dent de la República, si cap força no
tingués la majoria suficient per go-
vernar, i no es contemplés cap pos-
sibilitat de pacte per fer una majoria
estable, un govern de concentració?

—Crec que és molt difícil un
govern de salvació nacional, pe-
rò el problema seria molt greu i
únicament es podria discutir en
el moment que es donés.

—En cas que el FSR arribés a
formar govern, quines serien les
mesures més urgents que es pre-
veuen per al país?

—Hi ha 25 punts prioritaris i
tots ells són de tipus social, eco-
nòmic i financer, principalment
la necessitat d'acabar amb
l'atur, així com també l'augment
de pensions socials i de salaris
reals a través d'un control dels
preus i de la inflació. Desenvo-
lupament del Servei Nacional de
Salut, a fi de tenir l'assistència
mèdica gratuïta, així com els
medicaments, per a tots els por-
tuguesos. Finalment, reforma de
les pensions per invalidesa i per
la vellesa, i un programa d'edu-
cació i d'ocupació per a la joven-
tut".

—Dins del programa electoral del
FSR, no es contempla cap tipus de
mesura de cara a la descentralitza-
ció del poder. És que no existeix a
Portugal el problema de les auto-
nomies?

—Portugal té dues regions au-
tònomes, definides a la Consti-
tució, que són l'arxipèlag de
Madeira i el de les Açores. En
aquestes regions l'experiència
autonòmica s'ha realitzat amb
molt d'èxit, i han funcionat l'as-
semblea i el govern regional en
cadascuna d'elles. El PS ha cre-
gut sempre en l'autonomia re-
gional, administrativa i política,
en un àmbit nacional.

—La Constitució de l'abril del 74
és un dels temes més discutits en
aquesta campanya. AD acusa el
FRS que no vol reformar-la perquè
no sap com fer-ho, mentre que el
FRS acusa AD de voler enderrocar-
la. Quina és la posició exacta de la
seva coalició en relació al tema de la
Constitució?

Nosaltres donem suport a Eancs perquè
és el candidat del règim democràtic
i constitucional.

El senyor Sa Carneiro pràcticament no
ha governat el país, tan sols ha fet dema-
gògia i electoralisme.

El Partit Comunista de Cunhal és fidel al
marxisme-leninisme i subordinat a la
política de la URSS.

—Tenim uns acords polítics
dins la coalició que impliquen la
no admissió de la reforma de la
Constitució, llevat de les que
aquesta mateixa preveu. El Con-
sell de la Revolució ha de ser
cessat en aquesta nova legisla-
tura, de manera que s'accentuï
el caràcter civil de la Constitu-
ció, en quedar subordinat el po-
der militar al civil. Volem man-
tenir el sistema econòmic i social
delimitat en la Constitució, amb
la continuïtat de la política de
nacionalitzacions i la de la re-
forma agrària.

—El proper desembre Portugal
viurà unes altres eleccions: les de la
presidència de la República. Dos
candidats, l'un inspirat per Aliança
Democràtica, Soares Carneiro, i
l'actual president Ramalho Eanes,
amb el suport de l'esquerra, es dis-
putaran aquest càrrec.

—Nosaltres donem suport a
Eanes perquè és el candidat del
règim democràtic i constitucio-
nal. És un independent que va
jurar la Constitució i ha procurat
defensar-la. La seva elecció pen-
sem que pot ser un factor d'esta-
bilitat democràtica i constitu-
cional.

—L'actual primer ministre i líder
de la coalició AD, Francisco Sa
Carneiro va declarar fa pocs dies
que en cas que Eanes sortís reelegit
ell es negava a formar govern.

—El senyor Sa Carneiro pràc-
ticament no ha governat el país,
ha fet demagògia i electoralis-
me, bo i deixant per resoldre els
problemes més acuitants per a
les classes oprimides, per la qual
cosa esperem que no torni a for-
mar govern. No obstant, aques-
tes declaració'ns són antidemo-
cràtiques i impròpies d'un pri-
mer ministre responsable.

—Què podria passar si el país
tornés a tenir una majoria absoluta
AD a l'Assemblea de la República?

—El país es trobaria en un
impasse constitucional, hi hau-
ria un greu conflicte entre go-
vern i president. Ens trobaríem
molt a prop d'un cop d'estat i
amb una situació d'inseguretat i
inestabilitat política podrien
haver-hi conflictes socials molt
preocupants. •
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Lapassera MARTA MATA

Comissió i filtració, no rimen
Dijous 18 de setembre va que-

dar constituïda la Comissió de
Política cultural del Parla-

ment de Catalunya.
Oficialment, això vol dir que

vint-i-cinc diputats, en aquest cas,
set de CiU, sis del PSC, quatre del
PSUC, tres de CC, dos d'ERC, un
andalusista i dos no adscrits, s'han
constituït en Comissió amb Presi-
dent (Xavier Folch del Grup Co-
munista), Vice-President (Helena
Ferrer del Grup CiU) i Secretari
(Salvador Sunyer del Grup Socia-
lista). Com diu el reglament, l'àrea
de treball d'aquesta comissió,
"comprèn l'ensenyament i la re-
cerca, la cultura, la joventut, els
esports i la informació en totes les
seves dimensions". Molta roba per
una passera com aquesta.

La presidència era reglamentà-
riament pactada, no es votava i ja
se sabia que hi anava en Xavier
Folch, i la vice-presidència i la
secretaria eren oficiosament pac-
tades i se sabia a quin grup perto-
caven, però no a quin diputat. La
votació en la qual tots votaven en
blanc menys els diputats del grup
en qüestió, va aclarir-ho de la ma-
nera que hem dit.

A ixí doncs, va constituir-se la
Mesa, el President va fer el
protocolari discurs i, perquè

no hi faltés res, ja va haver-hi el
primer incident. Les darreres pa-
raules d'en Xavier Folch van ser
anunciar la visita de la Mesa als
dos consellers que ens correspo-
nen, en demanda d'informació ge-
neral sobre la tasca dels correspo-
nents Departaments.

Mentre això es deia va sentir-se
una certa remor de frec a les cadi-
res, que la sensibilitat parlamentà-
ria adquirida em va fer quelcom
d'expressió de protesta. I no
m'equivocava; allí estava la grossa
humanitat del portaveu de CiU
Macià Alavedra a punt d'explotar:
aquests comunistes ja s'havien ex-
tralimitat: "Què ha de fer la Mesa
a les Conselleries? En tot cas els
Consellers han de venir a la Co-
missió,, com diu el Reglament".

L'Eduard Martín s'ho mirava
divertit, perquè el problema és
molt més ampli; la veritat és que
aquest incident no fa més que
ajudar a formular la qüestió del
paper de les comissions. Hi ju-
guem o no hi juguem? Si és greu
instrumentalitzar-les, no és més
greu ignorar-les?

E xactament dues hores des-
prés d'acabar aquesta consti-
tució algun dels diputats pre-

sents i alguns altres es trobaven
reunits a Ràdio Barcelona parlant
d'un esborrany de Proposta de
Llei d'ús lingüístic que, segons
sembla, s'ha filtrat a la premsa.
Haurem de parlar, i molt, del seu
contingut, però aquell dijous pre-
cisament una cosa era clara. Una
llei que es diu que es vol fer amb el
màxim d'acord polític, no pot se-
guir un procés de reunions amb
components heterogenis i esbia-
xats i consultes aïllades. Una llei
com la de la llengua o es fa a la
Comissió de Cultura amb tots els
seus mecanismes de propostes
prèvies de tots, ponència, discus-
sió, etc, o es fa a partir de la
iniciativa d'un grup o de l'Execu-
tiu, també a través del Parlament.

A la meitat d'un procés tan am-
bigu com el que s'ha seguit fins ara
no hi ha més que o partir de zero i
demanar a tots els grups parla-
mentaris una primera reunió de
comissió per fer veure les possibi-
litats d'acord, o presentar al Par-
lament el document filtrat, com a
document de l'Executiva o de
grup. El que no es pot és actuar
com a grup i dir que es presenta un
text d'acord que malauradament
s'ha filtrat.

Algú ha posat el crit al cel contra
la improcedència d'aquesta filtra-
ció; des de la Comissió de Cultura
acabada d'estrenar, queda també
patent la improcedència del pro-
cés seguit fins ara; i fins el denomi-
nador comú de la improcedència
podria fer-nos sospitar que, sigui
com sigui, Comissió i filtració no
rimen. •

ELECCIONS GENERALS

Portugal:
una
Constitució
en joc
XAVIER BATALLA

. Set milions i escaig
de portuguesos
elegiran el proper 5
d'octubre un nou
Parlament. Vint-i-un
partits i 6.000 candidats
es disputaran 250 escons
en unes eleccions
legislatives que totes les
formacions polítiques
coincideixen en
qualificar de "crucials",
de "decisives"

Allò "decisiu" d'aquestes elec-
cions generals rau en el fet que la
pròxima Assemblea de la Repúbli-
ca, l'única cambra del Parlament
lusità, estarà dotada de poders per
revisar la Constitució.

L'actual debat polític portuguès
se centra en la interpretació del text
constitucional de 1976, el qual defi-
neix l'opció política lusitana com
una "democràcia socialista". Sis
anys després del 25 d'abril de 1974,
a Portugal s'enregistra un enfron-
tament entre l'esperit de la revolu-
ció populista i militar, el que és
plasmat a la Constitució i el que
passa avui, després de la victòria
electoral de la dreta el gener d'en-
guany. Els portuguesos van pensar
un dia que era possible inserir en
l'Europa occidental i atlantista un
model diferent, i dos anys després el
definiren, de forma constitucional,
com a "democràcia socialista". Ara,
el 5 d'octubre, pot començar el
principi de la fi d'un debat entestat
en separar aquest binomi de "de-
mocràcia socialista" per interpre-
tar, una per una, les seves paraules
al llarg i ample de les lleis del text
constitucional de 1976. L'Aliança
Democràtica, que és la coalició go-
vernamental de Francisco Manuel

24



Sa Garneiro, concorre a les .elec-
cions amb un programa que pro-
pugna un canvi de societat, una
oposició al marxisme i, per des-
comptat, una reforma de la Consti-
tució.

Si bé la batalla electoral del pro-
per 5 d'octubre es desenvoluparà en
tres fronts (la majoria governamen-
tal, els socialistes i els comunistes),
la campanya ha estat centrada en la
bipolarització ("o nosaltres o els
marxistes") tant del grat del primer
ministre, Francisco Manuel Sa Car-
neiro, líder de l'Aliança Democràti-
ca, integrada pels seus "socialde-
mòcrates" del PSD i els democris-
tians del CDS de Freitas do Amaral.

Els objectius de Sa Carneiro

Indubtablement, Sa Carneiro és
el més audaç dels polítics portugue-
sos. Protagonista, durant el govern
de Marcelo Caetano, del més deci-
dit intent de fer evolucionar la dic-
tadura des de dins, aquest Suàrez
portuguès intenta ara, segons socia-
listes i comunistes, un retorn al
règim anterior. La carta anti-comu-
nista i l'aproximació al general
Eanes, així com la política concilia-
tòria amb el Partit Socialista que
sols va servir per afeblir Mario Soa-
res, el convertiren, el 3 de gener
proppassat, en el sisè cap de Govern
de Portugal d'ençà la revolució de
1974. En aquests moments, des-
prés de trencar amb el general
Eanes, al qual havia estat el primer
en proposar per a la presidència de
la República, Sa Carneiro es prepa-
ra a lliurar la batalla final contra la
Constitució i el règim que són defi-
nits pel seu amic Freitas do Amaral
com "col.lectivistes, marxistes i mi-
litaristes".

L'objectiu d'Aliança Democràti-
ca (AD) és conquerir, el proper 5
d'octubre, la majoria absoluta dels
vots (és a dir, 200.000 vots més dels
obtinguts en les eleccions avança-
des del passat desembre) i consoli-
dar la seva majoria absoluta a
l'Assemblea de la República. Si AD
consolida la seva majoria, alhora
que el PSD es veu confirmat com el
primer partit del país, lloc que arra-
bassà als socialistes l'any 1979, no
només aconseguirà accentuar el
trencament del Partit Socialista, si-
nó que podria estar en immillorable
situació per organitzar l'enterra-

Ramalho Eanes dóna suport als socia-
listes per mirar d'assegurar-se la ree-
lecció en les presidencials del desem-
bre proper.

ment legal i constitucional de l'espe-
rit de la revolució del 25 d'abril de
1974.

Eanes, amb els socialistes

Els socialistes de Mario Soares,
que igual que la resta de les més
importants formacions polítiques,
tampoc no concorren amb llur propi
nom i programa, es presenta amb el
suport del president de la Repúbli-
ca, general Ramalho Eanes, i sense
el revolucionarisme que li atribueix
Sa Carneiro. Sense haver pogut res-
catar l'emblema del puny i la rosa,
monopolitzat per un grup ex-maoís-
ta anomenat Partido Traballista,
el Partit Socialista lluitarà electo-
ralment sota l'emblema del Front
Republicà i Socialista, el qual inclou
els seus dissidents d'esquerra i els
dissidents socialdemòcrates del
PSD.

Els amics de Soares esperen que
el passat gens revolucionari de llur
líder i el suport d'Eanes siguin prou
per superar la barrera del 30 per
cent dels vots, xifra que faria perdre
a la dreta la majoria absoluta al
Parlament i obriria les portes a no-
ves aliances.

Els socialistes han jugat fort la
basa d'Eanes, el qual el passat 4 de
setembre oblidà definitivament els
seus antics enfrontaments amb Soa-
res i s'inclinà per la seva opció
política. Home discret i solitari, que
apareix com l'esfinx als ulls dels
seus compatriotes, Eanes dóna així
un tomb transcendental a la seva

trajectòria política. En ser elegit
president', els nostàlgics de la dicta-
dura esperaren que aquest militar
abusés de les seves prerrogatives
constitucionals per fer lliscar Portu-
gal cap a un presidencialisme auto-
ritari. Ara dóna suport als socialis-
tes, els seus vells enemics enfront
del conservadurisme de Sa Carneiro,
el qual en les eleccions presidencials
de desembre li posarà en el camí al
general Soares Carneiro, la combi-
nació de cognoms del qual no signi-
fica precisament una alternativa
centrista.

La intervenció d'Eanes en el de-
bat polític pot ser cabdal en el futur
immediat, sobretot si l'Assemblea
de la República no té, com pronos-
tiquen els sondeigs, una majoria
estable i clara. En el cas gens difícil
que cap dels grans blocs no aconse-
gueixi la majoria, el règim semipre-
sidencial portuguès es veurà refor-
çat. I amb un cap d'Estat que es fa
amb els socialistes i que pot utilitzar
les seves prerrogatives per intentar
promoure la majoria que més s'es-
timi, el debat sobre la "democràcia
socialista" podria ser conduït de
manera ben diferent a la prevista
per Sa Carneiro quan optà per sepa-
rar-se d'Eanes. Això podria passar,
és clar, en el cas que Eanes triomfés
en les eleccions de desembre.

El Partit Comunista, que es pre-
senta en l'Aliança Poble Unit, pre-
tén avançar-se als esdeveniments,
rebutjant també les reformes consti-
tucionals que els amics de Soares
proposarien negociar en el cas que
ningú no obtingui la majoria. El pro-
soviètic Alvaro CunhaI ha centrat
bona part de la seva campanya con-
tra Sa Carneiro, al qual acusa d'es-
tar relacionat amb el general feixista
Kaulza de Arriaga; i el periòdic
comunista O Diario continua man-
tenint que el primer ministre i el seu
germà no han pagat a la banca
—estatalitzada des de 1975— un
deute de 12 milions contret el 1973.
Però, per l'altre cantó, pel socialis-
ta, els comunistes temen el nou
període de negociacions que s'obri-
rà si, com s'espera, aquestes elec-
cions no són tan "crucials" i "deci-
sives" com es pretén. Malgrat la
bipolarització denunciada per Sa
Carneiro, el Partit Comunista sap
que no podrà "fer-se" ni en l'oposi-
ció ni en el Govern, amb els socialis-
tes de Soares. •



COMPLEXES CAUSES HISTÒRIQUES I ESTRATEGICO-ECONÒMIQUES

La guerra Irak-Iran amenaça
la
'jugular5

delmón
MATEO MADRIDEJOS

El tancament de
l'estret d'Ormuz
amenaçaria els
"interessos vitals"
dels països
industrialitzats i
originaria una
autèntica catàstrofe a
Europa occidental.

La guerra entre Irak i Iran, que té
les arrels en un plet històric sorgit fa
catorze segles, no sols està destruint
les bases econòmiques del progrés
dels països contendents, sinó que fa
pesar una amenaça molt greu sobre
el món industrialitzat. Com advertí
el president Carter, el bloqueig de
l'estret d'Ormuz, "la jugular del
món", posaria en perill els "interes-
sos vitals" d'Occident i seria consi-
derat inevitablement com un casus
belli que conduiria a la intervenció
militar i l'extensió del conflicte.

Unes dades breus ajudaran a
comprendre la situació. L'estret
d'Ormuz, d'uns 50 quilòmetres
d'amplada, comunica el golf Pèrsic
amb el mar Aràbic i l'oceà Índic; hi
passen de 13 a 15 milions de barrils
de petroli diaris, a un petroler cada
vint minuts, la qual cosa constitueix
el 50 per cent de les exportacions
totals de l'Organització de Països
Exportadors de Petroli (OPEP) i el
40 per cent del comerç mundial. Per
a Europa, que rep del golf Pèrsic
gairebé el 70 per cent del petroli que
consumeix, el tancament de l'estret
d'Ormuz podria tenir conseqüèn-
cies catastròfiques a curt termini, i
quelcom semblant pot dir-se del
Japó. La ribera oriental està sota
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El mapa, publicat ja al núm. 49 de L'HORA, demostra llur potencial bèl.lic.

sobirania iraniana; l'occidental per-
tany al sultanat d'Oman. Els tres
illots que hi ha al mig de l'estret
—Gran Tomba, Petita Tomba i Abu
Mussa—, atribuïts per Gran Bre-
tanya als Emirats àrabs, foren ocu-
pats militarment per l'Iran el 1970,
malgrat les protestes àrabs i molt
especialment de l'Irak.

Les forces navals de les dues
superpotències munten guàrdia no
lluny de l'estret d'Ormuz. D'ençà la
caiguda del sha de l'Iran, considerat
per Washington com "el gendarme
del Golf', la VI Flota nord-america-
na, amb dos portaavions i vint-i-cinc

vaixells de guerra més, amb una
base de gran importància estratègi-
ca a l'illa de Diego García, a l'Índic,
patrulla les aigües properes a l'es-
tret d'Ormuz, tant per assegurar la
llibertat de navegació com l'estabili-
tat pro-occidental dels països ribe-
rencs del Golf. Encara que una mica
més allunyada del Golf, una impor-
tant flota soviètica navega per l'Ín-
dic. Quant a les forces d'intervenció
terrestres, se suposa que l'URSS
està en condicions d'enviar al Golf
una divisió de combat en menys de
dotze hores, mentre que els Estats
Units, a partir de Diego García,
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podrien llançar ràpidament al com-
bat uns deu mil homes.

Si bé tant Washington com Mos-
cou han donat proves de moderació,
de no voler agreujar o estendre el
conflicte, el cert és que no han
pogut posar-se d'acord per llançar
una crida conjunta d'alto-el-foc,
com va pretendre el secretari d'Es-
tat, Edmund Muskie, en la seva
entrevista amb el col·lega soviètic,
Andrei Gromyko. La complexitat
del conflicte, així com la vital impor-
tància dels interessos en joc i les
reaccions imprevisibles del règim
islàmic de Teheran impedeixen un
acord entre les superpotències i te-
nen paralitzat el Consell de Segure-
tat de l'ONU, la funció primordial
del qual és precisament vetllar pel
manteniment de la pau.

El rerafons històric
L'Irak al·lega uns pretesos drets

històrics que es remunten ni més ni
menys que a la batalla de Qadisiya
(633), en la qual els àrabs derrota-
ren els sasànides, etapa decisiva en
llur conquesta de Pèrsia. La rivalitat
tradicional entre perses i àrabs es fa
més aguda pel seu caràcter religiós,
car els primers pertanyen a la secta
heterodoxa dels xiïtes, seguidors
d'Alí, un dels gendres de Mahoma,
mentre que els segons són majorità-
riament sunnites o seguidors de la
tradició. A l'Irak, però, encara que la
meitat de la població aproximada-
ment és xiita, el poder polític és en
mans dels sunnites, la qual cosa
contribueix a explicar la por
d'aquests al contagi de la revolució
islàmica dirigida per l'aiatol.lah
Khomeini. Durant els últims mesos,
la ràdio de Teheran, en mans dels
extremistes islàmics, ha mantingut
una virulenta campanya contra les
autoritats de Bagdad, incitant cla-
rament a la revolta.

Un altre dels motius del conflicte
és la disputa sobre Chat-el-Arab, la
via d'aigua d'uns 120 quilòmetres,
formada per la reunió del Tigris i
l'Eufrates, que desemboca en el
golf. Un acord fronterer de 1937,
dictat per Gran Bretanya, establí la
frontera a la ribera iraniana, per la
qual cosa la via d'aigua restà sota la
sobirania d'Irak. Aquest acord fou
denunciat pel sha el 1969, al·legant
amb raó que, segons el Dret interna-
cional, les fronteres es fixen a la
mitjana de la via d'aigua. Aquesta
denúncia fou acompanyada de
nombrosos incidents fronterers.

Les relacions entre els dos països
es deterioraren greument quan el
sha decidí d'ajudar la rebel·lió dels
kurds contra l'autoritat de Bagdad i,
alhora, ocupà els illots situats a
l'estret d'Ormuz, després de l'eva-
cuació britànica. Sens dubte acuitat
per la revolta dels kurds, que havia
causat més de cinquanta mil baixes
a l'exèrcit iraquià, l'actual president
de la República, Sadam Hussein,
firmà amb el sha l'acord d'Alger, el
març de 1975, en virtut del qual la
frontera de Chat el Àrab fou fixada a
la mitjana de la via d'aigua, a canvi
de la qual cosa els iranians es com-
prometien a d'altres rectificacions
frontereres terrestres, en favor
d'Irak, i van retirar del tot llur su-
port als kurds, la qual cosa provocà
el ràpid ensorrament de T'Estat
kurd" amb què havia somniat Mus-
tafà Barzani.
, L'acord d'Alger va normalitzar
les relacions entre els dos països,
fins al punt que l'octubre de 1978,
les autoritats d'Irak van obligar
l'aiatol.lah Khomeini, refugiat en
aquell país des de 1964, a restringir
les activitats polítiques i, finalment, Bani Sadr, president de l'Iran, visita el front.

Un aspecte de l'exèrcit iranià, amb restes de combat. •
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Els tancs busquen la supremacia a la zona.

a exiliar-se a França. Com és lògic, la
situació canvià radicalment després
de la caiguda del sha i la presa del
poder per Khomeini i els seus parti-
daris. Els dirigents iraquians, da-
vant la negativa dels iranians a la
revisió de fronteres prevista a
l'acord d'Alger, han aprofitat la fe-
blesa de l'antic exèrcit imperial, així
com l'aïllament diplomàtic de Tehe-
ran, per llançar-se a una operació
bèl·lica de la qual esperen obtenir
avantatges immediats, sobretot, si
aconsegueixen la caiguda de "l'im-
postor Khomeini". En aquest sen-
tit, el president Sadam Hussein més
aviat sembla un estratega oportu-
nista que no pas el dirigent d'una
nova "croada", si bé els seus càlculs
poden sortir errats si el conflicte es
perllonga.

Les posicions de Washington
i Moscou

Aquests antecedents històrics
expliquen en bona mesura el teló de
fons de la guerra, però no ho diuen
tot sobre les causes immediates i les
motivacions estratègiques, les quals
sens dubte desborden els dirigents
de Bagdad. Durant els últims me-
sos, el règim iraquià, que manté un
tractat d'amistat i cooperació amb
l'URSS, ha moderat considerable-
ment les seves posicions progressis-
tes, ha perseguit els comunistes,
com en altre temps féu Nasser, i ha
iniciat una espectacular aproxima-
ció a Occident, a més d'haver resta-
blert les relaacions amb Aràbia sau-

dita. A causa de la seva querella
fratricida amb Síria, on governa una
branca oposada del Baas (partit so-
cialista àrab), í'Iraks'ha separat
del "Front del refús" integrat pels
països àrabs més radicals, i pretén,
en alguna mesura, erigir-se en "gen-
darme àrab" del Golf. Esdevingut el
segon exportador mundial de petro-
li, precisament per la desorganitza-
ció iraniana, l'Irak diversifica les
seves importacions d'armes, si bé el
seu exèrcit disposa essencialment
d'armament soviètic, i augmenta
considerablement el comerç amb
Estats Units, malgrat que les rela-
cions diplomàtiques estan inter-
rompudes d'ençà de 1967.

Seria molt simplista i probable-
ment erroni veure la mà amagada de
Washington darrera l'avanç de les
tropes iraquianes, per comprensible
que sigui el desig nord-americà de
desempallegar-se del règim hostil
de Khomeini. Una reacció naciona-
lista a l'Iran, front a la invasió ira-
quiana, probablement perjudicaria
els adversaris interiors de la Repú-
blica islàmica, en la mesura que
podria reforçar Khomeini. De
moment, les conseqüències internes
d'un desastre militar iranià són im-
previsibles. El mateix pot dir-se
sobre la sort dels ostatges nord-
americans.

La Unió Soviètica no té una elec-
ció fàcil. Encara que l'Irak continua
essent el seu aliat, el Kremlin no pot
oblidar la seva recent obertura a
Occident, ni tampoc l'anti-nord-

americanisme visceral del règim de
Khomeini. La tesi de Moscou, se-
gons les interpretacions dels co-
mentaris de premsa, sosté que l'Irak
i l'Iran res no tenen a guanyar amb
un conflicte que només pot benefi-
ciar els "imperialistes". Davant el
radicalisme de Khomeini, suporta-
ble en la mesura que és un flagell per
a Washington, la Unió Soviètica no
pot canviar fàcilment d'aliat i, per
tant, no té més remei que mantenir
les bones relacions amb Bagdad.

El tercer infart d'Europa
Els àrabs estan també profunda-

ment dividits. Síria i altres països
progressistes, malgrat la solidaritat
àrab i les males relacions amb Iran,
no veuen ,amb massa simpaties el
viratge operat per l'Irak. Els països
del Golf, especialment l'Aràbia sau-
dita, si bé teòricament recolzen
Bagdad, s'inquieten davant l'apari-
ció d'un nou "gendarme" mancat,
realment, de la força necessària per
propiciar l'estabilitat de la zona.
Quelcom semblant pensa el presi-
dent Sadat, el qual ha dit clarament
que el caos a Iran només pot benefi-
ciar l'URSS i, en conseqüència, ha
fet una crida als Estats Units perquè
assumeixin la responsabilitat de
restablir l'ordre a la regió. Mentres-
tant, Israel es frega les mans davant
aquest enfrontament entre dos dels
seus adversaris, encara que s'in-
quieti igualment per les conseqüèn-
cies a llarg termini.

Mentre els Estats Units mante-
nen llur vigilància a la zona i esperen
fins i tot millorar llurs posicions, en
nom de la neutralitat, l'Europa
occidental es troba novament amb
l'aigua al coll, sense ni tan sols poder
controlar els rumors sobre l'estret
d'Ormuz que fan pujar artificial-
ment el preu del petroli. Europa
pateix el tercer infart en set anys.
Primer fou la guerra àrab-israeliana
de 1973; el 1979, la caiguda del sha;
i ara, la guerra entre l'Irak i l'Iran.
Malgrat la presència -d'alguns vai-
xells britànics i francesos a l'Indic,
Europa no té força militar i proba-
blement, tampoc voluntat política
per influir sobre els esdeveniments,
quan està molt lluny d'haver trobat
una alternativa a la penúria energè-
tica. Europa no podria suportar el
tancament de l'estret d'Ormuz, pe-
rò no pot fer res per prevenir un
esdeveniment que, sens dubte, tin-
dria conseqüències catastròfiques.
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ERNEST LLUCH, PORTAVEU SOCIALISTA CATALÀ AL PARLAMENT DE MADRID

"La Banca espanyola penetra a la
Generalitat"
FRANCESC BAIGES

"El Kubala té raó quan diu
que Felipe Gonzàlez no en
sap gaire de futbol, però
perquè ho digui no deixo de
voler que el Barca guanyi
la Lliga". "Però és que,
a més a més, és de la corda
de Fraga". "Bé, i què?
Es que els periodistes ho
barregeu tot". Qui així ens
contesta és Ernest Lluch,
que centrà l'atenció durant
bona part del debat de la
moció de confiança a Suàrez.
Aquell dia lluïa una corbata
amb els colors del Barca.
"Això sempre es fa en els
dies importants",
ens explica.

Amb el seu parlar castellà pro-
nunciat amb força accent català, va
dir una de les frases amb més grapa
de les pronunciades durant els tres
dies de sessions: "Ya entiendo por
qué llaman Banco azul al que
ocupan los ministros, es porque
unos vienen del Banco y otros
del Azul". Martín Villa es.molestà
no poc per aquesta afirmació. D'altres
ministres tampoc l'encaixaren
massa bé.

—Qui ve del Banc i qui del Blau
en aquest nou Govern Suàrez?

—Del Banc venen els minis-
tres Calvo Sotelo, Oliart, Punset
i García Ahoveros. Del Blau,
Martín Villa, Rosón, Sancho Rof
i Pérez Miyares. És important,
així mateix, assenyalar que els
esmentats per la seva relació
bancària pertanyen al Banc
Hispano Americano o al Urquijo,
bancs interrelacionats i que,
mercès a aquests nous ministres,
han passat a tenir un pes molt
gran en la presa de decisions de
l'Administració Suàrez.

—Els homes dels Bancs no només
assumeixen poder dins el govern
espanyol sinó que, si hem de donar

"Hi ha massa llibres ja, perquè encara continuem creient • Marx al peu de la lletra".

crèdit a un article seu recent, han
penetrat en l'estructura de la nostra
Generalitat.

—El greu no és que hi hagi
homes dels Bancs a la Generali-
tat, sinó quins són i quins papers
hi juguen. En l'article que co-
mentem, denunciava la sucursa-
lització de la Generalitat en
aquest aspecte perquè havia
inclòs en el Consell Assessor del
Crèdit, homes que tenen molt
poc a veure amb Catalunya; es
donava poder a uns homes que ni
tant sols viuen aquí. L'única
prova de catalanitat que han
demostrat aquesta gent, ha estat
catalanitzar els seus noms en el
Diari Oficial de la Generalitat.
Són simplement representants
de la gran Banca espanyola. Es
tracta d'Emilio Botin Sanz de
Santuola y García de los Ríos,
Alfonso Escàmez López, Jaime
Carvajal Urquijo i Carlos March.

—Per què creieu que han nome-
nat aquestes persones?

—La veritat és difícil de saber,
però penso que no deu ser casua-
litat que Botin, Escàmez i Carva-
jal tinguessin molt a veure en la

designació d'Adolfo Suàrez, i cal
tenir en compte que aquests tres
homes junt amb Rafael Termes,
són els que remenen el món de la
Banca espanyola des de la seva
organització ASOBANK. Les
raons per les quals han cridat a
Carlos March no les sé endevi-
nar. De fet, no veig per què,
seguint en aquesta línia, no han
triat financers internacionals
com Rockefeller o la vídua
Onassis, perquè, que jo recordi,
darrerament la Generalitat mai
no havia nomenat no catalans.

—Tanmateix en tractar-se d'un
Consell Assessor...

—Però és que no és només un
Consell Assessor, ja que també
pot col·laborar, segons el decret
constitutiu, en les tasques d'exe-
cució de la política de la Conse-
lleria d'Economia i Finances. A
més a més, imagineu-vos com
hauria reaccionat la dreta cata-
lana si l'anterior conseller de
Treball, el socialista Codina,
hagués nomenat com a assessors
a Nicolàs Redondo o José Maria
Zufiaur. S'haguessin escridassat
'com a bojos. En canvi, ara calla- •
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ran davant la sucursalització de
la Generalitat per l'oligarquia
espanyola.

—Això sona a propaganda de mi-
litant d'extrema esquerra.

—Sona així però, d'altra ban-
da, és veritat, encara que sembli
mentida. En un món ón hi ha
massa biblioteques plenes de
llibres perquè no calgui ja fer
cas a Marx al peu de la lletra, va
una de les seves afirmacions més
axiomàtiques i s'acompleix a
Catalunya.

"No vam voler acorralar
Suàrez"

—Tornant a l'expressió del
"Banc Blau", frases com aquesta
fan fortuna mercès a la televisió,
però yostè també se n'ha aprofitat.

—Es veritat. El poder de la
televisió és sorprenent. D'ençà
els debats televisats, m'aturen
pel carrer, hi ha qui em fa sonar
les botzines dels cotxes, em llan-
cer crits d'encoratjament... Jo
diria que m'he afegit a la curta
llista de socialistes catalans que
s'han fet coneguts mercès a la
petita pantalla.

—Per aquesta pantalla, també, va
semblar com si els socialistes no
volguessin acabar d'acorralar Suà-
rez.

—Tant jo, com Felipe Gonzà-
lez, vern afluixar cap al final de
les nostres intervencions. I ho
vam fer perquè sabíem que el
President del Govern pretendria
desautoritzar-nos acusant-nos
d'entrebancar contínuament
l'acció del Govern. Com que no
vam dir el que ells esperaven i
Suàrez, tot i amb això, va llegir
el discurs que duia preparat, va
quedar en evidència davant la
Cambra i el país.

—El que també va voler vostè
posar en evidència va ser les incohe-
rències del programa econòmic pre-
sentajt.

—És que les tenia. Les tenia i
les té. De tot el programa econò-
mic el tret més significatiu per a
mi és la menció a l'augment de
les inversions públiques en un
30%.

—Augment amb el qual els socia-
listes haurien d'estar d'acord, ja que
és un dels seus principis econòmics
bàsics.

—Els socialistes estem per
l'augment de la inversió pública,

però no per fer volar coloms amb
xifres irreals. Per assolir aquest
increment del 30% caldria reduir
la despesa pública i això no es
pot fer així com així, o d'avui per
demà. Cada any s'ha dit que
s'augmentaria la inversió públi-
ca i cada any ha baixat. Per fer-la
créixer cal repassar a fons la
despesa pública i, dedicant-hi
força temps, estudiar com re-
duir-la. Es el que ha pretès
l'Ajuntament de Barcelona a
través de la reforma administra-
tiva i l'està organitzant des de fa
un any i mig.

—Per tant, no constarà en els
Pressupostos que s'han d'aprovar a
les Corts de Madrid el proper mes
d'octubre?

—Jo penso que no hi constarà.
Com també penso que no veurem

que jo només sé entendre en el
sentit que el Govern fixarà per
decret-llei els màxims salaris,
encara que Calvo Sotelo em di-
gués que no en farien cap, que jo
entenia el verb "assenyalar" en
un sentit que no era l'adequat.
Però, tal com jo ho veig, nosal-
tres parlem "d'assenyalar un
penalty" o de "senyals de tràfic"
i ho entenem en el sentit que jo
vaig donar en la discussió.

"Tant de bo no hi hagi decret
salarial

—I si ara no surt el decret?
—Doncs, jo em sentiré molt

feliç, perquè el motiu de la meva
denúncia era, precisament, evi-
tar que es contemplés la possibi-
litat de fixar els sous amb un
decret.

"La dreta callarà davant la sucursa-
lització de la Generalitat".

aquest 30% d'inversió pública
més. No veurem ni un 30, ni un
20, ni un 10 per cent. Si es queda
en un 5% ja ens podem donar per
satisfets.

—L'altre punt progressista que
conté aquest programa és la cons-
trucció d'habitacles.

—Sí, però sembla ben bé que
l'hagin posat per netejar la cara
del conjunt d'aquest programa,
perquè no crec, sincerament,
que tinguin estudiada aquesta
qüestió. Aquests dos punts són,
diguéssim, el vernís d'un projec-
te econòmic molt conservador.

—En el Parlament de Madrid,
vostè el va qualificar no només de
dreta sinó de dreta dura.

—Només cal veure el redactat
del tema dels salaris, redactat

"Els vots delPSA i CiUhan impossibi-
litat una sortida més progressista".

Però és que, a més, perilla
l'esforç considerable fet en
l'Acord Marc Interconfederal.
Em sembla molt greu i regressiu
que l'aplicació d'aquest progra-
ma econòmic pugui donar lloc a
un desfasament entre els preus i
els salaris que arribi al 4%. I,
d'altra banda, no em queda altra
remei que qualificar com a pro-
ducte de la dreta dura unes pro-
postes que, mitjançant l'incre-
ment dels tipus d'interès, afavo-
reixi les Caixes i els Bancs, i hi
surtin perdent no només els tre-
balladors sinó les pròpies em-
preses.

—En l'alternativa per vostè pro-
posada és parlava del potenciament
de les formes de concertació i sobre
aquest terme es polemitzà en el
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"La petita pantalla de la televisió m'ha popularitzat".

propi Ple. Què s'havia d'entendre
per concertació?

—S'havia d'entendre tota
mena d'acords entre patrons i
obrers, entre els mateixos em-
presaris, diàlegs a tots els ni-
vells. Val la pena insistir en
l'efecte extraordinàriament po-
sitiu de l'Acord Marc Intercon-
federal. Penso que el manteni-
ment d'actituds semblants a les
que han conduït a l'Acord Marc
pot ajudar enormement a re-
muntar la crisi. Això és el que
volia dir.

—Leopoldo Calvo Sotelo, en can-
vi, pensa que es perd massa temps
en els debats parlamentaris. Vostè,
contràriament, al·ludí a què aviat
se'n produirien de nous. -

—Malauradament així serà. El
mes de gener, febrer o març es-
tarem parlant-ne altre cop per-
què la situació econòmica haurà
empitjorat.

—Parlem una mica del paper que
ha jugat Convergència i Unió en
aquesta moció de confiança. Per
què creu que per a Convergència i
Unió havia arribat el moment de
donar el SÍ a Suàrez?

—Perquè les eleccions al Par-
lament de Catalunya ja s'havien
celebrat el vint de març. Fins
aleshores els calia mantenir una
imatge aparent d'allunyament
de la política que es feia a
Madrid. Ara ja no els calia man-
tenir aquesta façana per enga-
nyar el seu electorat. I dic una
façana perquè, en realitat, les
coincidències entre els dos par-
tits —CiU i UCD— han sovintejat.

—Miquel Roca, el portaveu de
CiU a Madrid, va parlar d'unes
xifres de votacions comparatives
entre els socialistes i Convergència i
Unió i va treure la conclusió que ells
no havien votat amb UCD més que
un 6% de vegades més que els
socialistes.

—Sí, home, però aquestes xi-
fres, que no he tingut temps de
constatar, no tenen cap valor. No
es pot comparar la discussió de
l'esmena dos-cents setanta-dos
sobre una llei que parla de les
competències dels notaris amb
la votació global del text de la
Constitució. I això és el que ha
fet Miquel Roca. El que és inne-
gable, i no calen massa números
per a demostrar-ho, és que CiU
ha donat els seus vots a la UCD
en els temes més importants com
els pressupostos, la llei de cen-
tres docents, o la moció de
censura.

A més a més, s'ha de dir que
darrerament han coincidit més
sovint que abans. Del 20 de març
ençà només hi ha hagut dues
votacions claus: La moció de
censura i la de confiança. En la
primera s'abstingueren i en la
segona van votar a favor de
Suàrez, mentre nosaltres vam
votar contra el President del
Govern les dues vegades. La qual
cosa vol dir que, desprès de les
eleccions, CiU aventatja els so-
cialistes en aquest assumpte en
un 150%

La raó adduïda pel partit de Jordi
Pujol per a adoptar aquesta actitud
de suport a UCD ha estat que així
feien el govern estable.

—Doncs, el que han fet no és
precisament estabilitzar el go-
vern. O l'han estabilitzat per
quatre dies, perquè quan han
arribat a Barcelona han dit que
el seu suport només era per
quatre mesos, cosa que ningú no
els va sentir dir a Madrid. Esta-
bilitzar un govern fins l'endemà
de Reis no em sembla una opció
políticament seriosa.

"No conec ningú més dur
que Martin Villa"

—I l'acord entre els partits de
Suàrez i Pujol és seriós o només
conjuntural?

—Es un acord motivat per
dues raons. La primera és que es
tracta d'un pacte clarament de
classe. La segona es mou dins el
camp del maniobreig polític.
Aquestes raons permeten que
circuli per Espanya la idea que
l'alta burguesia catalana corre
sempre a ajudar la dreta centra-
lista espanyola sempre que
aquesta es troba en perill. El
problema és que aquesta veritat
es transforma en "Els catalans
ajuden Suàrez", quan és només
una part de Catalunya la que ho
fa. No estaria de més recordar a
Disraeli quan afirma que tota
nació en té dues més al seu si,
perquè això és el que succeeix en
el nostre cas.

—I les maniobres polítiques?
—Aquí s'ha produït un fet en-

cisador i és que les negociacions
entre UCD i CiU les ha dut, en
gran part, Pérez Llorca, el qual a
l'hora de formar el nou govern,
ha deixat la cartera d'Adminis-
tració Territorial en mans de
Martín Villa.

—Que vostè va qualificar de dur.
—Oh! Que li preguntin al

senyor Roca que va estar discu-
tint amb ell les competències de
l'Estatut. Jo no n'he conegut cap
de més de dur que ell. De debò,
no sé trobar dins la UCD algú
més tancat en el temé de les
autonomies que ell.

Jo, tanmateix, esperava algun
petard per permetre que els ho-
mes de Convergència i Unió po-
guessin presentar algun argu-
ment vàlid a Catalunya per
justificar la seva actuació, però,
ara per ara, no n'he vist cap. I
tampoc és que fos massa difícil,
ja que temes n'hi ha a dojo.



—Bé, hi ha tot l'assumpte dels
possibles pactes secrets, un dels
quals era la desaparició del grup
parlamentari socialista català.

—La desaparició del grup so-
cialista català, com la dels di-
versos grups socialistes de ï'Es-
tat, sempre li anirà bé a la dreta i
al govern Suàrez, però he de dir
que Miquel Roca m'assegurà
personalment que no hi havia res
d'això.

El que penso és que la jugada
de Roca li ha sortit malament.
Ell volia que Clavero Arévalo i el
Partit Nacionalista Basc votes-
sin també que sí i no ho ha acon-
seguit. De tot aquell projecte de
revifar la Confederació Espa-
nyola de Dretes Autònomes, el
PNB no crec que en vulgui ni
sentir parlar encara. Això ha fet
que la idea que volien dur a la
pràctica se'ls hagi quedat coixa.
Amb aquest pacte que han fet el
que han obtingut és evitar sorti-
des més avançades. Si la UCD no
hagués comptat amb el suport
per endavant de CiU, potser li
hauria calgut fer un planteja-
ment més progressista. Si Suàrez
hagués dit que acceptaven per a
Andalusia la via autonòmica
prevista en l'article 151 i el Pla
d'Urgències, que desbloqueja-
ven l'autonomia gallega, explici-
taven els graus d'inversió públi-
ca i construcció d'habitacles, i
acceleraven els traspassos, hau-
ria estat difícil que no comptes-
sin amb l'abstenció dels socialis-
tes. El pacte amb CiU i el PSA,
però, ha tancat el pas a aquesta
possibilitat.

—Potser ara es millorarà la qües-
tió dels traspassos.

—Doncs ja caldrà que s'espa-
vilin perquè fins ara s'ha dut
molt malament, perquè hi ha
transferències recents, valora-
des en un 30% menys del que
corresponia. I en aquest mateix
sentit seria bo que prenguessin
exemple a la Generalitat de
l'actitut del Consell General del
País Basc i fins d'algunes insti-
tucions pre-autonòmiques que
han rebutjat competències que,
per contra, han estat acceptades
pel Consell de la Generalitat
com la gran cosa.

—Creu, doncs, que CiU s ha
equivocat?

—Crec que, posats a fer, si

volien donar aquest pas, haurien
d'haver entrat al govern de Suà-
rez. Si estaven disposats a ator-
gar-li el SI a un programa pre-
sentat pel President del Govern,
que més que programa era un
breviari, no veig per què negar-
se a prendre-hi part. El govern
català, a més a més, està molt

ofegat per la forma en què ha
estat elegit i es manté. El Fo-
ment del Treball Nacional, que
recollí diners per ajudar el fi-
nançament de la campanya elec-
toral dels partits que han elegit
President de la Generalitat.
Jordi Pujol, acaba de fer unes
afirmaciones, per boca del seu
President, Alfredo Molinas,
molt negatives per l'economia

"Si arribem aun5'% d'inversió públi-
ca ja serà molt, digui el que vulgui el
ministre".

catalana. Jo no sé com s'ho pre-
nen tot això els membres de l'ala
progressista i nacionalista de CiU.

"Fan unes coses que..."

—El que sí que deu saber és que
la gent comença a sentir els noms
d'Ernest Lluch i Miquel Roca com
els de dos enemics irreconciliables.

—El que passa és que defen-
sem punts de vista oposats, apart
part que venim de móns molt
diferents. Jo no sé com s'ho ha
fet però abans estava a la meva
esquerra i es considerava menys
catalanista que jo, i ara me'l
trobo a la meva dreta i conside-
rant-se més catalanista. El que
la gent sí que identifica és que la
polèmica Roca-Lluch és una po-
lèmica dreta-esquerra.

—I no solament amb en Roca,
vostè és un dels socialistes que més
sovint té polèmiques amb Conver-
gència. No és sorprenent això en un
dels homes més representatius de la
línia socialdemòcrata del PSC, com
és vostè?

—En primer lloc, he de dir que
jo no he dit mai que sigui social-
demòcrata, i no ho sóc entre
d'altres raons perquè els partits
social-demòcrates acostumen a
caracteritzar-se per ser partida-
ris d'una forta intervenció esta-
tal, mesura amb la qual discre-
po. D'altra banda, la paraula
"socialdemòcrata" té a Europa
molts significats distints. Ara
bé, és cert que companys meus
de partit que diuen ser més d'es-
querres que jo, en la pràctica són
molt menys crítics.

Pel que fa a les baralles amb
Convergència, penso que en
gran part es deuen a uns tics que
tenen que em costen molt d'en-
tendre, com per exemple, no sé
que els pasa, però quan parles
del President Tarradellas es po-
sen molt nerviosos.

I a aquests tics cal afegir-ne
uns altres, com el nacionalisme
ambigu que, a vegades, demos-
tra. Jo encara no he entès per-
què Jordi Pujol, en lloc d'anar a
la manifestació unitària i pacífi-
ca central de l'Onze de Setem-
bre, se'n va anar a Capçanes a
homenatjar un guerriller al qual
titllar de nacionalista català és,
com a mínim, tant exagerat com
dir que el Curro Jiménez era
andalusista.

Si critico a Convergència és
perquè s'ho mçreix, o penso que
s'ho mereix. Es que fan unes
coses que...

"No entenc per què Max Cahner
no diu res"

—I respecte a l'entrada dels so-
cialistes en el Consell de la Genera-
litat, ̂ continua compartint els crite-
ris d'Isidre Molas?

—Ara més que mai. El partit
que governa a Catalunya està
fent cosas molt gruixudes, peri-
lloses i, potser, irreversibles,
com és allò que he esmentat de la
infiltració de la Banca espanyo-
la, o el nomenament d'un funcio-
nari com José Enric Rebés, des-
tituït per l'Ajuntament per in-
disciplina, com a director de
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l'Escola de l'Administració Pú-
blica, o la dimissió de Lluís Can-
tallops del seu càrrec en la Con-
selleria d'Obres Públiques. Per
impedir tot això Túnica solució
és estar al govern amb ells.

Em diuen que anar al govern
en aquestes condicions és peri-
llós perquè ens arrisquem a
cremar-nos, i jo contesto que és
cert, però que s'aturin a pensar
si no tenim nosaltres també un
greu responsabilitat pels desga-
vells de Convergència com a
únic partit present al Consell de
la Generalitat.

—És l'únic partit present, però
també hi ha independents.

—Independents que jo encara
no entenc com accepten les co-
ses que CiU fa, sense desmar-
car-se'n. El senyor Max Cahner,
que es diu un ferm defensor dels
Països Catalans, m'explicarà
com accepta que el partit que
l'ha dut al Consell pacti amb
UCD, quan UCD és qui més fa al
País Valencià per combatre
aquell concepte. Aquest any, per

"En les votacions amb UCD, des del20-M,
CiU guanya als socialistes en un 150%

Falles, van cremar un ninot que
era Jordi Pujol i que simbolitza-
va tot allò que és català. Jo ma-
teix he de donar una conferència
a l'Ateneu Cultural de València i

la UCD està recollint signatures
per impedir-ho perquè sóc cata-
là.

—La crítica contra el pacte de Ciu
amb UCD és absoluta, però Roca
Junyent ha recordat als socialistes
allò que "no diguis mai d'aquesta
aigua no en beuré".

—Jo sempre he begut la ma-
teixa aigua. Ell sí que n'ha begut
més d'una. Però el què nosaltres
no farem és entrar a formar part
d'un govern, o donar-li suport,
sense un programa detallat,
sense partides i contrapartides,
sense xifres clares.

D'altra banda, quan els meus
companys socialistes fan fàstics
a entrar en un govern de coalició
es pensen que ens diran: "Passeu
passeu". I no és així, la dreta no
vol que els socialistes manin.
Entrar en un govern de coalició
no vol dir ni fer feliç la dreta, ni
acceptar les feines més desa-
gradables; vol dir un reparti-
ment de poders al qual han
d'emotllar-se uns i altres. H

L'on com balla •JAUME FUSTER

Bauxes, xeflis i merrinxes
Mentre els alarbs s'arrien castanyes i el suc del

motor d'explosió s'acaba, els barcelonins i les barce-
lonines hem celebrat una Festa Major ben txani.
Hem endrapat, aixecat el colze, remenat el paner i
corregut com a tocats del bolet. Suposo que per
darrera vegada a la vida. L'any que ve, Déu i els
moros diran.

I ara que diguin que els catalanets som gent de
seny! Només calia passar per la Rambla de Catalunya
i veure-ho. Els ciutadans, més lluents que el De la
Cierva després del caviar de París, s'empentaven per
tastar els sucs de la terra. El xarel·lo agermanava
rivals, esmussava distàncies socials i ara sí, més que
mai, érem un sol poble. Un poble pet. Amb una
gatera contínua. Si aquesta Generalitat convergent i
unida és capaç de muntar-nos un tinglado com el del
mam, us ben juro que valia la pena votar CiU. Es clar
que el dia de la inauguració de la I Mostra dels Vins
Catalans, l'Honorable Pujol i els seus consellers més
addictes parlaven de l'aigua al Montseny. I és que
Catalunya té set, sí senyors, però set de garnatxa,
una set insadollable de Priorats i de Terres Altes, de
Falsets i d'Alelles, de Penedesos i Empordans, de
negres, clarets, rosats i passats de rosca. Feia goig
veure els assenyats habitants de l'Eixampla suant la
cansalada tocà a tocà amb els del Cinturó Roig, més
empaperinats que un escocès en el celler del senyor

Jonivòlquer. I una mica més amunt, a la mateixa
Rambla, la fartanera major. Que si bacallà a la llauna,
que si canelons, que si... Un tip de ca l'ample. I
després, farts i torrats, a córrer! Els haguéssiu vist
lluint el tipet, a les deu del matí del dia de la Mercè a
la plaça de Catalunya. Val a dir que els quinze
quilòmetres lliures eren una excusa per obrir la gana i
fer venir la set.

Com que la I Mostra del Vi ha estat un èxit, l'any
que ve, amb crisi o sense crisi, proposo que la
Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb la
col·laboració de la d'Interior—que ja tindrà traspas-
sada la Seguretat Ciutadana— muntin el Primera
Mostra d'Herbes, Userdes, Punxades i Infusions
diverses de Catalunya. I que, també pel mòdic preu
de dues-centes pessetes, el ciutadà honrat pugui
degustar les delícies d'un calçot d'userda tortosina,
fer bafos de cascall del país i muntar-se un estrip amb
bolets de la Cerdanya. Ara ja hem demostrat que som
uns larel.lis assadegats, només ens falta demostrar
que som més carabruts que el Mike Jagger. I que la
collita pròpia és tan bona com l'estrangera, veiam si
frenem la importació. Tot i que, tal com van les coses,
l'any que ve haurem de muntar una Mostra d'Espel-
mes del País que l'honorable Conseller d'Indústria i
Energia inaugurarà amb tota l'austeritat deguda. Ja
se sap que moltes candeles fan un ciri pasqual. •
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EL PROJECTE DE LLEI
D'AGRICULTURA DE MUNTANYA

Una llei de tot menys
d'agricultura
IGNASI ARTIGAS

Depressió econòmica, marginació física,
despoblament i envelliment de la població.
Aquests són, a gran trets els paràmetres fonamentals
que delimiten l'actual situació de Falta muntanya
espanyola. Davant d/això, el govern d'UCD ha fet un
projecte de llei d'agricultura, que parla de tot una mica
i no diu res en concret i que pretén ser la solució
a tots els mals que pateixen les zones de muntanya
de l'Estat. El Pirineu, malgrat ocupar un vint per cent a

No és cap secret, i si no a la vista
està, que els darrers quaranta anys
han produït tot un seguit d'impor-
tants efectes territorials i demogrà-
fics que han provocat a la vegada
uns greus desequilibris econòmics i
socials. Aquests han ocasionat
grans problemes de concentració
industrial, alhora que facilitaven un
estancament i, a la llarga, un subde-
senvolupament que convertia les
zones rurals en immenses bosses de
pobresa.

Davant de tot aquest panorama
tan desolador el Ministeri d'Agri-
cultura s'ha proposat tirar endavant
una LLei d'Agricultura de Munta-
nya, amb la finalitat d'ajudar la
població en el seu desenrotllament
econòmic per mirar d'obtenir, així,
un reequilibri biològic i demogràfic.

L'esmentada llei consta de sis
capítols i pretén oferir tota una sèrie
de solucions per al sector agrari. Es
podria dir, doncs, que correspon a
un desenvolupament parcial de l'ar-
ticle 130 de la Constitució espanyo-
la, que diu: "Els poders públics
atendran a la modernització i al
desenvolupament de tots els sectors
econòmics i, assenyaladament, de
l'agricultura, la ramaderia, la pesca i
l'artesania, a fi d'equiparar el nivell
de vida de tots els espanyols". En el
segon apartat, es fa la següent afir-
mació: "Amb la mateixa finalitat es
donarà un tractament especial a les
zones de muntanya".

En el capítol primer d'aquest pro-
jecte de llei, es delimita allò que es
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considera Zona d'Agricultura de
Muntanya, mitjançant uns paràme-
tres similars als fets ser-
vir pels països europeus.
A més, es fa esment dels
objectius que es prete-
nen assolir, que són: El
reconeixement de la ne-
cessitat que es mantin-
gui, dins d'uns límits de-
terminats, la població de
muntanya. Donar la jus-
ta compensació a la po-
blació muntanyenca, do-
nades les condicions di-
fícils en les quals duen a
terme la seva activitat. I,
finalment, la promoció i
coordinació de totes
aquelles accions que si-
guin necessàries per de-
fensar el medi físic de la
muntanya, el qual es tro-
ba, avui dia, molt afeblit.

En el capítol segon, es parla dels
instruments que són necessaris per
tal d'assolir els objectius abans es-
mentats. Aquests instruments són
els anomenats Programes d'Orde-
nació i Promoció de Recursos Agra-
ris, els quals inclouen les directrius,
normes i mesures a aplicar.

El tercer capítol fa esment del
desenvolupament i execució dels
programes al·ludits, així com de la
participació de les Administracions
Públiques i les Entitats Territorials.

En el capítol que fa quatre, el
projecte de llei d'agricultura de
muntanya es refereix a la creació de

Joan Ganyet, membre dels GAP, i un dels principals
protagonistes que Valternativa dels habitants de
VAlt Pirineu hagi arribat a les Corts.

les "Associacions de Muntanya"
com a organismes participatius en
tot allò que signifiqui vetllar pels
interessos muntanyencs.

En el capítol cinquè, es parla de
les ajudes i dels beneficis generals
que s'atorgaran als pagesos
d'aquestes zones.

Finalment, el capítol sisè parla de
la coordinació administrativa que
haurà d'existir per tal d'establir les
directrius a seguir, per coordinar
esforços, per marcar prioritats i per
supervisar les inversions que s'ha-
gin d'efectuar.

ritori de Catalunya, només està habitat per un u
lles Comunitats Autònomes?... A

obeir
Es força interessant i important

que per fi el govern se'n recordi que
Espanya és un país on hi ha munta-
nyes —després de Suïssa som el
país més muntanyós d'Europa— i
que la gent que allí hi viu i treballa
aporta quelcom a la,malmenada
economia del país. És per tots
aquests motius que és d'una vàlua
considerable el fet que s'hagi ende-
gat un projecte de llei d'agricultura
de muntanya.

El que no és tant d'agrair, és el fet
que l'esmentada llei es refereixi més
a la conservació de la natura que no
pas a l'agricultura de muntanya. I no
perquè la conservació de la natura
no hagi d'ésser tinguda en compte,
sinó perquè seria força convenient
que tot allò que fes referència a la
conservació i repoblament dels bos-
cos tingués la seva llei específica i,
que totes les activitats que fessin
al·lusions a les tasques agràries es-
tiguessin contemplades en una sola
llei. Que és el que teòricament es
pretén fer amb aquesta llei, ja que
a l'hora de la veritat hi Ha una
barreja de conceptes que fan esment
a urbanisme, a agricultura, a trans-
port, a turisme; en fi que és una
disbauxa.

Per un altre cantó, hi ha un punt
que no queda gens clar, ja que si bé
és una llei de promoció de les activi-
tats agràries, existeix, paradoxal-
ment, la possibilitat d'expropiar les
terres als pagesos amb la finalitat

per cent del total del cens de Catalunya.
d'afavorir l'aspecte recreatiu i turís-
tic de la muntanya.

Cal dir, també, que aquest projec-
te de llei d'agricultura posa de mani-
fest la subordinació dels aspectes
agraris envers els problemes de cai-
re forestal, sense tenir en compte
que, a la llarga, pot ser causa de
múltiples desequilibris entre els di-
ferents sectors que conformen la
productivitat muntanyenca.

Punt i a part mereix el comentari
sobre les "Associacions de Munta-
nya". I és que aquest terme està tret
de les diferents lleis que sobre mun-
tanya existeixen a l'Europa alpina.
Ara bé, aquestes associacions a les
quals la UCD només s'ha molestat
en traduir-ne el nom sense tenir en
compte el contingut, són unes asso-
ciacions quasi bé centenàries i amb
forta implantació en els seus països
respectius. Però aquí a Espanya, no
té cap sentit voler impulsar un nou
tipus d'organisme representatiu
dels interessos dels habitants dels
pobles muntanyencs quan ja hi ha
tota una sèrie de grups de caire
cooperativista, sindical i polític,
deixant al marge els ajuntaments,
que són força representatius dels
interessos d'aquest sector de la
geografia espanyola.

Finalment, cal deixar ben clar que
en aquest projecte de llei el Ministe-
ri d'Agricultura ignora, en tot mo-
ment, el poder de les comunitats
autònomes, ja que només els reser-
va el dret de dur a terme els projec-
tes elaborats a Madrid, malgrat que

l'apliacació i posterior desenvolupa-
ment de la lei hauria de realitzar-se
en cada poder autonòmic, ja sia
mitjançant comissions comarcals o
supracomarcals, coordinades a ni-
vell estatal; això, però, no es té en
compte. Com tampoc no es té en
compte que les competències en
matèria d'agricultura, segons l'Es-
tatut, corresponen en exclusiva al
govern de la Generalitat.

En resum, es pot afirmar que al
darrera d'aquesta llei hi ha una
voluntat de solucionar tots els mal-
decaps que produeix la muntanya,
sense tenir en compte, però, si es
cobreixen o no les necessitats que
precisa aquell sector del país.

Valternativa dels Grups de l'Alt
Pirineu

Una vegada assabentats del pro-
jecte de llei impulsat pel Ministeri
d'Agricultura, els Grups de l'Alt
Pirineu (GAP) organització formada
per agricultors i ramaders de Nava-
rra, Aragó i Catalunya han elaborat
unes bases per una llei alternativa a
la proposada per la UCD i que han
assumit totes les forces autonomis-
tes i amb implantació popular.

Els GAP han elaborat aquest do-
cument perquè consideren que la
llei d'agricultura de muntanya de la
UCD és una llei sectorial i parcial,
que malgrat ser important no pot
resoldre tots els problemes que pa-
teixen avui dia els habitants dels
indrets muntanyosos.

L'alternativa preparada pels
GAP es basa en nou punts concrets,
que són: "Vocació de la muntanya",
és a dir, cal planificar per zones i per
comarques les orientacions i pro-
duccions de la ramaderia; la munta-
nya no s'ha d'orientar, només, en-
vers la ramaderia de caire boví o oví,
sinó que cal que totes les altres
espècies que puguin aprofitar els
recursos naturals també siguin
promocionades.

La "Selecció i millora de la rama-
deria" comprèn la promoció i con-
trol dels llibres genealògics de les
diferents racs. També cal reestruc-
turar els circuits d'inseminació arti-
ficial, o cedir els toros necessaris a
cada vall. És imprescindible que hi
hagi un veterinari amb dedicació
completa i que pugui comptar amb
la col·laboració del personal ade-
quat. A més, cal promocionar i aju-
dar, directament, al ramader, per tal



que pugui millorar les condicions
del seu bestiar.

Per allò que pertoca a la "Defensa
Sanitària", els GAP pensen que és
convenient que es faci una reestruc-
turació dels serveis sanitaris, amb
tot el que això comporta, així com
una planificació i posterior execució
d'uns programes de defensa sanità-
ria per les malalties greus.

Respecte a "l'Ordenació i
intensificació del sòl agrícola",
creuen que cal donar un ús preferent
al sòl agrícola, així com propiciar,
ordenar i incrementar els conreus.
Per altra banda, estan convençuts,
també, de la importància que tenen
els regadius a la muntanya i per tant,
estan per un control i participació en
l'ús de l'aigua, fet aquest que fins
ara els ha estat negat.

També reivindiquen una concen-

tració parcel·laria així com una mi-
llora dels accessos, ja que actualment
hi ha indrets que estan en pèssimes
condicions de comunicació.

I, pel que fa als arrendaments de
muntanya, pensen que és del tot
necessària una redefinició política
total en aquest sentit.

Pel que pertoca a les "Zones de
pasturatge de muntanya", que per
altra banda són la base d'una rama-
deria extensiva, els GAP pensen que
és del tot imprescindible la cons-
trucció i posterior conservació dels
accessos, per part dels Serveis Fo-
restals corresponents. Entre altres
coses, cal també que es dugui a
terme un inventari exhaustiu de les
zones de pasturatge, així com del
seu possible aprofitament, al marge
que s'elabori un pla de millora i

L avantguarda
musical europea
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aprofitament amb la participació
del afectats.

"Cal donar suport a les explota-
cions de la muntanya", és el sisè
punt que defensen els agricultors i
ramaders de l'alt Pirineu, ja que cal
anul·lar els drets reals en les trans-
missions patrimonials amb el com-
promís, per part de l'hereu, de viure
i romandre en l'esmentada explota-
ció. Cal donar ajudes, també, pel
reemplaçament generacional, així
com actualitzar les indemnitzacions
mensuals i anyals a aquells propie-
taris més grans que cedeixen la seva
explotació als altres, perquè puguin
augmentar la seva superfície con-
reable o de pasturatge.

Es necessari, per un altre cantó,
que es subvencioni la industrialitza-
ció agrària i artesana, car, si no, tota
la indústria de transformació agrà-
ria no pot tirar endavant i es va
encarcarant i morint. Creuen, tam-
bé, que cal potenciar el cooperati-
visme, a tots nivells.

I, en darrer lloc, per allò que
respecta a la política forestal, els
GAP demanen que hi hagi control i
participació en les decisions fores-
tals per part dels ajuntaments o
juntes de veïns. Així mateix, recla-
men prioritat respecte a què les
obres i serveis d'ICONA les dugui a
terme gent del poble afectat.

En el moment de començar els
debats envers aquest problemàtic
projecte de llei d'agricultura de
muntanya, UCD intenta colar una
llei que, a la llarga, no servirà per res
més que, com a molt, atorgar algun
que altre milionet més als organis-
mes de torn, depenents del Ministe-
ri d'Agricultura. Davant d'això, el
PSC ha presentat esmenes a l'arti-
culat així com una a la totalitat,
recollint les reivindicacions dels
Grups de l'Alt Pirineu. El PSUC i la
Minoria Catalana, també, han pre-
sentat esmenes parcials a l'articu-
lat, amb la intenció d'aconseguir
incloure algunes de les propostes
alternatives que preconitzen els
GAP, enfront a la llei d'UCD. Caldrà,
però, lluitar de ferm al Congrés de
Diputats si de veritat es vol assolir
una llei que sigui, de debò accepta-
ble i aplicable a la realitat socio-
política d'aquell sector del país, ja
que si no seria com si no s'hagués fet
res, la qual cosa no deixaria de ser
una trista conclusió per a un tema
tan important com és la Llei d'Agri-
cultura de Muntanya. •
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TV A CATALUNYA

Discriminació a la vista?
MARIA JOSEP ROMAN

La possibilitat que en el proper any 1981 la
programació de RTVE a Catalunya passi, quasi
íntegrament, al segon canal, on l'índex d'audiència
és molt inferior al del primer, ha aixecat tot tipus
d'especulacions sobre el que pot esdevenir la televisió
catalana a curt termini, és a dir, en el seu estatus
transitori previ a la creació d'un canal autònom.

Fa poc més de tres setmanes que RTVE va donar
a conèixer la programació prevista per al darrer
trimestre d'aquest any, on es destaca que hi haurà un
augment de l'ordre del 66% de les hores d'emissió
en català.

Si bé s'ha parlat d'una possible
desconnexió de la programació es-
tatal durant l'espai "Gente Hoy",
sembla que això no es realitzarà fins
l'any 1981, restant la Primera Ca-
dena amb els seus horaris habituals.

En la primera hora d'emissió
(13,30) tornen després de l'estiu els
programes ja coneguts: "Crònica
Esportiva", "Signes", "Les nostres
coses" i "Barcelona RTVE", amb
l'excepció de "De bat a bat" que
desapareix definitivament. "Cata-
lunya a fons", informatiu d'actuali-
tat comarcal, cobrirà l'horari fins ara
ocupat per l'anterior programa. Cal
assenyalar que la desaparició de
l'espai dirigit per Joan Castelló Ro-
vira ha sorprès molta gent, ja que
potser era un dels millors programes
que es feien a Miramar.

L'informatiu de 14-14,30, "Crò-
nica", es manté dins del seu horari.
Tot seguit a la cloenda de la pro-
gramació estatal, Miramar continua
obrint amb els espais "Vostè pre-
gunta", "Entre nosaltres", un nou
programa que, segons RTVE, man-
té bàsicament els continguts del
desaparegut "De bat a bat", i "Mu-
sical Express" i "Gran Teatre" que
sfemetran alternativament. El
programa dels dissabtes "Quitxa-
lla", es repetirà els diumenges de
12,45 h. a 14,00 h., és a dir guanya 1
hora i quart. "Lliçons en català" és
un dels espais afectats directament
per l'increment d'hores: passa
d'ésser un programa setmanal a
ésser diari. Dins d'aquest mateix
bloc d'augment programatiu, pel

Alguns dels pocs programes de qualitat
com "Vostèpregunta" continuen

Hi haurà un augment d'hores d'emissió en la nova programació.

la televisió en català, que comença
ja el proper gener, no es veu tan clar
i fàcil. Ho expliquem.

l'UHF, "Crònica 2" continuarà com
fins ara. Es preveu que uns deu
minuts després que hagi acabat
l'emissió estatal pel segon canal i
per espai d'una hora i quart, es
tornarà a passar la programació feta
amb anterioritat per la Primera Ca-
dena. Però com a novetat, a UHF hi
ha dos programes informatius d'una
hora de durada, els dissabtes i diu-
menges, entre las 12.00 i les 15.00
hores.

Hom considera que aquesta ten-
dència a l'augment de la programa-
ció catalana és positiva encara que
existeixen reserves de cara a la qua-
litat dels programes. Fins ara sem-
bla que tot sigui molt senzill, sense
més complicacions. Però el futur de

.. 1981 • Miramar. de&termt
al segon canal?

I ara poden començar els proble-
mes. RTVE, que manté contactes
amb la Generalitat, té prevista per
aquest any, una considerable am-
pliació de hores d'emissió sempre i
quan la pendent aprovació dels pres-
supostos ho permeti. Així mateix,
preveu un increment de minutatge
en la Primera Cadena, que iniciarà
la seva programació catalana a un
quart de dues i finalitzarà a les tres,
moment en què es connectarà amb
l'emissió estatal del "Telediario".



1981 serà l'any en què Miramar passarà a l'UHF

Malgrat tot aquest projecte, que
suposa un augment quantitatiu al
voltant de un 126 % (unes 30 hores
setmanals) en relació amb l'anterior
programació, contempla que el bloc
actual que s'emet a la tarda més el
bloc de nova programació projecta-
da es donin a UHF en la seva
totalitat. Perquè si bé no ha existit
una menció específica del trasllat a
la segona cadena en el nou organi-
grama, sí que el Director General de
RTVE, Fernando Arias Salgado, ho
esbossà ja en el mes de maig durant
la seva compareixença davant la
Comissió de Control Parlamentari
sobre RTVE a Madrid, en la qual
aventurà la possibilitat d'incremen-
tar la programació catalana del se-
gon canal i anar suprimint-la del
primer.

Donat que RTVE ens té acostu-
mats a desagradables sorpreses,
malgrat aue oficialment no hi ha res
sobre aquest particular, les declara-
cions obriren un seguit d'especula-
cions i recels justificats que es re-
flectiren en dues proposicions no de
llei presentades pel grup parlamen-
tari "Socialistes de Catalunya" en
els mesos de maig i juliol, en les
quals si bé s'accepta l'augment
quantitatiu a UHF, es rebutja qual-
sevol supressió de programes en el
primer canal, fent afermament en la
possibilitat d'increments en aquest.

Quines podrien ésser les raons
per aquest contracop? Nosaltres
n'assenyalaríem tres: audiència, co-
bertura i tècnica.

— Audiència: tothom sap que el

nivell d'audiència d'UHF és infini-
tament inferior al del VHF. Això
introdueix un element evidentment
discriminatori per començar. D'al-
tra banda, en emetre's la programa-
ció catalana en hores de reduïda
audiència (horari laboral) es dobla
l'efecte discriminatori. Altra cosa
molt diferent seria que aquest aug-
ment que RTVE anuncia per al
proper any es donés en hores de
màxima audiència, de 8 a 11 de la
nit. Això, pensem, sí que realment
contribuiria a la normalització cul-
tural a Catalunya.

— Cobertura: Avui per avui UHF
no arriba a tots els indrets de Cata-
lunya i aixòsignifica que, si es porta
endavant el canvi, hi haurà catalans
que quasi no veuran res de la pro-
gramació catalana de TV.

—Nivell tècnic: per últim, i tocant
una qüestió de caràcter tècnic, di-
guem que la qualitat en la imatge
d'UHF és deficient en molts dels
aparells de TV que no funcionen
amb antena col·lectiva.
Generalitat: ha pactat amb UCD?

Davant aquest nou pla de RTVE,
per al proper 1981, la Generalitat si
bé considera que l'increment de
horari continua essent insuficient
per a les necessitats de Catalunya, no
sembla rebutjar la nova via que
s'entreveu tímidament i silenciosa.

Ha existit realment un pacte
UCD-CiU? Anna Balletbó, diputada
del Grup Parlamentari "Socialistes
de Catalunya", ens digué: "El que
s'ha de pensar és si realment han
existit negociacions entre la Genera-

litat i el Govern Suàrez. Jo crec que
no. Arias Salgado tenia a priori
pensada alguna cosa per a la TV a
Catalunya, ja fos per les pressions
rebudes des de les autonomies o
pels mateixos interessos d'UCD
que, d'aquesta forma, en donar
l'UHF a les autonomies recobrava el
primer canal. I ara, això, ho presen-
ten com part dels acords Suàrez-
Pujol. Però si ha existit realment el
pacte sobre TV o han enganyat al
Consell Executiu de la Generalitat o
el Consell no sap negociar, i si no ha
existit, el que han fet és admetre el
que Arias Salgado ha dit sense re-
plicar".

L'Estatut de Catalunya contem-
pla en la Disposició Transitòria VIII
"l'atorgament per part de l'Estat a
la Generalitat del règim de conces-
sió d'un tercer canal". Però donat
que el Govern de Madrid no es va'
comprometre a la creació d'aquest
canal en un termini fix, els represen-
tants del Grup Socialistes de Cata-
lunya varen forçar la inclusió en
l'esmentada Disposició d'un apartat
en el qual es diu que fins l'arrela-
ment d'aquest canal, RTVE pro-
porcionarà mitjançant la seva es-
tructura organitzativa a Catalunya,
un règim transitori de programació
específica pel Principat que RTVE
emeterà per UHF.

Sobre aquesta base i davant els
esmentats propòsits de Televisió
Espanyola per 1981, els socialistes
varen presentar una proposició no
de llei el 7 de maig que es va perdre
per només 2 vots. El seu punt quart
diu: "Que sense retard es procedeixi
à establir els corresponents incre-
ments horaris d'emissió d'UHF en
les Comunitats autònomes sense
perjudici dels que es produeixin en
el primer canal i s'estudiï també la
possibilitat d'incrementar aquest".

En el mes de juliol una altra nova
proposició no de llei es va presentar
insistint en el mateix tema, que
encara està pendent de discussió en
el Parlament espanyol, Anna Ba-
lletbó ens conclou: "Espero veure
votar llavors la Minoria Catalana".

En tot aquest tema, el que en
definitiva està en joc és el futur de la
televisió catalana, i el que és més
important, sobre quina base es par-
teix. I si aquesta base comença ja a
ésser discriminatòria, no es veu com
la futura televisió catalana es podrà
implantar amb plena i absoluta lli-
bertat. •



GENTIL PUIG

La realitat cultural
de la Catalunya
Nord és ínfima
ISIDRE AMBROS

Estudiós de la lingüística aplicada, exiliat a França
des de Pacabament de la guerra civil, membre d'una
de les comissions tècniques de la Conselleria de
Cultura de la Generalitat, ha passat més de quatre
anys estudiant el problema del bilingüisme a un barri
de Perpinyà abans no ha acabat la seva tesi doctoral
"Diglòssia, Normalització i Ensenyament de la
llengua vernacla a la societat nord-catalana".

El proppassat mes de maig, a la
universitat Paul Valery de Montpe-
ller, el tribunal format per R. La-
font, B. Schlieben-Lange, A. Badia i
Margarit i A. Roig donava la qualifi-
cació de matricula d'honor cum lau-
de a la tesi doctoral "Diglòssia,
Normalització i Ensenyament de la
llengua vernacla en la societat nord-
catalana" presentada i defensada,
totalment en català, per Gentil Puig.

Amb el pas del temps però, en
Gentil Puig es va anar especialitzant
cada vegada més, sobre el problema
concret dels castellano-parlants.

"Efectivament, sobre els mè-
todes d'ensenyament i, en defi-
nitiva, la seva plena incorpora-
ció i assimilació a la cultura ca-
talana. Sóc plenament partidari
dels mètodes moderns, d'aquells
que, mitjançant tractaments bo-
nics i atractius, faciliten l'absor-
ció dels coneixements de Cata-
lunya per part dels castellans, ja
que si es fan servir els mètodes
clàssics i farragosos, es pot pro-
duir un efecte de rebuig; cosa,
per altra banda, gens convenient".

Cal dir, però que el fenomen del
bilingüisme no va copsar aquest
estudiós de la llengua nascut al
poblet de Rocafort a la comarca del
Bages, vivint a Catalunya, sinó que
aquest fet es va generar molt abans,
a França.

"La meva intenció era desco-
brir la realitat socio-lingüística
del català a la Catalunya Nord i
això va ser, fonamentalment, el
que va motivar l'enfoc de la me-
va tesi doctoral".

Tot el desenvolupament de la
investigació es va centrar en un barri
de Perpinyà anomenat Moyen Ver-
net. Ara bé, aquesta investigació es
va dividir en tres nivells: els nens i
els mestres de l'escola del barri i les
metodologies que es van aplicar; cal
dir que aquí en Gentil Puig va sub-
dividir-ho en dues parts una de
control i una altra d'experimental.
"Aquest primer apartat ens ha-
via de posar en contacte amb la
realitat escolar.

El segon nivell, estava dedicat
als pares dels alumnes i a llurs
activitats i actituds envers els
temes del català. Això ho vam fer
basant-nos en tot un seguit d'en-
questes i entrevistes semi direc-
tives, de caire socio-lingüístic.
Finalment, el tercer nivell és el
que feia referència al context, al
coneixement de la realitat, és a
dir el barri i tota la seva ambien-
tació; en aquest cas, el tipus
d'enquesta que vam dur a terme
va ser del tipus socio-lingüístic,
com l'anterior, però aquesta ve-
gada va ser tancada, és a dir amb
unes preguntes concretes.

Tota aquesta investigació, però,

"Des que vaig tornar de França, ara
farà uns deu anys, m'he dedicat a
estudiar els problemes del bilingüis-
me".

tenia una finalitat molt determinada
i era poder arribar a comprovar si els
nens en treien algun profit o no de
l'ensenyament en català. "A partir
d'aqui vam poder observar com
en el grup que nosaltres anome-
nàvem experimental, els seus
coneixements havien augmentat
en un vint per cent, és a dir, que
el fet que estudiïn una altra llen-
gua els mobilitza més envers la
pròpia.

"La gent de la Catalunya Nord
sent un auto-odi profund"

Es pot afirmar que, per regla
general, hi ha una comprensió
mitjana del català, que nosaltres
anomenem passiu (coneixements
existents que no es fan servir),
d'un seixanta per cent. Per tant,
estic en condicions d'afirmar
que els alumnes que nosaltres
vam escollir van assolir la xifra
del vuitanta per cent de com-
prensió catalana. Pel que res-
pecta al nivell d'expressió vam
poder observar que aquest va
augmentar, però no només en
català, sinó també en francès".

Pel que pertoca al segon punt
d'investigació, al de les actituds i
opinions paternes, es va verificar
que aquests demostraven més auto-
odi davant d'uns enquestadors ale-
manys que no pas davant d'uns de
francesos. "Sí, efectivament,
quan la persona que parlava
amb els pares era d'origen ale-
many, aquells oposaven a la na-
cionalitat germana, per tal de



tenir el mateix status la nacio-
litat francesa, la qual cosa els
creava una contradicció interior
més forta, és a dir, generava més
auto-odi, que no pas davant d'un
enquestador d'origen francès".

"A més, s'ha pogut comprovar
que quant a la llengua o idioma,
molts tenen el català com a llen-
gua pròpia; però quant a espai
físic, tenen el concepte imposat
per l'Estat, és a dir, el departa-
ment; o sigui que es pot dir que hi
ha una pèrdua de visió de l'ètnia
per allò que correspon a la visió
de l'espai que obeeix a la distri-
bució territorial de l'ètnia.

Una vegada que Gentil Puig ha
acabat els seus estudis sobre el
bilingüisme a la Catalunya Nord,
pensa que hi ha algun punt, alguna
característica de la seva tesi docto-

ral que es pugui aplicar a la realitat
d'aquí, de Catalunya?

"Aquí, la realitat, és molt dife-
rent d'allà, aquí hi ha una il·lusió
de participar en el poder instau-
rat i d'influir en la vida quotidia-
na dels catalans mitjançant les
institucions existents. En canvi,
allà tot just s'està desvetllant la
consciència nacionalista. A més,
tant de la Catalunya Nord, com
de POccitània, aqui se'n té un
concepte molt equivocat, hi ha
una visió romàntico-populista,
és a dir, no realista, de la situa-
ció; *

Per altra banda, aquí al Prin-
cipat, les forçs populars sempre
han estat les capdaventeres en la
lluita per la recuperació de les
institucions de Catalunya. Allà
tot just ara comencen a espavi-

lar-se, amb l'agreujament que la
dreta és qui està prenent la ini-
ciativa en tot moment i està do-
nant un enfoc totalment folklo-
rista".

Quina opinió et mereix el projecte
de llei que el govern de la Generali-
tat vol presentar al Parlament?

"Sobre aquest projecte, he de
dir que benvingudes siguin totes
les lleis que permetin ajudar a la
plena normalització de l'ús del
català. Però cal anar en compte
amb les possibles implicacions
que hi hagi al darrera d'aquestes
lleis, car s'ha de tenir present
que la llengua és un element
sociològic de la gent i pot provo-
car tot un seguit de malentesos i
en lloc d'afavorir resulti perju-
dicial j>er al desenvolupament
país". •

Llibres PERE ANGUERA

TURRO, R.: La fam. Les
millors obres de la litera-
tura catalana, 32.232 ps.

Reedició d'una de les primeres i més importants contribucions
modernes en català al món de la filosofia científica. Un llibre rigorós i ben
escrit en el qual es demostra que la fam és un dels elements claus del
coneixement i de l'exercici de la ment. La prova de la vàlua de l'obra és la
seva traducció coetània en diverses llengües europees.

COMAMALA, R.: Varia-
cions sobre mites grecs III.
Publicacions de la aba-
dia de Montserrat. Biblio-
teca Serra d'Or, 27. 199
ps.

L'escriptura actual de tragèdies gregues que demostren en el seu
autor un profund coneixement de l'ànima humana i de la mitologia i
literatura que reprèn i aprofundeix, alhora que construeix quatre
reixides peces teatrals. En aquests volum aplega "Aquil.les", "Paris i
Helena", "El retorn d'Ulisses" i "Andròmaca".

CAPMANY, M.A.: Ves-
te'n ianqui! Ed. Laia. Les
eines, 61. 147 ps.

Segona edició revisada i ampliada de "Traduït de l'americà". Una
novella ben plena de suggerències i amb la possibilitat de lectures
múltiples des de la simplement policíaca, fins a la interrelació de
situacions paral·leles del país petit, manipulat i amb una cultura
desconeguda o a l'enfrontament de l'ideal i el pragmatisme.

BLAY, MAITE: 8 x 8. La
dama del laberint, 2. 36
p.s.n.

Un brillant exercici poètic en el qual l'autora recull vuit cites de tema
femení d'autors grecs clàssics tot il.lustrant-los amb una fotografia que
dóna com a resultat amb l'acoblament de les vuit cites un poema darrer i
personal, de queixa, amor i denúncia.

BROSSA, J.: Rua de lli-
bres. Ed. Ariel. Cinc
d'oros, 8. 588 ps.

Tercer volum de l'obra poètica completa que aplega llibres datats
entre 1964 i 1970, gairebé tots inèdits. Els poemes molt lligats a la
realitat, demostrant, tant els de forma totalment lliure com els sonets,
que la poesia no està renyida amb el compromís. Una mostra més de
l'obra d'un gran poeta renovador de la poesia catalana, que demostra
com totes les paraules, actes, fets o objectes són susceptibles de
poetització.

LLOMPART, J.M.: Man-
dràgola. Ed. 62. L'escor-
pí-poesia, 57. 71 ps.

Un magnífic recull de poesia on s'uneixen un gran domini dels ressorts de
la llengua i de la poètica amb una acurada sensibilitat. El llibre
estructurat en tres parts, vers lliure, uns sonets impecables i prosa
poètica, centrats en bona part en el tema de la mort i la senectud. El llibre
confirma Llompart entre els millors poetes catalans contemporanis.
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Cultura en joc JOSEP Ma. CARANDELL

Cardona Torrandell
La "Gran Enciclopèdia Vasca"

publica de fa anys cinc col·leccions
de gran format dedicades: 1. Pin-
tors i escultors bascos d'ahir, avui i
demà; 2. Mestres actuals de la
pintura i escultura catalanes; 3.
Mestres de l'art espanyol; 4. Grans
mestres de l'art modern i 5. Mu-
seus del País Basc.

En la segona d'aquestes col·lec-
cions, la d'art català contempora-
ni, han aparegut 63 volums sobre
artistes com Pruna, Tharrats, Su-
birachs, Roca Sastre, Hernàndez
Pijuan, Rebull, Guinovart, Duran-
camps, Dalí, Clavé... Ara acaba de
sortir el dedicat a Armand Cardo-
na Torrandell, de qui jo mateix
escrivia fa un parell de mesos a
L'Hora amb motiu de la seva expo-
sió de teles de diables, i d'haver
pintat els vestits delsdiables, amb-
dues coses a Vilanova i la Geltrú. I,
justament quan escric aquesta no-
ta Cardona Torrandell torna a fer
presència artística a Barcelona,
amb motiu de la reposició de
"Ronda de mort a Sinera", amb
l'extraordinari text d'Espriu, el
muntatge ja clàssic per la seva
perfecció de Ricard Salvat, i l'es-
cenografia d'Armand Cardona To-
rrandell que contribuïren a fer po-
pular a aquest gran artista entre el
nostre públic, inclòs el no directa-
ment interessat en la pintura.

Malgrat que jo coneixia de fa
molts anys Cardona Torrandell,
havia visitat exposicions seves a
Barcelona i havia tingut el plaer de
discutir amb ell en una mena de
tertúlies que celebràvem a la Sala
Serrallonga del carrer de Merca-
ders, fins aquest estiu no havia
tingut ocasió de veure'l treballar,
d'assistir al procés de creació de
les seves obres i de contemplar les
teles acabades en el mateix taller
on varen néixer i varen ser realit-
zades. Cada pintor té la seva ma-
nera de crear: uns treballem tenaç-
ment i constantment, com devien
treballar molts dels mestres an-
tics; d'altres, treballen quasi cada
dia, amb rapidesa i descobrint
sempre coses noves; i n'hi ha tam-

bé que només treballen de tant en
tant, omplint el seu esperit —i el
seu cos— a poc a poc, fins que un
bon dia es posen a treballar amb
passió i realitzen un quadre o una
sèrie de quadres.

LA LECTURA: UN VICI
PATENT

Crec que Cardona Torrandell
pertany a aquest últim tipus, enca-
ra que no d'una manera pura, car
en ell hi ha també molt del tipus
primer, el que treballa amb cons-
tància. Cardona Torrandell té unes
altres característiques: la pintura
no és la seva única passió: és,
d'entre els molts pintors que co-
nec, el que més llegeix, sigui poe-
sia, novel·les, filosofia o, simple-
ment, els diaris. Potser la lectura
és en ell un vici més patent que la
pintura. A més, i en això s'assem-
bla a molts altres artistes actuals,
Cardona no pinta obres úniques,
sinó més aviat sèries d'obres, sens
dubta a causa que cada tema esco-
llit per ell no és un tema passatger,
sinó quelcom a què ha arribat amb
esforç i que s'ha possessionat d'ell
amb tota intensitat. En aquest lli-
bre hi trobareu, per exemple i
tornant al que abans deia, moltes
pintures relacionades amb "Ron-
da de mort a Sinera", de l'any 1970
i del 75, com moltes altres dedica-
des a "La bona persona de Se-
zuan" (el muntatge era també d'en
Salvat), bé com a escenografia o
per a exposició, en teles o dibui-
xos. Altres grans sèries de l'artista
són: "Numància", "Naufragis".

El llibre actual de la Gran Enci-
clopèdia Vasca, no ha estat fet per
algun crític com la majoria de lli-
bres sobre pintors, sinó concebut i
realitzat pel mateix Cardona.
Aquest ha seguit un ordre cronolò-
gic, des de les primeres pintures
fins a las darreres, i des de les
primeres crítiques fins a les ac-
tuals. En les parts interiors de les
grans pàginas se succeixen les crí-
tiques de Sebastià Gasch, d'Ale-
xandre Cirici Pellicer, de l'italià
Mano de Micheli (Cardona ha pen-

jat amb molta freqüència obres
seves a galeries italianes), de Ro-
dríguez Aguilera, d'Arnau Puigt,
del polonès Jòsef Szajna (també
Polònia és un dels països on sem-
pre esperen la seva obra) i altres;
mentre que en la banda exterior se
succeeixen les reproduccions de
les obres, en la primera part. En la
segona, tan extensa com la prime-
ra, les reproduccions són a tota
plana i en color, en unes reproduc-
cions que no diré pas que siguin
perfectes (mai una reproducció no
ho és) però sí molt considerables
en la fidelitat als originals.

Es comprèn que Cardona To-
rrandell, amb aquest llibre, volia
oferir una eina de treball als crítics
i al públic, per tal d'entrar suau-
ment en la seva pintura cada vega-
da més rica, complexa i perfecta,
però que de bon començament fins
avui mostra una curiosa recurrèn-
cia de temes i de signes. Cardona
Torrandell havia volgut ser abans
de pintor, escriptor. La pintura li
anava sortint al costat de la litera-
tura: és possible que • p_er això, a
aquesta no voluntat ni necessitat
d'exposar, ja les seves primeres
obres tinguessin una gran madure-
sa i responguessin al més íntim que
Cardona Torrandell portava dins, i
que molts altres artistes no desco-
breixen fins passat molts anys
d'activitat creadora. Es realment
sorprenent de veure com els seus
primers quadres, amb marineria i
gats, tornen a ressorgir en els úl-
tims, com certes fidelitats, al re-
naixement italià, per exemple, de
fa més de quinze anys, tingui enca-
ra força per inspirar-lo. Els ulls de
rostres antics tan vius i significa-
tius, han guanyat en vida i signifi-
cació; però ja hi eren des del pri-
mer moment.

Aquest llibre no es^però només
una eina de treball. És també un
homenatge, una nova consagració.
Cardonal Torrandell és, realment,
un dels nostres grans artistes, amb
un món absolutament propi i amb
un art extraordinàriament expres-
siu i perfecte.
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Cinema
Una breu
introspecció al
'Nazioarteko
Zinemaldia
Donostia 1980'
ANTONI KIRCHNER

Després d'haver seguit els pro-
grames dels festivals de Cannes i
Venècia vam decidir veure què pas-
sava en el de Sant Sebastià.

Primer fou una setmana de cine-
ma i després el Festival Internacio-
nal de Cine, reconegut pels produc-
tors d'arreu del món com manifesta-
ció competitiva des de 1957. Sem-
pre ha estat el festival oficial de
l'administració franquista. Tots els
feixistes que envoltaven el sector
cinematogràfic anaven a Sant Se-
bastià a passar uns dies de descans,
bevent bé i menjant millor. Sant
Sebastià era un festival de categoria
"A", segons el reglament de la
FIAPP (Federació Internacional
d'Associacions de Productors de
Pel·lícules), com Cannes, Venècia,
Berlin o Karlovy-Vary / Moscou.
Això volia significar un suport a la
plataforma mercatològica que signi-
ficava el mercat iberoamericà per a
les produccions europees i nord-
americanes. Ben aviat es va veure
que des de Sant Sebastià poc es
podia influir en els mercats de Sud-
amèrica. El que sí que hi havia
eren premisos de doblatge i d'im-
portació per a les pel·lícules que
concorreguessin al festival. I permi-
sos vol dir diners i els americans
van incloure a les seves agendes el
nom de Sant Sebastià.

L'administració cinematogràfica
ja no és franquista, encara que s'hi
pot trobar més d'una dotzena de
feixistes; ara és ucedista. Però Sant
Sebastià és una de les capitals
d'Euskadi i amb les autonomies el
festival ha deixat d'ésser el feu del
"cine de Espana" per a convertir-se
en el "Nazioarteko Zinemaldia Do-
nostia".

Això ha significat que moltes ca-
res, que sempre estaven al front de
departaments del festival, han hagut

"The Shining", el darrer Kubrick, la pel·lícula més esperada pel Festival.

nosaltres sempre érem rebuts com
"los catalanes", és a dir, com ele-
ments que, per principi, estàvem
disposats a portar la contrària. Ara
fa dos anys que la burgesia donos-
tiarra va trobar-se en sortir de les
avança, sol, ben sol, el crític vingut
ria Eugènia, amb una sonora i mate-
rial contestació. Ous i tomàquets
barrejats amb gruixudes paraules
pronunciades en Euskera. Defini-
tiu. Ara les sessions del Victoria
Eugènia sols resten concorregudes
per professionals i invitats estran-
gers. Aleshores, per què continuen
mantenint aquesta estructura de
temps passats i, a més, rebutjada
per uns i altres? No hi ha sensació
més ridícula que la d'entrar en un
ampli vestíbul, que els "xistularis"
es posin a tocar els instruments, que
es formi un arc d'honor i vegis que
avança, sol, ben sol, el critic vingut
de Barcelona que puja l'escalinata
no per anar a ocupar un lloc d'honor,
sinó que va a prendre un cafè en el
bar de l'ambigú...

Vàrem anar al "Nazioarteko Zi-
namaldia Donostia" a comprovar
els canvis. Resultat negatiu. El se-
gon motiu era veure la qualitat del
programa: dos títols vistos ja a Can-
nes, sis més a Venècia i la resta més
aviat decebedora.

Però la nota més negativa va ésser
comprovar com, per problemes de
partits, de dificultats interiors,
l'únic llargmetratge produït a Eus-
kadi, projectat en Euskera (amb
subtítols en castellà), dedicat a la
gran figura de l'ideòleg Sabino Ara-
na era projectat sense cap represen-
tació del Govern d'Euskadi. Això no
funciona. •

"El director d'orquestra", el darrer
Wajda.
de quedar-se a Madrid, que aquests
personatges que sempre pul·lulen
pels festivals i que no saps mai qui
són i per què hi són (a més de menjar
i dormir gratuïtament) han escam-
pat la boira. S'ha netejat l'ambient
però, a la vegada, s'ha perdut la
influència —decisiva— prop dels
productors americans que ja estan
substituint el nom de Sant Sebastià
pel de Sevilla. (Història que ja ex-
plicarem un-altro dia).

La pressió policíaca (tanquetes
passejant-se per davant del festival,
tres i quatre controls de carretera
per arribar a la ciutat, etc), la ines-
tabilitat de l'ordre públic han estat
supravalorats en el moment de pen-
sar si convé o no continuar amb Sant
Sebastià. D'altra part les noves es-
tructures que dirigeixen el festival
tampoc no han sabut trobar el punt
exacte que reflectís el que volen,
donar una nova imatge a una fira que
encara té enganxada a sobre la fe-
rum del franquisme.

El vell hotel Maria Cristina està
completament ocupat, però per tu-
ristes. Els salons ja no respiren
aquell ambient de "gente del cine",
és a dir, de "gente de Madrid", on
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El Picasso de
"Picasso U"
ANTONI BARTOMEUS

De l'apartat de teatre dins la
programació de les Festes de la
Mercè (reposició de Ronda de
mort a Sinera, sessions diverses a
la Cúpula Venus i a El Llantiol, i el
Gran Circ muntat a la Plaça de
Catalunya amb dramatúrgia de Jau-
me Melendres) cal destacar les tres
sessions de Picasso U que el grup.
Teatrot ha presentat a les Drassa-
nes. Perquè deu haver estat la idea
amb més entitat i perquè, molt pro-
bablement, és una història que tot
just comença. Ho dic perquè té
garantida una certa continuïtat.

Sintetitzant-ho ell mateix, Gui-
llén, creador de la invenció, havia dit
que l'objectiu era realitzar un mun-
tatge sobre l'obra de Picasso utilit-
zant la tècnica de l'entremès. En
acabaria sessió de l'estrena, Guillén

"Picasso U", una dramatúrgia oberta.
donava per bona la feina feta i per
vàlid l'esforç de tot l'equip, mentre
explicava de quina manera l'havia
preocupat el temor que tot plegat
s'interpretés com una simple expo-
sició de "ninots". Interpretació im-

mediata, i ell ho sabia millor que
ningú, si no s'aconseguia fer funcio-
nar mínimament una dramatúrgia
que havia estat pensada i treballa-
da, tot i que l'autor mateix la consi-
dera encara oberta. •

Encreuats núm. 73 JORDIFORTUNV

HORITZONTALS: 1. Consonant 2. Té molts alts i
baixos durant l'any. 3. Vocal. Suïssa des d'Àustria. No viu
gaire lluny, al revés. 4. Ni ell ni tu ni jo. Nom d'una noia ben
bonica. 5. Desplaçar l'embarcació tot fent gimnàstica. Els
diumenges, quan venia a dinar, portava un tortelL 6. En
temps de fred, més val una gorra que un barret S'enganxa
més que un ganxo. 7. Consonant Animal invisible a ull nu.
8. Fa de mal sentir en preguntat el dia de cobrament. A
Colònia, l'aigua en fa. En cartera. 9. Està dotat per jugar al
bàsquet 10. El Pacífic és el més gran. 11. Expulsió violenta
i sorollosa.

» VERTICALS: 1. Un parell que consonen. 1. Hi venen vi
al detall. 3. Vocal. Un dels que renta més blanc. Noranta-
nou. 4. Cau sense fer soroll però fent mullader. Vocal. 5.
També n'hi diuen "matromatru". 6. Els quatre punts
sàviament ordenats. Color feminista clar. 7. Dues de
mates. Fa que la farigola sigui antisèptica. 8. VocaL Indica
dolor. Es guanya la vida a expenses d'una dona de la vida. 9.
El seu saló és a la plaça del Rei. Té el fetge excel·lent al
revés. 10. Adulador que no li agraden les cares brutes. 11.
Les pomes eren la seva debilitat Fa sortir tot el merder. 12.
De malta.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NUM. 72

HORITZONTALS: 1.— Pa. A. P.!.— Frenopàtic. 3.—
Preliminar. 4.— Columna. 0 0 . 5.— Nit. I. P. M. 6.— Te.
Apàtics. 7.— Petadora. ty. 8.— Remot Çc. 9.— E. Abellai-
re. 10.— Setantejar. 11.— T t

VERTICALS: 1.— PC. P. 2.— Fronteres. 3.— Relicte.
E. 4.— Pelut Amat 5.— Ànim. Adobat 6.— Omnipotent
7.— Apia. Ar. L t 8.— An. Pta. Le. 9.— Tao. I. çaj. 10.—
Piromància. 11.— C. S. Rr. 12.— E.
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Un està disposat a mantenir que
Guillén mai no s'ha mogut per pur
esteticisme. I un està disposat a
acceptar que a Picasso U no hi ha ni
una sola acció gratuïta. Ara bé: cal
plantejar si, en alguns moments,
l'estètica no arranca, almenys en
part, el contingut ideològic i imagi-
natiu de l'espectacle. Si és així, no hi
ha més remei que reforçar sense
pors la proposta d'intencions, per-
què és evident que el llenguatge és
l'adequat. I paraula que no estic
pensant en pamflets, que ja no és
hora, ni em molesta la subtilesa sinó
ben al contrari. Crec, això sí, que
aquest treball s'ha d'aprofitar fins al
final. Perquè val la pena, simple-
ment. I perquè hi ha un Picasso a
Picasso U.

La imaginació, que és lliure, apos-
ta aquí per la llibertat, que és el seu
camí lògic. La lectura del món de
Picasso, de les ruptures de Picasso i
dels traumes de Picasso, no falla pel
cantó de la coherència. El trenca-
ment amb l'academicisme, "Les
Menines" i el "Gernika", són els
punts clau i les referències màximes
d'aquest Picasso de Picasso U.
Més enllà (i més cap aquí) la refe-
rència és una altra: ja que l'art clama
per la llibertat, calia que morís el
merma. I aquest Picasso de Guillén
hi és a temps de celebrar-ho.

I hi ha més coses en aquesta obra,
a part d'una certa vocació de carrer.
Hi ha un autor preocupat per noves
fórmules, preocupat per les vacil·la-
cions en l'expressió teatral, i preo-
cupat pel que ell en diu la recerca
d'una nova iconografia. La seva via
és aquí; i, de passada, avisa que som
prop del centenari del naixement de
Picasso. Que no s^ha de llençar res.

La línia és, doncs, molt clara, i no
ha de tenir problemes quan tot el
que s'amaga al darrera de les màs-
cares i els artilugis arribi al primer
pla. De reflexions, n'hi ha moltes.

Que "Les Menines" de Picasso
desplacin les de Velàzquez, no és
una subversió de l'obra; aquesta
subversió ja estava feta. Una altra
cosa és la reivindicació de la creacti-
vitat; ningú no pot estar segur que la
creativitat no sigui revolucionària.

Deia més amunt que veia Picasso
U com una idea amb entitat. Crec
que és una proposta suggestiva. I
penso que l'espectacle té moltes
possiliitats de ser eficaç. . •

Música

La proposta
musical de
la "Festa
del Treball"
JORDI GARCIA SOLER

La programació musical de la
quarta edició de la Festa de "Tre-
ball" ha tingut una rellevància espe-
cial, sobretot si hom en compara els
aspectes més destacats amb els de
les edicions anteriors d'aquesta ja
tradicional manifestació anual or-
ganitzada per l'òrgan oficial del par-
tit dels comunistes catalans, el
PSUC. Una gran vetllada de rock
amb Mike Oldfield, The Ramones,
Diego Cortés, Los Rebeldes i Los
Ràpidos; un bon festival de cançó
popular internacional amb Pete
Seeger, La Trinca, Ana Belen i Ma-
rina Rossell; un ball amenitzat per la
Passadena Roof Orchestra, Rumba
Habana i Grup Neoton; un concert
de música clàssica amb l'Orquestra
de Cambra de les Joventuts Musi-
cals de Sabadell i la Kònigsteiner
Kamerorchester, una ballada de
sardanes amb la Cobla la Principal
de Coll-blanc; un concert de jazz
amb Nits de Jazz, i una sessió de
ballet amb el Grup Independent
d'Artistes de la Dansa, han estat les
activitats musicals d'una manifesta-
ció l'interès de la qual ha estat
considerable.

Aquesta programació musical ha
estatpensada i estructurada amb

uns criteris precisos i molt clars,
amb una gosadia inqüestionable i
amb una ambició extraordinària,
marcant tota una orientació ben de-
terminada envers la comprensió del
fenomen musical en l'actualitat. Les
diferències en relació a les edicions
anteriors de la Festa de "Treball"
són fàcilment perceptibles, tant per
l'aire molt més internacional de les
actuacions —i val a dir que la inter-
nacionalitat ha estat, en aquest cas
com en tants altres, d'una majorità-
ria i gairebé única coloració anglo-
saxona— com per la disminució del
percentatge dels artistes catalans
entre els actuants i més concreta-
ment per la disminució dels repre-
sentants de la cançó popular catala-
na actual.

La proposta musical de la Festa
de "Treball" d'enguany té una im-
portància gran. En un país com el
nostre, en el qual les propostes de
política cultural són escasses i difí-
cilment tenen una consistència mí-
nima, està clar que una proposta
com aquesta ha de ser motiu de
comentari i reflexió, puix que al cap i
a la fi es tracta d'una proposta
relativament insòlita i que configura
tot un disseny de la música com a
forma de cultura. Sense prendre,
doncs, actituds ni a favor ni en
contra, cal constatar fins a quin punt
la Festa de "Treball' d'enguany ha
potenciat el rock i el ball, la partici-
pació estrangera i la mescla dels
diversos llenguatges musicals, ad-
metent la lògica interna d'uns me-
canismes com els del món de l'es-
pectacle internacional, en el qual les
formes de penetració cultural i ideo-
lògica venen marcades per un colo-
nialisme econòmic cert, les arrels
del qual són prou conegudes.^ *

Ana Belen, una de les actuacions de la Festa de "Treball".
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Art

Rosc-aica
MARIA JOSEP COROMINAS

Del 26 d'agost al 7 de setembre s'ha
produït a Dublín la 32 Assemblea i
el Congrés anual de l'Associació
Internacional de crítics d'art, el qual
ha reunit entorn d'ell la majoria de,
les personalitats d'aquesta profes-
sió d'arreu del món.

Hi érem representats països com
França, Suïssa, Suècia, Anglaterra,
Holanda, les dues Alemanyes, Bèl-
gica, Grècia, Austràlia, Mèxic, Ve-
neçuela, Itàlia, Iuguslàvia, Roma-
nia, Rússia, Argentina. Estats
Units, Canadà, i la que signa aquest
article estava entre els represen-
tants de casa nostra junt amb el
President i Vicepresident de l'As-
sociació catalana, Daniel Giralt-Mi-
racle i Mercedes Molleda, i tots al
costat del President de la Interna-
cional, Alexandre Cirici.

Durant els deu dies del Congrés,
els representants de les diferents
associacions han fet intercanvi
d'opinions i teories, cosa que és

sempre ben postivia per a tots. El
tema principal de les ponències al
congrés ha estat el de les relacions
entre l'art internacional i l'art local.
Aquest tema ha produït una sèrie
d'opinions, a vegades discutibles,
sobre el concepte i incidència de
l'art que circula pels grans centres
mundials respecte a l'art de cada
país.

Alguns dels països varen demos-
trar aspectes complexos del feno-
men com per exemple Irlanda. La
forta influència de la dominació,
tant política com cultural, que havia

exercit Anglaterra sobre aquest
país havia donat un art local que
portava evidentment un segell total-
ment britanitzant, després ha entrat
en una òrbita mundial on compten
tant les concepcions vingudes dels
nuclis de l'avantguarda europea
com de la recerca centrada als Es-
tats Units.

Com una manifestació de clausu-
ra del Congrés, i en relació amb
l'exposició ROSC 80, v tenir lloc
una taula rodona a la qual hi assisti-
ren Clement Greenberg, Ivan Illich,
René Berger i Jorge Glusberg. Cle-
ment Greenberg que va parlar de
sensació de totalitat, va sostenir

que sols existeix un art i que aquest
és l'occidental, considerant per
occidental el que avui té el seu
centre a Amèrica. No solament afir-
mava això sinó que realitzava un
intent d'ignorar les altres realitats
artístiques, amb l'afirmació que
l'art occidental no destrueix res
perquè, a tot arreu del món, només
troba altres formes artístiques que
ja estaven mortes. El seu parlament,
d'un profund accent ultra-reaccio-
nari, i que el públic de molt diferents
ideologies no va veure amb gaires
bons ulls, va fer que es destruís el
mite d'aquest personatge, que al-
guns ens havien fet veure com un
mestre.

Ivan Illich va tenir una intervenció
molt pintoresca, com és costum en
aquest curiós personatge ecologis-
ta, promotor de les campanyes ideo-
lògiques contra l'escolarització,
contra la Medicina, contra l'auto-
mòbil. En la seva perspectiva, tot
l'art internacional és una equivoca-
ció perquè encarna la substitució de
la teologia per la tecnologia. Es a
dir, de la mirada adreçada a un món
invisible de relacions mentals per
una manipulació de la matèria vin-
culada a les relacions econòmiques.

Porta dels bergants RAMON BARNILS

Tot el danone per terra
Au Maria, au Maria, au Maria, quin disgust no ens

vam endur la nit del dia 17, durant la primera
transmissió televisiva de l'espectacle parlamentari
pel vot de confiança! Pensin-ho: en un moment
determinat de la transmissió, i per distreure'ns de
tanta distracció, el camera va enfocar la sala amb els
diputats assegudets cadascú al seu esconet

Excepte Pere Portabella, senador.
Pere Portabella, "Pere Danone" en els temps

heroics de la clandestinitat franquista, "Pere del
Vessant" en els de la clandestinitat postfranquista,
l'ull fred i implacable de les cameres televisives ens
el van enfocar ajupit, agenollat i de morros per terra
als peus de Santiago Carrillo, secretari general del
"Partido Comunista de Espafta", i de part de l'es-
tranger.

Que en un moment innocu i sense significat del
debat els cameres, en compliment del seu deure,
enduts per una encomiable sensibilitat en l'ofici i en
atenció als teleespectadors, decidissin de distreu-
re'ns de les cares habituals, i et pesquessin sense
voler en la situació descrita i tan compromesa, no hi
ha dret.

No tens sort, Peret. Un polític independent com tu

als peus de Santiago Carrillo! Ja ens tenies tots ben
convençuts, tu i el Benet, de la vostra radical
independència, i un innocent moviment de camera
t'ho engega tot al botavant. Tota una vida construint-
te pacientment, entre la incomprensió, la malvolen-
ça la distorció, la calúmnia, el manipuleig, les mitges
veritats i l'anticomunisme visceral, una reputació
d'independent rabiós, perquè una simple llambre-
gada televisiva situada entre l'atzar í la necessitat, et
deixi esterracat entre les runes de la teva intel·ligèn-
cia.

Part de la culpa la teniu vós, senador Portabella, ex
cineasta, per estar tant de temps amb la camera
abandonada: ja ni te'n recordes, oi? I creus que et
pots agenollar als peus de Carrillo impunement, com
si encara no s'haguessin inventat les màquines de
filmar, com si la televisió encara no existís. Com si
allò de Madrid fos la Duma russa de 1917, plena
també de kerenskijs i carrillus, i sense l'ull innocent i
torracollons de la televisió.

I no facis més ximpleries ara, no deixis la política
per tornar al cinema. Pensa, pensa, pensa!, que hi ha
més cinemes que no parlaments i que encara se't
veuria més. Visca l'Avi.
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Amb la l'ajut de lectures de l'alta
Edat Mitjana va posar de relleu,
amb molta habilitat, aquest paral.-
lelisme.

Per a nosaltres, la conseqüència
de la seva intervenció era identificar
l'art internacional amb una forma
d'absolutisme.

Fou interessant la intervenció de
René Berger, el qual va aportar una
clarificació molt útil, pel fet de dis-
tingir la internacionalitat, propietat
que té l'art actual a tots els països,
de l'internacionalisme que no és un
fet, sinó la voluntat de contruir-lo
Tota l'avantguarda de la primera
meitat de segle, centrada a Rússia, a
Holanda o a París, aspirà a aquest
estatuts, igual com l'arquitectura
racionalista dels CIAM, que prete-
nia ser indiferent als climes a les
altituds i a les latituds, vàlida per al
món sencer. Llavors, aquesta forma
d'art era solament de minories loca-
litzades. Tota Amèrica, per exem-
ple, en va estar seperada fins als
anys trenta, i l'Àsia o l'Àfrica no en
tenien notícia, sense parlar de la
majoria dels artistes de la mateixa
Europa, encara vinculats a formes
locals o a la supervivència de l'antic
universalisme acadèmic.

La novetat de l'art de després del
1945 és el fet de la seva internacio-
nalitat objectiva, que ja no vol dir la
voluntat de ser valida a tot arreu,
sinó el fet de produir-se a tot arreu
com a conseqüència de la circulació
d'idees comunes que són possibles
sobre la base de la nodrida xarxa de
comunicacions escrites i audiovi-
suals que avui abracen tots els paï-
sos i que creen espontàniament una
cultura-mosaic bàsica per a tothom,
fins i tot substituint el coneixement
directe de les realitat locals de cada
indret.H

Astrologia
Les Festes
Majors a
Catalunya
L'origen de les Festes Majors es

remunta a la Catalunya agrícola del
pa, l'oli i el vi. És a dir als mesos
d'Agost i Setembre com a final de les
collites dels cereals i altres. (Sega,
batuda, ensitjada, etc.). Es tenen
notícies de les festes majors almenys
des del segle XIII. Solen durar tres
dies i a moltes viles hom les fa coinci-
dir amb les fires.

Les nostres festes majors es carac-
teritzen per tres coses totalment pe-
culiars de les terres catalanes: Els
Castells, la Sardana i Els Gegants
amb caps-grossos.

Tradicionalment els actes religio-
sos han estat els vespres o les vigílies
amb, l'ofici solemne, amb un orador
invitat per al sermó, i la processó
(sovint amb gegants i nans), acompa-
nyats, tots, per música de Banda.

Altres actes com cercaviles, balls,
envelats, teatre, concerts, balls sar-
danes, divertiments infantils (curses
de sacs, l'olla, etc.), competicions
esportives, focs d'artifici, fires

Els Països Catalans justament els
simbolitzen festivament i d'una ma-
nera clara: Els Castells. Torres hu-
manes, assenyalant el cel, tenint en
compte les característiques de l'As-
cendent de Catalunya que és Escor-
Pi).

I la Sardana: Dansa, música i art
d'un nivell social tanmateix perfecte
simbolitzat per les rotllanes de per-
sones agafades per les mans i per la
precisió de la seva execusió.

Per això d'altres teroritzants han
suposat que la sardana simbolitza el
gir dels astres i per lògica de les
hores, identificant els passos curts
amb la nit i els llargs amb el dia.

Aquesta dansa, tan saturada
d'exactitud, sorprèn la gent de fora
que la veu ballar per primer cop; és
un espectacle estrany comprovar-ne
la precisió, el compte i repartiment
de compassos, la introducció i el
contrapunt que marquen el flabiol i el
tamborí.

Com diu molt poèticament Joan
Maragall:
Sacerdots els diríeu, d'un culte
que amb mística dansa se'n
vénen i se'n van, emportats per
el símbol oculte de l'ampla
rodona que els va agermanant.
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NOM I COGNOMS

ADREÇA _
CIUTAT __
PROVÍNCIA
PAlS

.DTE.

Desitjo tubscríurt'm i L'HORA pir un any.
L'import do l i subscripció el faré afectiu mit-
jançant:

D Taló bancari adjunt
D Domiciliació bancària
D Efectiu
D Gir postal

a de de
Signatura

PREUS DUNA 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 presentaré L'HORA, S. A.. pèl paga-
ment de la meva subscripció a L'HORA 0E CA-
TALUNYA.

BANC/CAIXA

AGÈNCIA —

NÚM. COMPTE/LLIBRETA

TITULAR

DATA

Signatura

Un cop ompltrt
•nviar-ho •
L'HORA OE CATALUNYA
Aríbau. 80, «tic. 1.*
BARCELONA-38
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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 cf agències)
continuen essent gratuïtes, i necessàriament duran el núm. de telef. o ref. de
ranunciant.

OFERTES
DEMANDES

Telefonista amb experiència
s'ofereix. Sou a convenir. Tru-
queu 311 16 96 Maria o escri-
viu a STOP L'HORA Ref. 96.

Estudiant nivell universitari
3er d'Industrials i Llicenciat en
Filosofia i Lletres, fan classes
particulars cfEGB i BUP. Escriviu
STOP L'HORA Ref. 7 1 .

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 Re». 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.

>!?;Els originals són a compte^í
"/deLclient- i necessàriament;!;
ajustats a les mides modulars: t i

Llicenciada en Psicologia amb
experiència professional en Es-
colar i Clínica 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 febtat 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 mini. 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'Hazanas 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 3 1 4 6 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 pera
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-
VENÇ i diversos números en-
darrerits d'HISTORIA 16. Truqueu
al 308 05 86 de 8 a 10 del
vespre. Santi. STOP L'HORA
Ref. 101.

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. Jardíampli 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. 91 .

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.

Pis a Puigcerdà per estrenar,
de 80 m2r i plaça de garatge.
Adreça: Baixada de Bourg-Ma-
dame s/n. Adreçar-se a Putxet
n.a 80 sobreàtic. 0 escriviu
STOP L'HORA Ref. 109.

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.

*** Pera anuncis comercials en aquesta secció adreceú-vos al departament
•de publicitat de l'Hora de Catalunya c/Aribau n.° 80 àtic. 1 a. Barcelona-36 -
iO telefoneu al 254 34 02-03. Si cal passarem avisitar-vosA^í|*5t»



Religtó

La JOC:
revifalles d'una
crisi antiga
JOSEP BIGORDA

La crònica de l'Acció Catòlica
especialitzada, sobretot la del món
obrer, a Itàlia, França, Espanya, si
més no, presenta de tant en tant els
símptomes d'una crisi. Els factors
poden ser diferents, però gairebé
sempre es produeixen unes deter-
minades coincidències: discrepàn-
cies respecte de les línies marcades
per la Jerarquia, contaminacions
amb les opcions polítiques, sentit
d'autonomia, etc. En denunciar
aquestes suposades desviacions, la
Jerarquia acostuma a invocar la
manca d'identitat o la desfiguració
de la naturalesa en els moviments
d'Acció Catòlica.

A l'àmbit de tot l'Estat espanyol,
la gran crisi de l'Acció Catòlica tin-
gué lloc els anys 1966-1968, quan el
Consiliari general era el bisbe Gue-
rra Campos. El seu crit de guerra
fou combatre el decantament
—deia— dels moviments especia-
litzats cap al compromís temporal.
La presència del"temporalisme" en
l'Acció Catòlica fou l'obsessió de
monsenyor Guerra, i la lluita que va
desencadenar fou tan tenaç que
l'Acció Catòlica quedà pràctica-
ment reduïda a les cendres. Cal
recordar, a més, per tal de situar les
coses en el seu lloc, que darrera del
"temporalisme" el bisbe Guerra
Campos —al costat d'alguns altres
membres de la Jerarquia i del Go-
vern— hi llegia les manifestacions
diverses que anava agafant l'anti-
franquisme.

Després de la crisi, van passar al
nostre país una colla d'anys en què
l'Acció Catòlica no acabava de res-
suscitar de les cendres. Però, darrera-
ment, els moviments d'apostolat
seglar i d'evangelització han comen-
çat a revifar-se. Aquest ha estat el
cas de la JOC, és a dir, de la
Joventut obrera cristiana. Ara bé:
quan semblava que es tractava ja
d'un moviment consolidat tornen a
sortir els problemes. I altra vegada
ha sortit allò mateix: havien perdut
la "identitat".

Segurament que la informació
que hi ha al carrer és deficient. El
cert és que el president i el consiliari
generals de la JOC per a tot l'Estat
espanyol han estat cessats. De l'en-
frontament que ha suposat aquesta
decisió de la Jerarquia eclesiàstica,
en dóna una petita mostra els tanca-
ments que l'equip dirigent ha prota-
gonitzat tant a la Casa de l'Església
com a la seu de la JOC, a Madrid
mateix. I el cert és que s'ha parlat de
manca d'identitat.

Davant d'això, és normal que el
lector dotat de memòria torni a
imaginar la reproducció d'aquelles
èpoques tan desafortunades. No fa
pas massa mesos que els dirigents
de la JOC confessaven les dificul-
tats amb les quals s'havien d'enca-
rar: unes, pròpies de la situació que
afecta ara la classes obrera i que els
joves viuen i pateixen amb més
intensitat que ningú (atur, margina-
ció, divisions internes en el món
obrer, consciència de no pintar res,
etc), i d'altres, que venen—deien—
d'aquells que "acusen la JOC d'ha-
ver perdut la seva identitat". "Dis-
sortadament —afegien— són pocs
els models d'Església i d'experièn-

cia religiosa existents dins d'aques-
tes coordenades on es troba la JOC i
que es puguin presentar com una
"oferta" a la joventut treballadora:
realitat juvenil i obrera, compromís
actiu per la transformació d'unes
estructures classistes, superació del
dualisme, fent que aquest món sigui
la mediació necessària i el lloc d'en-
contre amb Jesús de Natzaret".

Sobre aquesta base, bé sembla
que valia la pena de pensar conjun-
tament les dificultats i de trobar la
manera de caminar, i no fer cessar
els dirigents, perquè als ulls de
l'opinió pública la impressió és que
la Jerarquia tem els compromisos
de fons que poden prendre els mili-
tants obrers. I si no és així, cal que
s'expliquin amb tota claredat.

Pel que fa a Catalunya, no sé fins a
quin punt serà comprensible el fet
que el consiliari de la JOC de Barce-
lona —on el moviment va seguint
amb força i amb energia— hagi
assumit la responsabilitat d'enca-
minar el moviment a nivell estatal.
En qualsevol cas, ell hauria de recla-
mar unes clarificacions indiscuti-
bles per a tothom. •

d'en Cesc
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Esports

Les populars
curses populars
ENRIC BANERES

Dintre dels múltiples, interes-
sants i atractius festeigs que s'han
celebrat a Barcelona amb motiu de
la Mercè, l'esport ha comptat amb
una nombrosa participació popular.
No podia ser altrament en unes
festes que han recuperat llur caràter
ciutadà i que volen abastar tots els
àmbits i arribar a tots els racons de
la ciutat, cosa que l'Ajuntament ha
aconseguit a plena satisfacció.

A la ja tradicional Travessa del
Port, contestada pels ecologistes
amb tota la raó del món, donada la
insalubritat de les aigües portuàries
a Barcelona, s'hi han unit d'altres
manifestacions, com la II Cursa Po-
pular, a peu, i la primera sobre
patins. El fet que totes aquestes
manifestacions hagin aplegat més
públic que no pas el que s'ha con-
gregat a les grades per presenciar
els encontres d'altres esports, parla
per si mateix de l'interés que existeix
entre la gent, i no sols els joves, sinó
entre aquells que ja han depassat la
mitja edat, per la pràctica esportiva.

Que la II Cursa Popular de Barce-
lona hagi aplegat aquest any una
xifra aproximada de 18.000 corre-
dors, és una bona notícia per a
l'esport i per a la ciutat. Aquesta
massiva participació, repetida des-
prés a L'Hospitalet, equival a dir
que la gent respon a la crida de
l'esport quan hom li posa a l'abast
els mitjans necessaris, sense neces-
sitat de repetir-li una i altra vegada
els demagògics slògans del"conta-
mos contigo" que encunyà Sama-
ranch en la seva frenètica carrera
caç als despatxos del COL

És imaginació el que falta perquè
la gent doni aquest pas decisiu que
suposa calçar-se les.primeres sabati-
lles de "jogging", posar-se uns pan-
talons curts i llançar-se al carrer.
V esforç que estan fent algunes enti-
tats —no podem silenciar el nom de
"la Caixa"— per promoure arreu de
Catalunya tota mena d'activitats
esportives de caire popular, és enco-
miable i convé que els ajuntaments i
entitats cíviques aprofitin aquest
moment eufòric per incloure en to-

Es inqüestionable que la gent té ganes i necessitat de fer esport

tes llurs festes tradicionals activi-
tats de caràcter esportiu.

De la I Cursa sobre Patins no puc
opinar perquè aquest comentari es-
tà redactat la vigília de celebrar-se.
Tanmateix —si no és que plogui—
cal preveure un nou èxit de partici-
pació pel que té de novetat i d'atrac-
tiu, sobretot en una ciutat en la qual
gairebé tothom s'ha calçat alguna
vegada uns patins i on les petites
pistes que existeixen per als nanos,
per exemple a la Plaça Sagrada
Família o al Passeig de Sant Joan, es
veuen sempre atapeïdes.

Els mateixos homes que han po-
sat en marxa aquesta primera cursa
sobre patins, segons em comenta-
ven dies enrera, tenen en cartera
diverses manifestacions esportives
de tipus popular, entre elles una
Volta ciclo-turista a Catalunya que,
si pot posar-se en marxa, farà les
delícies de nombrosos afeccionats,
sobretot moltíssims de la "tercera
edat".

Es evident que intervenir en una
carrera a l'any no pressuposa que
una persona hagi incorporat l'esport
a les seves activitats normals, però
aquestes manifestacions massives, i
així ho han d'entendre els nostres
polítics, porten implícit un caràcter
reivindicatiu: al gent vol, desitja,
necessita i té dret a practicar l'es-
port, a

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 tomem a gaudir
del que era i és nostre.
Història, Cultura, Llengua.

Adhereix-t'hi

CULTURAL
Carrer Ample. 35 (Palau Mornau)
Telèfon 315 1011 Barcelona-2
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Domicili Telèfon

Població

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

número de Là Caixa/Banc
Agència del carrer núm.

Població
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