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Barcelona

es va quedar
sense energia
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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.

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

JL·
CAIXA DT5TALVI5 DE CATALUNYA

CAIXA
DETOT5

li ofereix gratuïtament la Targeta Master Charge



Cartes a

L'HORA.

ABAIXEN ELS PREUS

Sr. Director:

Som molts els usuaris d'au-
tobusos a la nostra ciutat i no
sempre rebem un servei cor-
recte pels preus tan elevats
que ens fan pagar. Per això la
meva sorpresa va ser gran
quan el microbús que utilitzo
cada matí per anar a treballar
a la Via Augusta, des de Can
Caralleu va rebaixar la tarifa
en cinc pessetes i així de les
25 que pagàvem fins ara tan
sols n'hem de pagar vint. En
un moment en què els preus
es disparen sempre és d'agrair
que almenys un servei públic
abaixi les seves tarifes. Ara
el que convindria és que el
servei fos més regular i els
Ara el que convindria és que
el servei fos més regular i els
conductors i cobradors trac-
tessin millor els usuaris.

Atentament,
Josep Altes

Barcelona

UN TÚNEL PER A
LA CERDANYA

Sr. Director:

És ja un tòpic, per repetit,
no pas per no ser cert, que els
habitants de les comarques
catalanes estan oblidats per
l'administració. En aquest cas
ens trobem la gent de la Cer-
danya que a l'hora de baixarà
Barcelona hem de pujar i bai-
xar la collada de Tosses o
donar una volta de mil dimonis
per arribar a casa. Ja fa molts
anys que ens varen prometre
la construcció d'un Túnel, el
del Cadí, que encara està en
construcció, i després ens en
prometeren un altre, el de
Tosses, però ni un l'han acabat
ni l'altre l'han començat. I així
estem. No sé si ha de ser La

Generalitat, la Diputació o
Madrid però alguna institució
hauria de recordar-se'n de
nosaltres.

Esperant que la meva protesta
arribi a algun lloc.

Atentament,

Francesc Gumi
(Puigcerdà)

CLARIFICACIÓ
D'ESPAIS

Sr. Director:

La dissolució del PSA a
Girona penso que ha estat un
acte bastant coherent per a
un partit que no acostuma a
ser-ho, ja que, afirmant-se
socialista i defensor dels an-
dalusos fa una política de
pacte amb la UCD que en cap
moment —el 28 de febrer va
ser una prova— s'ha interes-
sat pel poble andalús i ha
portat aquest poble a una de
les situacions econòmiques
més desesperades en molts
anys. Per això si aquest partit
que en les eleccions al parla-
ment de Catalunya va acon-
seguir dos diputats pren la
determinació de limitar-se a
la circumpscripció electoral
que li dóna nom (Andalusia),
entrarà en una línia de cohe-
rència i clarificació d'espais
polítics que tanta falta fa al
nostre país.

Atentament,

Rosa Carbó
(Figueras)

L'ENZE DE
SETEMBRE

I ALTRES

Senyor Director.

Cada setmana espero L'HO-
RA per a poder llegir, entre

altres, "L'ou com balla" del
mano Fuster, don Jaume (so-
bretot, la e a la lleidatana).

Doncs, sí, té bona baieta el
paiet, m'ha conxivat i tira a
tocar de mistó. La veritat és
que tenim pocs dallonses
d'aquesta mena. Un altre que
llegeixo cada setmana és "El
dit a l'ull" de l'Ignasi Riera, al
setmanari "Treball"; també
m'agrada de filar-li el dau.

Cadascú a la seva manera
m'afriquen la freixura.

Tota aquesta xamulla de
caguela cal reviure-la, socia-
litzar-la novament. Fa un pel
més d'un any que plegaren
"La pipa d'en Roc" i "Amb
potes rosses"... Si fomentem
el nostre argot després no
ens caldrà lamentar-nos d'es-
tar a precari, en aquest camp.

Si per un costat som uns
catalanets tossuts, de l'altre,
quan ens l'encolomen, som
uns ploramiques plens de
canguis. I crec que cal vigilar-
ho tot: l'ou i el ball.

A manar!

Menda:
Alfred Vilaplana

L'OPORTUNISME
DE STRAUSS

Sr. Director

Suposo que a molts ens va
deixar glaçats l'atemptat que
durant la celebració de la fes-
ta de la cervesa a Munich va
acabar amb moltes vides in-
nocents. Si això per si mateix
no fóra poc greu, el senyor
Strauss candidat pel partit
cristiano-demòcrata a la can-
celleria alemanya va voler
apuntar-se un punt en la

campanya electoral acusant
d'ineficàcia al ministre del
govern social-demòcrata de
Schmidt. Resulta curiós i al
mateix temps molt sospitós
que, un temps abans, el grup
terrorista que es considera
com a presumpte autor d'ha-
ver realitzat la matança havia
estat il.legalitzat a tota Ale-
manya, excepte a la regió de
Baviera on els correligionaris
del Sr. Strauss són majoria al
parlament autonòmic. Jo no
sé si els votants alemanys
hauran caigut en aquest detall,
però espero que sí i que el
proper dia 6,no donin el seu
vot al Sr. Strauss i li donin a
l'actual canceller Schmidt que,
dit sigui de passada, ha acon-
seguit mantenir el país durant
aquests darrers anys de crisi
econòmica mundial en una
situació de tranquil·litat eco-
nòmica.

Atentament,

Lluís Alvareda
(Munich)

LA
DESCONSIDERACIÓ

DE TVE
Sr. Director
Un altre cop TVE ens ha

deixat de banda a tots els
catalans en no retransmetre
en directe la sessió del Parla-
ment de Catalunya en què
varen intervenir tots el líders
dels partits polítics que vàrem
votar els catalans el 20 de
març. Em sembla una total
desconsideració cap al nostre
poble i les nostres institu-
cions que s'hauria d'acabar
d'immediat. Espero que la
Generalitat prengui mesures
al respecte perquè aquestes
anomalies s'acabin.

Atentament.

Pere Martínez



BIENVENIDO MISTER
CHANCE. USA. 1979. Dir.:
Hal Ashby. Amb Peter Se-
llers, Shirley MacLaine. Un
embolic farà que Peter Se-
llers, home sense massa cul-
tura, arribi a la presidència
dels Estats Units. Arcàdia,
Catalunya. (14 anys).

CON EL CULO AL AIRE.
Espanya. 1980. Dir.: Carles
Mira. Amb Ovidi Montllor i
Eva León. La coneixença
d'una cantant per part d'un
noi de poble el deixarà tan
desconcertat que l'interna-
ran en un manicomi. Moratín.
(16 anys).

LAS SENORITAS DE
VVILKO. Franca-Polònia.
1978. Dir.: Andrej Wajda.
Amb Daniel Albrychsld,
Christine Pascal. Pels volts
dels anys trenta un jove,
deprimit per la mort d'un
amic seu, arriba a VVilko, el
seu poble natal, per trobar-
se amb sis germanes una de
les quals va ser la seva xicota
però que ara ha mort Maldà
(14 anys).

Los Sefloritas de Wilko,

EMPIEZA EL ESPEC-
TACULO. USA. 1979. Dir.:
Bob Fose. Amb Roy Schei-
der, Jessica Lante. Història
de la vida d'un important
director musical. Els seus
amors, triomfs, malaltia i
diàleg amb la mort. Club
Coliseum, Bosque, Niza.
(14 anys).

SONRISAS Y LAGRIMAS.
USA. 1965. Dir.: Robert
Wise. Amb Julie Andrews,
Christopher Plummer. Un8
família austríaca ha de mar-
xar del seu país a causa de
l'ocupació nazi. L'èxode se-
rà molt dur perells.Publi-1.
(Apta).

TEATRE

EL BALCÓ, de Jean Genet
Direcció: Lluís Pasqual.
Escenografia: Fabià Puig-
server. Amb Rosa Mnria

Barcelona retallable

Elisabeth von Rathlef
és una russa-alemanya-
catalana que un bon dia
va arribar a Barcelona i
va començar a reproduir
tots els seus monuments
i festes tradicionals en
paper retallable. L'art de
retallar és un art tan an-
tic que es diu que els
xinesos ja el practicaven
al segle X. L'Elisabeth
ha recollit aquesta tradi-
ció que ve de tant lluny i
l'ha actualitzat. Si vostè
s'acosta a la Sala Bernat
Metge (Llibreteria 5) po-

drà admirar la catedral,
la Sagrada Família, el
Parc Güell, les Rambles,
Tou com balla, el foc de
Sant Joan, la Patum de
Berga, etc., tot això reta-
llat en cartolina negra i
enganxat damuntlànïines
blanques. Té temps uns
el dia 12 i li assegurem
que val la pena. Per si
l'art de retallar L'interes-
sa especialment, l'Elisa-
beth von Rathlef té un
llibre editat per Joventut
anomenat "Siluetes de
Barcelona".

Festa major a Hostafrancs
A Hostafrancs és festa

major. Una festa major
d'aquestes retardades de
plene tardor. Si vol anar-hi,
trobarà el dia 10 Ball amb
l'Orquestra Rudy Ventura
als carrers Aguila-Leyva, el
dia 12, audició de sardanes
a les 12 del migdia al carrer
Vilardell i a les 5 de la tarda
al carrer Delia. I el mateix
dia 12, exhibició del ballet
popular català al carrer Vi-
lardell. Au, que les festes al
carrer són apunt d'acabar-
se!

Rudy i trompeta

SIREX: "Ens omple estar a l'escenari
L'actuació dels Sirex a la

festa major de la Mercè va
ser la que més públic va
congregar. Vam decidir tru-
car-los i xerrar una estona
amb ells, sobre la seva tor-
nada, el grup, i més coses.

En Leslie gesticula i mou
els braços quan parla. Gui-
llermo mira i matisa el que
diu en Leslie. Quique,
amb el seu dit enguixat, ob-
serva i reafirma el que diuen
els seus companys. Mentre,
en Lluís es passeja de la
taula a la barra del bar on
ens trobem "possa que a
mi m'agrada la Romy
Schneider", i l'Angela Mo-
lina? "Molt, molt! La co-
neixes? me la podries
presentar". En Juanjo
juga amb una filla seva men-
tres parla amb en Leslie de
dues caixes de cervesa que
li havia de donar. Són els
Sirex d'ara. Els que canten
"como es posible morir si
en este mundo no has lo-
grado vivir", o allò de
"corre nina, vente, no es
nadie culpable, que el
amor es inconsciente,
corre nina, vente, huya-
mos juntos los dos".

LA TORNADA
Van actuar al Moll de la

Fusta, i va ser el dia que més
gent hi va anar. Venien de
fer una actuació a Lleida
amb el Dúo Dinàmico,
després a Zeleste. "han
trucat perquè anem a fer
un' Aplauso', hem de can-
tar el 'Lady Racket'. Per
qué el 'Lady Racket'? No
ho sé, ho ha dit l'Uribar-
ri". "Leslie, l'altre dia
em va dir un tio per què
no et penjaves per les
cames com aquella vega-
a al Palau dels Esports",
li pregunta en Juanjo,
"home, perquè m'hernia-
ria i em trencaria el me-
nisc". En Lluís ho diu:
"ens hem fet seriosos".
En Quique parla de la seva
veïna: "Es compra tots els
diaris i retalla les fotos i
articles on sortim. Des-
prés me'ls dóna i diu:
'Mira que macos heu
quedat. Vosaltres sí que
sou seriosos'."

Com us plantegeu les ac-
tuacions d'ara?

"Als Sirex ens omple
ser a l'escenari, connec-
tar amb la gent. Diem al
públic que ens demani
les cançons que vulguin.

Ens demanen P'Escoba' i
la cantem amb més ganes
que abans, hi ha cançons
que sempre les haurem
de cantar perquè la mú-
sica que fem es de qual-
sevol època."

En Leslie encén un altre
cigar "no posis que fumo
breves que si no després
em diran fatxa". I conti-
nua: "Quan jo parlo, la
muisica sempre sona dar-
rera meu. Volem que la
gent s'ho passi bé amb
nosaltres. La gent va a
una festa a ballar no a
escoltar algú que parla".
En Lluís torna a la taula:
"A mi m'agrada King
Crimson".

Parlem una mica de la
història dels Sirex. "Sempre
hem estat junts i molt
units", "si jo haig de dir-
li alguna cosa a qualsevol
de nosaltres i sé que no li
agradarà, no li dic. Ens
coneixem desde fa molts
anys".

Insisteixen en la unió del
conjunt "Quan ho vam
deixar, perquè vàrem
creure que era el moment,
no vam fer res per sepa-
rat. Ha estat ara, amb tot
el 'revivaT que s'està
produint, que hem tornat
a cantar".

Parlem de més coses. Ho
recorden tot com si hagués
passat ahin "A la tele ens
feien posar 'gomina' al
cap perquè deien que
portàvem el cabell massa
llarg, i quan en Leslie
feia un bot o s'estirava
per terra el desenfoca-
ven". "Ara és diferent
—continua algun d'ells— hi
ha llibertat". Els Sirex no
tenen por. "Havíem de fer
un 'tete à tete' amb Te-
quila al Moll de la Fusta,
però a la fi no es van
presentar". Recorden
aquella actuació del 65 on
van fer de "teloners " dels
Beatles. "Hi va haver
grups que no es van atre-
vir a actuar."

La taula és plena de gots
de "carajillos" buits. S'ho
han begut tot, igual que es
beuen la simpatia del públic
en les seves actuacions.

Sardà, Francesc Luchetti i
la companyia del Lliure.
Teatre Lliure, Leopoldo
Alàs, 2. 300 Ptes.

TARTUFO, de Molière.
Dió: Adolíb Marsillach.
Amb Adolfo Marsillach,
Mercedes Lescano i Fran-
cisco Melgares. Teatre Ro-
mea. 300 Ptes.

RONDA DE MORT A SI-
NERA. Per la Companyia

. Adrià Gual. Teatre Regina.
Dia d'estrena: 14 d'octubre.

HISTORIA DE UN CA-
BALLO, de Tolstoi. Inter-
pretat per la Companyia de
José Maria Rodero amb
Paco Valladares. Teatre
Barcelona. Preu: de 200 a
400 Ptes.

Adolfo Marsillach al Romea.

NO HI HA GIMLET PER
A TOTHOM. Amb Quico
Romeu, Ricard Borràs,
Rosa Morata i Teresa Man-
resa. Cabaret policíac. Cú-
pula Venus. 300 Ptes.

INQUISICION, de Fer-
nando Arrabal. Amb Joan
Borràs i Carme Sansa. Di-
recció: Àngel Alonso. Sala
ViUarroel. 250 Ptes.

FESTES MAJORS

Dia 10
Vilanova de la Roca.

Dia 11
Flassà, Castellà de Tost,

Sant Jaume dels Domenys.

Dia 13
Sant Jaunve dels Domenys,
Caldes de Montbui, Sant
Feliu de Llobregat, Santa
Maria de Palautordera, Al-
bons, Les Preses, Tossa,
Argolell, La Guàrdia d'Ares,
Rosselló, Vilaplana.



Va, que el món s'acaba!
Dia 14

Caldes de Montbui, Pobla
de Montornès.

Dia 15
Barri de l'Hospital d'Olesa

de Bonesvalls.

Dia 16
Freginals.

MUSICA

SALSETA DEL POBLE
SEC.Dial2.7h.LaSilade
Granollers.
REU QUICO PI DE LA
SERRA, MARINA ROS-
SELL, JOAN ISAAC, RA-
MON MUNTANER. Dia
15. Nit. Palau dels Esports
de Barcelona.

FRIEDERICH GULDA
(piano). Obres de Mozart.
Dia 10. 9 h. Palau de la
Música.

ORQUESTRA DE CAM-
BRA DE LA FILHARMÒ-
NICA DE BERLÍN. Obres
de Mozart. Dia 13. 9 h.
Palau de la Música.

ORQUESTRA DE CAM-
BRA DE LA FILHARMÒ-
NICA DE BERLÍN. Obres
de Schubert, Grieg i Haydn.
Dia 14. 9 h. Palau de la
Música.

Maria del Mar Bonet cantarà al
Romeo.

GRUP CONSONARE.
ENRIC GISPERT (direc-
tor), RAIMON (Cant). Mú-
sica del Renaixement cata-
là. Dia 15. 9 h. Monestir de
Pedralbes.

INFANTIL
ÀNGEL DABAN. Dia 11.

12 matí. Plaça del Rei de
Barcelona.

TARONJADA NATU-
RAL. Dia 11. 11 matí. Sant
Feliu del Llobregat. Dia 12.
111 matí. Caldes de Mont-
bui.

TONI GIMÉNEZ. Dia 12.
5 tarda. Santa Oliva.

BALIGA BALAGA. Dia
12. 12 matí. Callús.

L'esplanada de Sant Josep de la Muntanya. Un bon lloc
per a jugar.

EL SANTUARI
El dia de rams, l'esplana-

da del santuari de Sant Jo-
sep de la Muntanya queda
ben plena de palmes i pal-
mons. Fora d'aquest dia i
del de la festa de Sant Jo-
sep, la gran terrassa situada

EL PARC GÜELL
A la part de dalt de La

Salut es troba el Parc
Güell, un dels parcs més
macos de Barcelona. A din-
tre hi ha el Museu Gaudi,
amb els objectes que van
pertànyer a en Gaudi. L'en-
trada li costarà 20 ptes. Si
no hi ha estat mai pot entrar-
hi a xafardejar una mica.
Després es pot passejar per
la sala de columnes on el
sostre està ple de dibuixos
fets amb mosaic. A sobre
d'aquesta sala hi ha la gran

LA PISCINA
La piscina Pablo Negre

és a la carretera del Carmel,
abans d'arribar al Parc
Güell. És regentada pel
Club Natació Catalunya i,
per tant, s'ha de ser soci per
poder-hi entrar. Els preus
són de 2.000 ptes. d'ins-
cripció i 400 de quota men-
sual. A més de la piscina, hi
ha un frontó i un gimnàs.
Malgrat tot, si coneix un
soci i hi va un diumenge al
matí, a primera hora, és
molt possible que el deixin
entrar pagant no gaires pes-
setes.

enfront de l'església al cap
damunt del carrer de Sant
Josep de la Muntanya, és un
bon lloc per a nar a llegir i
portar els nanos a jugar a
pilota. I ja que hi és, doni
una ullada a la capella plena

plaça amb bancs de pedra.
Els diumenges, si va amb la
canalla, podrà llogar una bi-
cicleta perquè voltin per la
plaça.

Si es troba amb forces
per caminar una estona
llarga —un quart d'hora
aproximadament— pot
arribar-se fins a les Tres
Creus. Des d'allà dalt es veu
una panoràmica de tot Bar-
celona. I sobretot no s'obli-
di de portar la màquina de
fer fotos.

La Salut, en altra
temps barri residen-
cial farcit de torretes,
ha anat sempre una
mica a remolc de Grà-
cia, el seu veí més pro-
per. Però La Salut té la
personalitat pròpia
que li donen, sobretot,
el Parc Güell, el San-
tuari de Sant Josep de
la Muntanya i la gent
del barri que s'ha ha-
gut d'acostumar per
força a carrers coste-
ruts.

d'exvots dedicats al sant, i
entri a l'església ben carre-
gada de sants, on probable-
ment una mongeta de les
que viuen al santuari amb
una sèrie de nens orfes esta-
rà resant.

La capelleta dedicada a
Sant Josep de la Munta-
nya.

L'entrada principal del gaudinià Parc GüelL
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EL CARRER DE LES
CAMÈLIES FEN
JOAN MARSÉ

Recorda la Cecília de "El
carrer de les Camèlies"? La
Mercè Rodoreda ens expli-
cava que a la nena l'havien
abandonat un dia quan era
menuda, menuda dins un
farcellet en un portal d'una
torre del carrer. Els senyors
de la casa la van recollir i la
nena va créixer en aquella
torre del barri de La Salut. I
el drapaire de "Si te dicen
que caí"?, Joan Marsé es-
criu que ell, el seu nét i tota
la seva colla vivien als vol-
tants del carrer de l'Esco-
rial, allà on La Salut quasi
es transforma en barri de
Gràcia. També la "prima
Montse" i la Núria, la seva
germana viuen a la Verge de
Montserrat, no massa lluny
de la plaça de Sanllehy. Van
a lluïdes festes al club de
tennis La Salut i passegen
pel barri, recorda?

Així que si vol
conèixer una mica més el -
barri, llegeixi la Rodoreda o
en Marsé. La font de l'Atzavara, al carrer de les Camèlies.

EL COTOLENGO DEL PADRE ALEGRE PER A POBRES
MOLT POBRES

Jo era petit i em van dur
al Cotolengo del Padre Ale-
gre que estava allà dalt.
Més amunt del Parc GüelL
A dalt de la muntanya, so-
bre l'escola. El camí de la
dreta hi duia però jo no hi
havia anat mai fins aquell
dia.
' Ara —la professió fhi
porta— hé parlat amb una
d'aquelles monges: "Exis-
teix des de l'any trenta-
dos. Som aquí des del
trenta-nou. A l'actualitat
hi ha cent setanta-cinc
llits". Qui són, sor, els ma-
lalts que teniu? "Els mò-
bils de la Congregació i
del centre són els matei-
xos que quan es van ini-
ciar: lliurar la vida al
servei de Jesús als ger-
mans més pobres i més
necessitats amb els quals
fem una família." I com es
mantenen, sor? "Vivim
abandonats en la Divina
Providència." I mai els ha

mancat res, sor? "Mai. La
providència de Déu Pa-
re." I quin tipus de malalts
hi teniu, sor? "Els malalts
més malalts i més po-
bres. Si un malalt pot
abonar una petita quan-
titat ja és un problema
perquè entri en el cen-
tre." Gràcies, sor. "Digui
que ve molta gent a col.-
laborar amb l'obra, es-
pecialment joves, molts
joves." Jo,' sor, de molt
jove, també hi vaig venir
una vegada.

Un dels costeruts carrers de
de la Salut

SI TÉ DLNERETS... TENNIS
El club de tennis La Salut, una de les institucions més

elitistes del barri, no és pas a l'abast de totes les
butxaques. Però si vostè la té plena i decideix fer-se soci
li direm que cal que compri el títol de soci a algú que ja
no vulgui ser-ho. Li costarà de 65 a 80.000 pessetes.
Sumi 30.000 a fons perdut i 1.500 cada més. Si reuneix
aquesta quantitat ja pot anar a jugar tennis. Difícil, oi?
Del club de tennis La Salut va sortir-ne l'Prantes, un
noiet que recollia les pilotes dels senyors socis, i ja veu...

PEP SALTIMBANQUI I
BOCOI. Dia 12. Tarda.
Sant Pere de Ribes.

LA SERPENTINA. Dia
12. 12 matí. Barri de les
Corts de Barcelona.

IMMAMARRAMON. Dia
13. Tarda. Sant Feliu del
Llobregat.

LA CUMATREMBUSA
(La cuca de Sant Celoni).
Dia 12. Barri de Ca n'An-
glada. Terrassa.

TELEVISIÓ

RETORNO AL PARAISO.
Dir.: Mark Robson. Amb
Gary Cooper, Roberta Hay-
nes. Morgan, aventurer
americà, arriba a una petita
illa de la Polinèsia que es
troba sota el domini d'un
despòtic personatge. Mor-
gan es posarà de part dels
nafius. Dissabte 11 a les 16.
CHARADA. Dir.: Stanley
Donen. Amb Gary Grant,
Audrey Hepburn. De torna-
da al seu domicili a París,
una dona troba que han assas-
sinat el seu marit. Al poc
temps es sent vigilada per
tres homes. Dissabte l l a
les 21.45.

EL HOMBRE DE MAC-
KINTOSH. Dir.: John Hus-
ton. Amb Paul Newman,
Dominique Sanda. Un agent
del Servei d'Intel·ligència
britànic adopta la identitat
d'un important lladre de
joies per descobrir una or-
ganització que es dedica a
preparar fugides de la pres-
só. Diumenge 12 a les 19.45.

EVA AL DESNUDO. Dir.:
J.L. Mankiewicz. Amb Bet-
te Davis, Anne Baxter, Ma-
rilyn Monroe. Eva aconse-
gueix la protecció d'una ac-
triu consagrada. Poc a poc
arriba a substituir-la i acaba
rebent el premi a la millor
actriu. Dissabte 11 ales 19
pel segon programa.

JLüé
Marilyn Monroe protagonitza
Eva al desnudo".



Va, que el món s'acaba!
LA GRAN ESPERANÇA
BLANCA. Dir.: Martin Ritt.
Amb James Earl Jones, Jané
Alexandre. Jack és un boxe-
jador de color que guanya el
campionat del món del pesos
pesats. La sevaíntima amis-
tat amb una jove blanca el
farà emigrar a Anglaterra.
Divendres 10 a les 21 pel
segon programa.

LA PLAYA. Dir: Tom
Mankiewick. Amb Tony Fran-
ciosa, Jacqueline Bisset
Tres joves amics que van a
una platge deserta es tro-
ben una noia de la qual res
en saben. El que comença
essent una simpàtica bara-
lla entre els tres, acaba dra-
matitzat. Diumenge 12 a les
21.30.

AMÀLIA, AMÈLIA i EMÍ-
LIA. De Lluís Elías. Realit-
zador Lluís Maria Güell.
Amb Montse Carulla, Mar-
ta Padovan, Encarna Sàn-
chez, Joan Borràs. En una
família dels anys 40, mor.
un oncle i deixa una impor-
tant herència que només es
cobrarà si es reconeix la
maternitat d'una filla de la
qual no es tenia cap noticia.
Dimecres 15 a la tarda pel
segon programa.

VOSTÈ PREGUNTA. Per-
sonatge convidat: Joaquim
Muns, un dels directors
executius del Fons Monetari
Internacional. Dijous 16 a la
tarda.

Àngel Casas presentador de
'Memòries d'un comentarista".

RADIO
MERMELADA POP. Ràdio
Terrassa de 5 a 8 de la tarda
de dilluns a divendres. Musica
Rock de qualitat
PANORAMA. Informatiu
diari a Ràdio 4. Primera
edició a les 8,45, segona
ales 13,30 i darrera a les
20,30.
INFORMATIU DE LA CA-
DENA CATALANA. De di-
lluns a dissabte a les 2 de la

MARE, PARE..., SOC EL NEN

Mare, pare, sóc el nen i ja
estic tip de passar-me tots
els caps de setmana amb la
iaia que sempre m'explica
els mateixos contes. Mare,
pare, sóc el nen i ja estic tip

de cangurs; el cangur es
passa el dia llegint uns lli-
bres molt gruixuts que diu
que són per passar els exà-
mens. Mare, pare, sóc el
nen i jo no en tinc cap culpa.

Mare, pare, sóc el nen
que sé que cada dimecres,
dijous, divendres a dos
quarts de set de la tarda i els
diumenges al matí a les dot-
ze hi ha un espectacle de
titelles, amb Titelles Anges,
que és a l'aire lliure i només
costa cent pessetes.

Mare, pare, sóc el nen,
que encara que sóc vostre i
vàtua l'olla ben vostre, no
em porteu mai a Montjuïc,
ni al Tibidabo. A Montjuïc
vosaltres pagueu trenta
pessetones i jo només quin-
ze per entrar-hi. I al Tibida-
bo no pagueu res i, a més,
els diumenges al matí apa-
reix la bruixa del Tibidabo.

Mare, pare, sóc el nen i
voldria anar algun dia al zoo
que costa cent pessetes als
que sou grans com vosaltres

A LA TAULA I AL LLIT...
Vol un ambient tranquil

per anar a sopar amb els
amics? Acosti's a "Al pri-
mer crit" (Carrer Banys
Vells, 2; Barri de la Ribera).
Soparà damunt unes pre-
cioses taules que havien
estat màquines dé cosir ja fa
uns quants anys, i podrà
menjar amanida criolla, xi-
nesa o japonesa, assortit de
patés amb pa negre i de
postres pastís de ia casa o
una deliciosa mousse de
llimona amb nata batuda (li
recomenem molt especial-
ment). Si no li agrada res de
tot això, evidentment tro-
barà més plats per a poder

triar. Només hi ha un incon-
venient De vegades posen
una avís a la porta que diu
"tancat per força major
(se'ns ha acabat el men-
jar)". Però desitgem que ai-
xò no passi just el dia que
vostè decideix anar-hi. El
preu, unes 700 pts. per per-
sona.

però que nosaltres només
paguem trenta pessetes
perquè tenim menys de deu
anys. I per entrar als dofins
us costa setanta-cinc a vo-
saltres i trenta a nosaltres
que, ben mirat, és ben poca
cosa si tenim en compte que
un cinema us costa quatre
centes cinquanta pessetes.

Mare, pare, sóc el nen i
em teniu una mica abando-
nat perquè llocs n'hi ha
molts a Barcelona. Se m'o-
blidava l'envelat de La C eca
(Flassaders, 40) on tots els
dissabtes i diumenges a les
dotze del migdia hi ha ci-
nema. A més, si no en teniu
prou us puc dir dos telèfons
que m'han donat i que us
posaran al corrent de les
actuacions que fan en Xes-
co Boix, Saltibamqui Bocoi
i molts d'altres. Aquests
telèfons són el 318 83 49
(Àrea de Joventut de
l'Ajuntament de Barcelona)

•i el 691 27 72 (Enllaç). Ara
ja no podeu dir que no sa-
beu on ens podeu portar,
que a part que no és cert,
cada cop que ens ho dieu
tenim la sensació de ser ob-
jectes, pare, mare. I jo sóc el
nen, oi que m'enteneu?

Coixins i quadres per a fer casa seva més bonica.

COIXINS DE FLORS
Què li sembla fer una coi-

xins originals i romàntics? I
un quadre per una habitació
de decoració retro? És ben
senzill. Per al quadre, talli
dos quadrats de roba de 40
cm. (millor que la roba sigui
d'un color pàüid). Compri

flora de roba del color que
vulgui (en trobarà al Suís,
carrer Comtal, prop del
Portal de l'Angel). Només
ha de cosir les flors damunt
el quadrat de roba d'una
manera que a vostè li agradi
(el millor éa fer un ram).

Després cus els dos qua-
drats i els farceix de llana.

Per a fer el quadre, talli la
roba amb forma ovalada i hi
cus les mateixes flors. Des-
prés ho farceix de llana per-
què tingui volum o ho fa
emmarcar.

BOMBONS I XOCOLATES

Li agraden els bombona?
Sí, ja sabem que engreixen
com una mala cosa, però un
de tant en tant no fa mal a
ningú i deixa la boca dolça,
dolça. I si decididament no
pot saltar-se el règim, rega*
li'n, que amb una capsa de
bombons sempre es queda
bé. Per comprar-los no hi ha
res millor que anar a can
Fargas (Carrer del Pi, can-
tonada plaça Cucurulla).
Un quilet li costarà 1.650
pts., però pensi que són
d'immillorable qualitat i
que amb un quilo n'hi en-
tren una bona quantitat I si
s'estima més convidar ela
amics a una bona xocolata*
da, la xocolata en pols de la
casa li costarà 60 pts., ela
100 grams, i ja m'ho sabrà
dir. També tenen ficufrines,
caramels, confita, etc., i
unes precioses capses de
bombons preparades per a
regaL

Si no li agraden —
bons ni els dolços i decideix
que no en vol comptar, li
recomanem que, de tota
manera, s'acosti a la botiga.
La decoració ée realmente
maca.

tarda a Ràdio Espanya de
Barcelpna.
MEMÒRIES D'UN CO-
MENTARISTA. Ràdio 4,
de 2 a 3 de la tarda, de
dilluns a divendres. Repàs
de la història del rock, del
pop i de la música en general.
BOTIGUES
ORIENTE. Hospital, 115.
Nines antigues i modernes.
Les fabriquen i reparen ells
mateixos.
L'APOTECARI MÀGIC.
Arc del Teatre 21. Articles
de màgia, llibres, cursets.
L'informaran de tot el que
vulgui saber sobre la màgia.
PASTISSERIA LA COL·
MENA. Són famosos els
seus bolados i els seus
caramels, especialment
les boles de mel. Plaça de
l'Angel, davant de l'en-
trada del metro de Jau-
me I.
ITACA. Ceràmica antiga i
moderna, llums, mobles an-
tics. Templaris 6, 8, 10 da-
rrera l'ajuntament.
LLIBRERIA DOCUMEN-
TA. Tota mena de llibres.
Aparadors divertits i
plens d'imaginació. Car-
rer Cardenal Casanyes-
Pla de l'Ors.

La cassola l'espera al restaurant
RESTAURANTS
MACROBIOTIC-ROSE-
LLON. Tota mena de men-
jar macrobiòtic. Buffet de
degustació. Mengi el que
mengi li costarà 350 ptes.
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 ptes.
Quintana, 6. Molt a prop del
carrer Ferran.
O'BOTAFUMEIRO. Ma-
risqueria. Tanquen els diu-
menges nit i els dilluns tot el
dia. Unes 1.500 ptes. per-
sona. Carrer Gran de Grà-
cia, 81.
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Va, que el mon s'acaba!
L'HOSTALET. Especiali-
tat en cuina catalana. Plaça
de l'Ajuntament de Tiana.

EXPOSICIONS

AGUSTÍ FRUCTUOSO.
Taller Picasso. Plata, 5.
Fins 1*11 d'octubre.
OPISSO A LA VIRREI-
NA. Palau de la Virreina.
Fins el 15 d'octubre.
SILUETES DE BARCE-
LONA. Sala Bernat Metge.
Llibreteria, 5. Fins el 12
d'octubre.
BARCELONA RESTAU-
RA. Saló del Tinell (Plaça
del Rei). Fins el 15 d'octubre.
TONY CATANY (Fotogra-
fia). Fotomania (Ganduxer,
26). Fins el 28 d'octubre.
EL CARTELL FRAN-
CÉS DE CINEMA. Fun-
dació Miró. Fins el 2 de
novembre.

MUSEUS

CALÇAT. Plaça Sant Felip
Neri. Entrada: 5 pessetes.
GAUDI. Parc GüeU. Un
munt de coses sobre la vida
i l'obra de Gaudí. Entrada:
20 ptes.
ZOOLOGIA. Parc de la
Ciutadella. Animals disse-
cats de tota mena. L'ajun-
tament acaba de fer-hi re-
formes. Entrada: 50 ptes.
Els festius és gratuït. Tan-
quen els dilluns.
ARQUEOLÒGIC. Mont-
iuïc Pedrers i utensilis pre-
històrics. 25 ptes. Dilluns
tancat.

BARS

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.
AQUILINCs PUB. Car-
rer Espaderia, 10. Entri,
pregunti 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.
EL GLOP. Carrer Mont-
many, 53 (Gràcia). Costelles
a la brasa i pa amb tomà-
quet Torrades amb all
Podrà menjar fins tard.

Ja hi som, altra vegada
els d'UCD es tomen a
barallar. Ni entre ells són
capaços de posar-se
d'acord. Aquest cop, la
cosa va de divorci, i això
és greu, que s'hi juguen la
felicitat de mig país, no
creuen? L'ala més dretana

DE COR A COR
de l'UCD tenen clar que
hi ha d'haver divorci aviat.
I el ministre Fernàndez
Ordónez diu que "el
divorci per mutu dis-
sens és raonable".
Potser encara ho acon-
seguirem.

N'hi ha d'altres, però,
que han decidit no espe-
rar que arribi el divorci i
s'ho han muntat bé, pas-
sant de tot el que diguin
les capquadrades autori-

El Príncep Felip.

d'UCD, representada en
aquest cas pel diputat
per Ciudad Real, Ma-
nuel Díaz Piniés, ha
manifestat, agafi's fort,
que "el divorci és el
primer pas per arribar
a legalitzar les infra-
cions de tràfic, els atra-
caments, les violacions,
la droga i la violència
terrorista". Sí senyors
sí, encara se senten coses
així. I no es creguin, a
aquest senyor no li cau
un llamp al cap ni res de
res. I els bisbes...! Gon-
zàlez Martín creu que
"la defensa de la indis-
solubilitat del matri-
moni durant 200 anys
per part de l'Església
no és intransigència
sinó un servei a la ve-
ritat". I alguns dels al-
tres bisbes espanyols
reunits expressament
per a parlar del tema
creuen que "el divorci
engendra divorci" i
que "el vincle del ma-
trimoni és intrínsica-
ment indisoluble". I no
ho diuen per dir-ho, no,
que s'ho creuen, no es
pensin. Sort que es veu
que els més "progrés"

Fernàndez Ordónez.
tats. Es el cas de la Ma-
risol que sempre que pot
manifesta ser molt feliç
amb en Gades i afirma
recordant vells temps que
"vaig ser la Marisol
per necessitats de fa-
mília. Havia de sortir
a treballar i la Josefa
Flores era un nom poc
comercial, me'Jr van
canviar". I mentrestant.

Jcw ÚLÜO patien T'

Marisol

al Parlament, es barallen
quasi tant com els senyors
d'UCD. O més, o més.
I s'entén. Però si al senyor
Roca Junyent no se li
ocorre altra cosa que
manifestar que "volem

Roca Junyent.

vint anys de poder ca-
talà. Vint anys, senyor,
mitja vida. Que jo ja seré
velleta senyor Roca, que
és impossible suportar-
los tant de temps. Sort
que els altres parlamen-
taris no callen. En Guti,
a les sessions parlamen-
tàries va atacar, i tant
que va atacar: Ha de
saber escollir la seva
majoria parlamentària,
senyor Pujol, i vagi en
compte amb alguns
compromisos, que po-
den ser asfixiants".

Jcw úiüúpatien f'

El "Guti".

Però res, ells ni cas. I
mentre tothom es baralla,
el Príncep Felipe, tan
rosset ell, guanya popu-
laritat i es defensa de les
fans dient que em tenen
prohibit firmar autò-
grafs. Jo no sóc en Mi-
guel Bosé". Molt bé
nano, així s'ha de fer, que
ja està bé de fer el titella.

La cotilla llibertina
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Punt de mira

On es renta la roba de
Catalunya?

Una de les mocions més importants, per a no dir la més important,
aprovades a la fi del recent debat al Parlament de Catalunya, sobre política
general, era força contundent. Deia així: "Expressem el nostre desacord
amb el Consell Executiu pel tractament inadequat que ha donat, en aquest
debat i al llarg de la seva actuació, al gravíssim problema de l'atur". En la
votació d'aquesta ressolució, el govern quedà en minoria, ajudat només
pels vots dels centristes.

No solament fou aquesta la vegada que la posició de CIU sortí derrotada.
En diverses votacions es desautoritzà també al govern català. Així, la
censura per la part de responsabilitat atribuïble al Consell perquè els
debats no fossins transmesos en directe per televisió, l'acord de celebrar un
debat parlamentari sobre el tema de l'aigua abans de que el Congrés de
Diputats discuteixi el tema del ministravassament de l'E bre, la protesta per
la manca de nomenament dels membres catalans de la Junta de Seguretat i
l'exigència d'evitar una interferència de la Generalitat en les qüestions que
afectin l'autonomia municipal. Totes aquestes resolucions foren aprovades
amb l'opinió contrària dels diputats de CIU. Hom féu comentaris relatius a
què quan un govern és sotmès a censures tant pregones no té altra sortida
que la dimissió. El què és evident és que l'estabilitat del govern català
quedà molt malmesa en perdre la base parlamentària que l'ha fet possible. I
la qüestió és especialment greu en tractar-se d'un tema tan clau en la
situació actual del nostre país com és l'atur. No es pot fer política antisocial
a Catalunya i el Parlament s'ha encarregat de recordar-li-ho a l'Executiu.

Com també li recordà la necessitat d'explicar les raons del perquè es votà
favorablement la confiança a Suàrez. No hi hagué resposta. Les evasions
tornaren a ocupar el seu lloc, tot i que Miquel Roca, responent a Ernest
Lluch, li havia dit que la roba de Catalunya, calia rentar-la a casa nostra.

De moment la roba segueix bruta.

En aquest
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Noves crítiques al Consell per la seva política econòmica i els pactes

ERC deixà CIU per un dia
El sorprenent alineament d'ERC amb socialistes i

comunistes va tancar la setmana passada els debats al
Parlament de Catalunya en relació amb la política

desenvolupada fins ara pel Consell Executiu de la Gene-
ralitat. CIU, la coalició que governa en solitari, va

quedar en minoria bastants cops i no va poder frenar
alguns dels punts més conflictius de la resolució

aprovada. Queda per veure si aquest desenllaç
correspon a un canvi de tàctica dels republicans o si

només es tracta d'un enduriment momentani derivat de
la poca claredat emprada pel Consell a l'hora de

contestar algunes de les preguntes formulades per
Francesc Vicens.

Fins al moment de les votacions
tot marxà com era de preveure,
sobre tot després que lasetmana
anterior (L'Hora, número 76) el
senyor Gutiérrez Díez crítiques con-
tundentment la gestió del Consell.
Quan dijous passat al matí va pujar
a la tribuna d'oradors el senyor
Reventós per exposar la posició so-
cialista, ho va fer amb el propòsit de
repescar el fil argumental comunista
i per pronunciar un discurs en el
qual les crítiques a aspectes con-

12

crets de la tasca de govern desenvo-
lupada fins ara i les crítiques a la
filosofia política que emmarca la
fase actual del procés constituent
català es van repartir al cinquanta
per cent. Va ser un discurs moderat
en la forma, però duríssim en els
continguts, que si no va donar més
joc va ser perquè el president de la
Generalitat frenà els seus consellers
per tal que no donessin bel·ligeràn-
cia als portaveus del PSC i evitar
així la dinàmica de rèpliques i con-

trarrèpliques que, tan sols una set-
mana abans, van forçar els parla-
mentaris comunistes.

Silenci i desconfiança

Des d'un punt de vista d'estratè-
gia parlamentària, el silenci pràcti-
cament total del —només Consell va
contestar al senyor Reventós el con-
seller Vidal i Gayolà— cal conside-
rar-lo com a encertat per al grup
governant, que a més, va comptar
amb la brillant defensa del senyor
Macià Alavedra, orador contundent
que construeix els seus discursos
amb una fermesa encomiable. Però
més enllà del valor estratègic del
silenci, el mutisme dels bancs go-
vernamentals contribuí a enfortir
l'atmosfera de desconfiança que
han generat les darreres decisions
parlamentàries preses per CIU al
Congrés dels Diputats. Fins i tot es
podria dir que el silenci ha traslladat
a l'hemicicle del Parc de la Ciutade-
lla els temes sobre els quals l'oposi-
ció ataca de manera més decidida al
Govern del senyor Suàrez: l'econo-

mia i la construcció de l'Estat de les
autonomies.

Un pla mal vist

Per als grups de l'oposició, els
mals econòmics catalans demanen
una lluita decidida contra l'atur,
amb la qual cosa hi està d'acord el
Consell. No obstant això les coses es
compliquen quan s'ha de definir les
fórmules de lluita, tota vegada que
fins a aquest moment, les ofertes
fetes per la Generalitat se centren
en la discussió i millora del "pla
Rigol" —molt criticat per les forces
polítiques i sindicals de l'esque-
rra—, però deixa de considerar "l'ato-
nia empresarial" a què va fer refe-
rència el secretari general socialista
durant la seva intervenció. De ma-
nera que aquell entusiasme empre-
sarial que es pronosticava si guan-
yava les eleccions la coalició que ara
governa no s'ha produït, fins al punt
que cal preguntar-se qui ha de go-
vernar per tal que es reactivin les
inversions i en base a quines anàlisis
CIU va arribar a la conclusió segons
la qual la seva victòria restauraria la
circulació de capitals per crear llocs
de treball.

Si al "pla Rigol" no li haguessin
sortit tants crítics com sindicats
importants hi ha, el paper dels em-
presaris tindria menys importància,
però la realitat és una altra. Comis-

sions Obreres ha elaborat la seva
alternativa i UGT prepara un altre
paper alternatiu, els quals, òbvia-
ment, s'hauran de negociar, però
que ja des d'ara pot dir-se que
parteixen de plantejaments econò-
mics substancialment diferents dels
que guien l'actuació de la conse-
lleria de Treball. Es a dir, que
l'acord és difícil i l'esquerra no està
disposada a donar facilitats si no se
li garanteix un programa de creació
de llocs de treball mínimament creï-
ble i controlable.

Els pactes que preocupen

Pel que fa a la construcció de
l'Estat de les autonomies, una ve-
gada més tornem a l'afer dels com-
promisos entre UCD i CIU. El cap
dels socialistes segueix parlant de
"sucursalisme", per bé que el signi-
ficat exacte d'aquesta paraula s'es-
cola entre els dits, i el Consell
continua sense explicar-se amb ni-
tidesa. Durant el debat, el senyor
Pujol va parlar un cop més de go-
vernabilitat i de la impossibilitat del
PSÓE de construir un bloc de
govern al Congrés, però va afegir
que el Parlament no és lloc per
discutir la política que es fa a Ma-
drid. I en aquest punt la perplexitat
és total, atès que, durant el debat de
la qüestió de confiança, el senyor
Roca i Junyent va dir al senyor
Lluch, quan aquest va interessar-se
pel contingut dels acords UCD-CIU,.

que la roba bruta es renta a casa —al
Parc de la Ciutadella—, però ara
resulta que allà diuen que aquell
tampoc és lloc per rentar-la.

Es d'esperar que un dia o altre el
Consell descubreixi el lloc ideal per
aclarir tot el que s'ha de aclarir.
Mentrestant, els vots convergents
en favor del senyor Suàrez i la go-
vernabilitat seguiran despertant la
curiositat de l'oposició, que fins i tot
pot arribar a pensar que èxits tan
espectaculars com les recents trasn-
ferències en matèria d'ensenyament
no són fruit de l'aplicació estricta de
l'Estatut, sinó de la mica d'oxigen
català subministrat a la UGD. La
importància dels processos auto-
nomistes és massa gran perquè resti
en el misteri el preu d'aquests vots.

Maniobra capitalitzadora?

I com que he començat parlant de
la sorpresa republicana, és indis-
pensable fer una menció al suport
donat per ERC a molts dels punts
de la resolució aportats per l'esque-
rra. El fet és que el senyor Vicens va
fer algunes preguntes al Consell, les
respostes no van ser del tot convin-
cents i finalment CIU i Centristes de
Catalunya-UCD van quedar en mi-
noria. La importància que per al
futur pot tenir aquest canvi està per
esbrinar, però sembla justificat sos-
pitar que un altre cop ERC força la
situació per tal de vendre car el seu
suport a l'executiu. La situació re-
corda una mica la que es va produir
el més d'abril, quan els republicans
van formular una sèrie d'exigències
a CIU abans de decidir-se a votar
pel senyor Pujol. Aleshores com ara,
el nacionalisme convergent es va
veure enfrontat amb la ineludible
obligació de donar alguna satisfac-
ció, si més no oral, als republicans
per tirar endavant. Però, cinc mesos
després, donar aquestes satisfac-
cions és més difícil, i els discursos ja
són insuficients, de tal manera que
si les dues forces nacionalistes del
Parlament no arriben a un compro-
mís de concertació política estable,
la governabilitat catalana pot veu-
re's compromesa, atès que ni els
socialistes volen entendre's amb els
convergents, ni els republicans vo-
len comprometre's inequívocament
amb l'esquerra, que serien dues
fórmules teòricament possibles per
aconseguir una estabilitat prolon-
gada.!
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Lapassera MARTA MATA

Governabilitat?
Bingo!

H i ha paraules que en un moment
donat et surten de trascantó,
d'uns quants cantons alhora; lla-

vors t'adones que, d'alguna manera,
aquestes paraules encobreixen quel-
com molt viu en aquest moment.

"Xamba!" deien els alegres nens
dels anys trenta; "Vale!" exclamaven
fins fa poc persuassivament; "Bingo!"
he sentit que deien ara hipnotitzats
davant la TV o pujant el carrer del
poble, els menuts. I el cor se't fa petit
pensant en els punts de referència que
tenen els nens d'avui dia.

Altres vegades són els grans, menys
imaginatius que els nens, els que posen
paraules de moda; sovint són paraules
que encobreixen no quelcom, sinó la
manca de quelcom, un buit. Per exem-
ple, el terme "eficàcia" es troba sovint
omplint la boca dels qui tenen el cer-
vell més buit d'idees. Ja fa molts anys
Chesterton va dedicar algun assaig a
glosar jocosament la figura de l'home
"eficaç", el que per exemple guanyava
vots en un míting on parlava qui sap de
què, mentres clavava puntes en un
tauló..., que no aguantava res; però
quedava clar que era un home "efi-
caç". Chesterton remarcava com l'efi-
càcia per si sola no tenia cap valor, sinó
çn funció del contingut a què es referia.
És eficaç beure aigua fresca per refres-
car-se i és igualment eficaç prendre
arsènic per suïcidar-se. Per això quan
el 22 d'abril, en el discurs del candidat
a la Presidència llavors, i ara President
de la Generalitat, vaig sentir dringar la
paraula eficàcia, el seu dring em va
semblar el del "duro sevillano" de
quan érem petits. Si bé és cert que en
el mateix discurs hi dringava altra
moneda, de plata, i fins es pretenia que
dringués la xavalla, com a contingut
d'un programa de govern, el terme
"eficàcia" hi era, per més redundant,
sobrer; provem si no, de construir un
discurs de govern que digui: "Tenim
tals i quals objectius, i a més els
aconseguirem amb ineficàcia".

P er definició, un govern és eficaç o
no és govern; per definició, un
govern governa o no és govern.

Per això mateix ens ha semblat tornar a
sentir el dring de "duro sevillano" al

Congrés amb el terme que ha substi-
tuit el d'eficàcia: "governabilitat".

No dedicaria una passera a aquest
terme si s'hagués quedat en el pont
aeri. Però ha aterrat al nostre Parla-
ment i en boca del President del Con-
sell Executiu, donant o pretenent do-
nar resposta a l'enèsima formulació de
la mateixa pregunta per part d'en Joan
Reventós.

La pregunta era senzilla: "La mino-
ria catalana de CiU ha donat suport al
govern Suàrez; CiU constitueix el Con-
sell Executiu de la Generalitat. Quins
beneficis i quines hipoteques per a
Catalunya s'han pactat per aquest
suport?"

L
a resposta va ser una llarga dis-
quisició sobre la "governabili-
tat". La Minoria Catalana ha

votat Suàrez perquè és l'únic que pot
governar, l'únic que és eficaç; però
eficaç en què?; però governar per a
què?

Les paraules de Roca al Congrés ho
van deixar .més clar: Minoria Catalana
de CiU està d'acord amb el programa
econòmic i el programa autonòmic de
UCD, i a més fa el sacrifici de votar-lo
per Catalunya. I així ho va agrair el
Consell Executiu segons filtració ofi-
cial de la qual s'han demanat discul-
pes.

Les paraules de Pujol al Parlament
van glossar únicament el tema buit de
" governabilitat", per acabar dient que
no hi havia hagut cap hipoteca. Ja ho
anirem veient, I guanys? Tot al llarg del
debat de setembre que ha acabat a la
mitja nit del 2 d'octubre s'ha anat
veient que ni un; i diverses vegades els
consellers han hagut de dir que amb el
canvi de tal o qual ministre, no sabíem
com quedava el procés de tal o qual
traspàs.

Eficàcia i governabilitat són els le-
mes del nostre Consell Executiu, que
ha vist com el Parlament votava aques-
ta nit no sé quantes resolucions contra
el seu parer i continuava assegut a les
poltrones. Mirant-ho a la tele, un nen
diria: "Bingo!"
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MOLT MOVIMENT PRESIDENCIAL

Suàrez: la setmana
gran
PEDRÓ ALTARES

I, a la fi, Suàrez devallà del seu olimp i obrí als
periodistes les portes de La Moncloa. O, per ser més

exactes, de l'horrisona sala de columnes,
convenientment decorada a l'estil americà i amb

seixanta minuts com a límit màxim de durada.

Així va culminar una setmana
d'intensa activitat presidencial,
amb reforma administrativa inclosa,
en la qual van destacar la visita de
Felipe Gonzàlez i les llargues con-
verses amb el President del Govern
Basc, Carlos Garaicoetxea, que van
coincidir amb l'espectacular incre-
ment de l'acció terrorista etarra a
Euskadi i que s'ha cobrat, de mo-
ment, deu noves víctimes en menys
d'una setmana.

Suàrez-Gonzàlez, distensió o
treva?

La idea que Felipe Gonzàlez no
acudís en solitari a La Moncloa va
ser, naturalment de l'executiva del
PSOE. Altres experiències d'aques-
ta mena no aconsellaven un "tete à
tete". Es tractava d'evitar de totes
passades la impressió de conxorxa
personal i, en canvi, de donar la
sensació —i la realitat— que es
tractava d'una sessió de treball.
Suàrez i Felipe, doncs, van ser
flanquejats sòlidament per llurs
respectius equips en qüestions au-
tonòmiques. El primer punt de l'or-
dre del dia el va ocupar el tema
andalús. Els uns i els altres van
intentar sortir-se'n de l'embolic i
tallar la carrera de despropòsits,
especialment per part del govern,
que pogués situar l'autonomia anda-
lusa en un autèntic cul-de-sac. En la
reunió el PSOE no va parar especial
esment en la qüestió de la repetició
del referèndum a Almeria. I el go-
vern va prometre de negociar amb la
Junta qualsevol intent de solució. El
tema de l'acord govern-PSA amb
prou feines es va tocar. Al cap de
dos dies, Rojar Marcos també va
retre visita a La Moncloa, indubta-
blement per saber de primera mà el
contingut real del que s'havia trac-
tat. No sembla, tanmateix, que el
partit andalusista torni a insistir
sobre totes les seves tesis, ni a
erigir-se com a vestal de la fidelitat
als pactes amb UCD. Si l'acord amb
la Junta (Escuredo també passarà
per La Moncloa aquesta setmana)
s'assoleix, fins i tot al marge o dins
l'heterodòxia del que s'havia tractat
abans de la moció de confiança
entre Rojas Marcos i Martín Villa, el
PSA farà ulls grossos" i es confor-
marà amb un altre tipus de compen-
sacions. La flexibilitat i l'oportu-
nisme dels andalusistes té. sens
dubte, els seus aventatges. De ma-
nera que no és previsible cap mena
d'entestament.
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Felipe Gonzàlez no va anar sol a la Moncloa, s'enporta una delegació de la Ejecutiva Federal del PSOE

La "cessió" per part dels socialis-
tes en el tema del referèndum i les
promeses de Suàrez de "comptar"
amb l'actual Junta situen la qüestió
en un punt menys tens. Però, tal
com va reconèixer Felipe Gonzàlez,
durant la roda de premsa que se
celebrà immediatament després de
sortir de La Moncloa, la solució
definitiva no es veu fàcil. El PSOE i
el Sr. Escuredo insisteixen en l'arti-
cle 151 via aprovada majoritària-
ment, pel poble andalús en la data ja
mítica del 28 de febrer. Però, quin
ha de ser el camí constitucional que
hi mena és quelcom que ningú no
sap amb precisió. Per part del go-
vern, la insistència en l'article 144,
exhumat per Martín Villa de manera
sorprenent, s'ha fet menys intensa,
especialment des de que molts es-
pecialistes l'han titllat, sembla ser
que amb arguments jurídics molt
sòlid, de poc viable constitucional-
ment. I si el 151 no és possible, el
143 no el vol ningú i el 144 sembla
més aviat producte d'un acte de
prestigitació, quin és el proper pas?.
Ningú no ho sap en concret i la pilota
ha passat als expers constitucionals
de cara a la recerca apressada d'un
camí polític. Però, per ara, la solu-
ció tècnica encara està penjada.

1 el que passi al final amb el tema
andalús donarà la pauta de quines
seran les relacions del govern amb el
primer partit de l'oposició, que
sembla que aquests darrers dies
passen per una certa distensió, la

Garaikoetxea te un estil de parlar político-clerical de difícil accés

qual cosa confirmaria la línia inicia-
da immediatament després de la
moció de confiança, excessos ver-
bals a part. Distensió o una simple
treva de cortesia vers els primers
cent dies del nou govern? De bell
antuvi, dins el que s'ha anomenat
"sector crític" del PSOE, la reacció
no s'ha fet esperar. Pablo Castella-
no va escriure aquesta mateixa set-
mana un duríssim article contra el
"lliurament social-demòcrata". Es
la preparació de la batalla pre-con-
grés socialista de la primavera. Sigui
distensió o sigui treva, Felipe Gon-
zàlez va fer molt ben fet de no anar
tot sol a veure Suàrez: les responsa-
bilitats compartides ho són menys.

Garaikoetxea a Madrid

Primer va anar a veure el Rei a la
Zarzuela. I en sortir va dir que
l'entrevista era "lògica perquè, en
definitiva, jo també sóc un cap d'es-
tat". El seu últim acte a Madrid fou
convocar sengles rodes de premsa:
l'una per a periodistes bascs i l'altra
per a la resta de mitjans informatius.
Els resultats dels seus contactes, al
màxim nivell, han estat "parcial-
ment reeixits". Diem que parcial
perquè resten encara per a les pro-
peres visites els temas dels concerts
econòmics i el de la policia autòno-
ma. Tanmateix ha aconseguit els
diners per a les ikastoles, un tercer
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canal de la televisió per a Euskadi i
4.000 milions de pessetes de l'Estat
per ajudar a superar la crisi de la
indústria siderúrgica. Es evident,
doncs, que l'autonomia real d'Eus-
kadi està en marxa, malgrat la inèr-
cia i la resistència centralistes, que
han perdut en això un temps pre-
ciós. Tot i que els dos temes que
queden pendents són trascenden-
tals (Policia i Hisenda basques són
sens dubte les predres angulars del
futur), i que davant dels quals Ga-
raikoetxea ha dit que "ho és ni
optimista ni pessimista", sinó ca-
ut", el pas endavant sembla decisiu.
I, com és normal dissortadament
cada vegada que es dóna un pas
polític, el terrorisme etarra ha ac-
centuat la seva pressió fins a límits
de crispació altament preocupants
per a l'estabilitat democràtica. Al-
guns cercles propers al sèquit de
Garaikoetxea a Madrid no van ama-
gar llur preocupació per una possi-
ble resposta de l'extrema dreta i per
les conseqüències que podria tenir
la continuació d'una escalada que té
totes les aparences de buscar una
estratègia d'indubtable provocació.
Provocació que, a més, no semble
esgotar-se amb els atemptats san-
guinolents. Per la seva banda, els
partits abertzales no paren d'insistir
en un seguit d'actes que, comtem-
plats des de fora del País Basc,
irriten els ànims de certs àmbits, la
força fàctica dels quals no es pot
desconèixer. El canvi, per exemple,
del nom d'una plaça, de Plaça d'Es-
panya a Plaça d'Argala, per iniciati-
va de HB i EE és un símptoma que
no ha passat desapercebut.

Per la resta de coses, el pas per
Madrid del Cap del Govern d'Eus-
kadi ha estat espargit d'anècdotes
d'alt i d'alguna manera explosiu
contingut polític. L'ambigüetat del
PNB hi ha assolit cotes difícilment
superables. L'aparent taujaneria de
Garaikoetxea es contrasta amb un
comportament que té molt de su-
prem sacerdot de la religió basca i
que culminà amb aquest sorprenent
"aperheid" periodístic del darrer
dia. Pel que fa al llenguatge, els
bascos van fer a Madrid curioses
cabrioles semàntiques que van con-
solidant un peculiar estil político-
clerical de difícil accés per als no
iniciats. Heus aquí, a propòsit d'una
pregunta sobre l'alternativa KAS
(condicions d'ETA per deixar la
lluita armada) una d'elles: "En el

terreny dels principis, l'alternativa
KAS no té objeccions fonamen-
tals... en el terreny de la pràctica ja
és una altra cosa". En fi, mestre,
més que en dir, en insinuar, Garai-
koetxea, més preocupat pel proto-
col i per la seva pròpia imatge que el
amteix Giscard, que ja és dir, va
deixar pendent un possible acord
amb la UCD. Tanmateix, no sembla
que això resulti massa rendible de
moment. Molt millor, com ara, ne-
dar i guardar la roba.

Algú devia dir a Suaréz que la
conxorxa periodística, altrament
molt habitual en tots els ambients
polítics madrilenys, no era el més
apropiat per a la seva esperada roda
de premsa, celebrada finalment
després d'una setmana intensiva de
feina i en la qual, tot s'ha de dir, el

govern sembla recuperar una certa
iniciativa força inusual. Així, doncs,
es va situar dalt d'un "pòdium" i
davant d'una tranquil·litzant corti-
na de color gris. Com diuen que fa
Carter en les seves rodes de premsa.
Cinquanta periodistes van assistir-
hi i no tot van poder intervenir-hi a
causa del límit de temps marcat.
Suàrez, al començament molt seriós
i després una mica més relaxat, va
contestar trenta-tres preguntes sen-
se aportar cap novetat especial. No
obstant això, Suàrez fa millor aques-
tes intervencions que les del Con-
grés. No s'entèn, però això mateix,
que hi tingui tanta resistència, per-
què no hi ha cap dubte que, en la
situació actual, la presència del Cap
del Govern és tranquil·litzadora per
a l'opinió pública. I molt rendible
per a ell políticament. • .

L avantguarda
musical europea

DOPESA MUNOO DE EDICIONES
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Abans de la caiguda del govern els comunistes varen portar a la vaga a moltes fabriques comelemeht de presió contra el govern

LA QUARANTENA CRISI EN TRENTA ANYS

Itàlia: la qüestió
comunista
condiciona la vida
política
MATEO MADRIDEJOS

Com que la DC manté la seva hostilitat a l'entrada
del PCI en el govern, la formació del nou govern depèn
de què els socialistes acceptin la reconstrucció del

Centre-Esquerra per combatre el caos econòmic.
La vida política italiana continua

dominada per allò que hom ha ano-
menat la "qüestió comunista" que
no és res més que l'altra cara de la
medalla del denominat "monopar-
tidisme imperfecte", mercès al qual
la Democràcia Cristiana es manté en
el poder des de fa trenta-cinc anys,
amb diversos suports que van des
dels liberals fins als socialistes, amb
l'exclusió sistemàtica dels comunis-
tes, a pesar que aquests represen-
ten, segons els darrers resultats
electorals, el trenta per cent dels
votants.
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Amb la caiguda del govern de
Francesco Cossiga s'obrí la quaran-
tena crisi des del final de la guerra
mundial, en un moment de greus
dificultats econòmiques i d'agitació
social... La derrota del gabinet a la
Cambra dels Diputats, per un sol
vot de diferència (297 contra 298)
va ser tan inesperada com misterio-
sa, atès que, mitja hora abans, aca-
bava d'obtenir la confiança de la
mateixa Cambra per 329 vots contra
264. L'explicació d'aquesta volta-
face rau en el sistema d'escrutini: la
votació de confiança fou nominal i

Arnaldo Foriani, encarregat de obrir
converses per la formació de un nou
govern

els diputats que integraven la majo-
ria (democristians, republicans i so-
cialistes) no van tenir cap altre re-
mei que donar llur suport al govern;
l'altra votació, referida a un decret
sobre mesures econòmiques d'ur-
gència, fou secreta. El fet que uns
trenta diputats de la majoria teòrica
votessin contra el govern, emparats
en l'anonimat, reflecteix la profunda
crisi que travessen els partits polí-
tics italians, sovint dividits en co-
rrenti que sostenen punts de vista
irreconciliables sobre la millor ma-
nera de governar.



Antagonismes partidistes

Els antagonismes partidistes
afecten, en primer lloc, la Democrà-
cia Cristiana, el partit de la majoria
relativa. Aquests es van palesar cla-
rament en el XIV Congrés, celebrat
a Roma del 15 al 20 de febrer
d'aquest any, i que va concloure
amb la victòria dels adversaris del
diàleg amb els comunistes. El secre-
tari general sortint, Benigno Zac-
cagnini, i l'ex-primer ministre Giulio
Andreotti, que defensaren la tesi
que el Partit Comunista (PCI) és
"un partit com els altres", amb el
qual cal negociar en un pla d'igual-
tat, van ser derrotades per una àm-
plia coalició "moderada" que va
agrupar totes les tendències del
centre i de la dreta. Hom suposa,
per tant, que alguns dels derrotats
de febrer han aprofitat l'oportunitat
del vot secret parlamentari per enge-
gar a rodar tot el govern.

El Partit Socialista (PSI), després
del seu èxit relatiu a les eleccions
regionals i locals del mes de juny,
també es troba profundament divi-
dit entre els que són partidaris del
secretari general, Bettino Craxi, fa-
vorable a una entesa amb la DC, i el
sector més esquerrà, que voldria
retornar a l'aliança tàctica amb els
comunistes o, si més no, que consi-

dera equivocat un govern "contra el
PCI". El secretari general del PSI,
tot traient les conseqüències lògi-
ques de la derrota del govern de
Cossiga, va presentar immediata-
ment la seva dimissió del càrrec i va
sol·licitar dels seus correligionaris
que eligissin una nova direcció que
adopti una estratègia política sense
ambigüetat. El més probable és que
Bettino Craxi sigui reelegit i que
obtingui l'autorització per mantenir
el centre-esquerra, en cas necessari;
però no és previsible que aquesta
purificació acabi amb els escrúpols
d'un sector important del partit,
obertament hostil a una estratègia
que, implícitament, comporta l'aï-
llament dels comunistes.

Des de l'esfondrament de la "ma-
joria d'unió nacional", fórmula en
virtut de la qual els comunistes
donaven suport al govern en el par-
lament, però sense arribar als minis-
teris, el PCI ha endurit considera-
blement la seva actitud, coincidint
amb els seus fracassos relatius en
les eleccions generals de 1979 i les
regionals i locals d'enguany. En
allunyar-se la perspectiva de realit-
zació del compromesso stórico,
de la política de col·laboració entre
la DC i el PCI, les hosts de Berlin-
guer han fet tot el possible per
demostrar que si no és possible.

Sembla ser que no tots els socialistes varen votar com el seu líder Betino Craxi.

governar amb ells, tampoc no es pot
fer contra ells.

Des q"ue el gabinet Cossiga va
obtenir la confiança del Parlament a
principis d'abril d'aquest any, amb
la inclusió de ministres socialistes i
republicans, el PCI es llançà a una
oposició aferrissada i tractà, fins i
tot, de dirigir la protesta obrera que
pocs mesos abans tractava de mo-
derar per tal de no alarmar els seus
hipotètics aliats. En un clima inter-
nacional força enrarit per la inter-
venció soviètica a l'Afganistà, algu-
nes declaracions d'Enrico Berlin-
guer, a propòsit dels esdeveniments
de Polònia, es van considerar com
una marxa enrera en les tesis euro-
comunistes que havien marcat el
punt de màxima tensió amb el
Kremlin.

Aprofitant la crisi socio-econòmi-
ca que pateix el país i la inquietud
creada per l'anunci de més de
14.000 acomiadaments a la FIAT, la
primera empresa del país, el secre-
tari genral comunista declarà, da-
vant de les portes de les grans
factories de Torí, que "és injust que
aquest país sigui en mans d'un go-
vern que agonitza". Encara no vint-
i-quatre hores més tard, enmig de
previsions força ombrívoles sobre
una "tardor calenta", nombrosos
diputats van utilitzar el vot secret
per assestar al govern una "punya-
lada per l'esquena", en una operació
que Bettino Craxi ha descrit com
"una de les pàgines més obscures de
la història del Parlament italià".

Greu situació econòmica

Immediatament després de la
caiguda del govern de Cossiga, la
direcció de la FIAT va anunciar que,
per tal d'evitar un increment de les
tensions socials, deixava' eh sus-
pens, fins a finals d'any, els 14.469
acomiadaments previstos. Com a
resposta les centrals sindicals van
anul.lar la convocatòria de vaga ge-
neral que s'havia d'haver celebrat el
2 d'octubre.

Aquest apaivagament en el sector
de les relacions laborals no és'Sufi-
cient per acabar amb les vives" in-
quietuds que suscita la crisi econò-
mica i a les quals el govern Cossiga
es proposava afrontar amb un de-
cretone (gran decret-ílei), la vota- .
ció en el parlament del qual va
provocar precisament la derrota go-
vernamental. A més d'augmentar•
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alguns impostos indirectes, el de-
cretone incloïa diverses disposi-
cions sobre el foment de les expor-
tacions i la construcció d'un fons
d'ajut als sectors industrials en difi-
cultat, en especial l'automobilístic.

El més sorprenent de la situació
és que les forces de l'oposició, amb
el PCI al davant, consideren que el
decret que va menar a la caiguda del
govern és absolutament necessari
per aturar la marxa de l'economia
cap al caos... En retirar oficialment
el decret en qüestió amb la qual cosa
s'impedeix que les empreses rebin
els ajuts previstos, el govern dimis-
sionari sembla que abriga el propò-
sit d'obligar les oposicions a recla-
mar l'entrada en vigor d'unes mesu-
res que van rebutjar en el parla-
ment. Això demostra, encara més si
cal, que la crisi oberta no té res a
veure amb les mesures econòmi-

ques governamentals, sinó que és un
reflex de les lluites intestines en el si
dels partits col.ligats. Els enemics
de la democràcia, que mai no man-
quen a Itàlia, senyalen, no sense raó,
que la partitocràcia aboca a situa-
cions absurdes que perjudiquen de
manera greu els interessos del país.

Marge de maniobre reduït
En aquestes circumstàncies, el

president de la República, el socia-
lista Sandro Pertini, va iniciar im-
mediatament les consultes de cara a
la formació d'un nou govern i va
lliurar la comesa a Arnaldo Forlani,
president del Consell Nacional de la
DC, integrat dins el sector centrista
o moderat del partit, i de qui s'espe-
ra l'autoritat suficient per recom-
pondre provisionalment la unitat
esqueixada pels francs tiradors par-
lamentaris.

El marge de maniobra és més

reduït que en ocasions anteriors, ja
que el PCI ha fet saber que entrarà
en el govern, amb totes les seves
conseqüències, o romandrà en una
oposició enèrgica, per considerar
que la fórmula del seu suport parla-
mentari el compromet davant l'opi-
nió pública sense oferir-li cap aven-
tatge.

Dins la DC, tot i que hi ha discre-
pàncies pel que fa al diàleg amb els
comunistes, hi preval l'opinió quasi
unànime que és prematura la inte-
gració del PCI dins l'administració.
Els socialistes, per la seva banda, es
troben molt dividits entre la conve-
niència d'una aliança governamen-
tal amb els democristians, per de-
sempantenegar el país, o el pacte
que els acaba de proposar Enrico
Berlinguer. Segons totes les indica-

Els cants de sirena dels comunistes varen ésser escoltats per sectors de laDC ielPSI
que va el seu vot

El president Pertini ha hagut de fer
malabarismes per aconseguir un primer
ministre.

cions disponibles, l'eventualitat
d'un viratge cap a la dreta, amb la
formació d'un govern de la DC amb
liberals i social-demòcrates, cal
descartar-la a causa del deteriora-
ment que s'observa en el front so-
cial.

En conseqüència, tret d'una clari-
ficació socialista que meni vers la
reconstrucció del centre-esquerra,
adornat amb la promesa d'algunes
reformes, la crisi podria abocar
fàcilment en un govern de gestió,
integrat exclusivament per demo-
critians, que només romandria en el
poder el temps necessari perquè els
partits polítics superessin les seves
contradiccions internes. De mo-
ment, ningú no pensa repetir les
eleccions generals que se celebraren
l'any passat. •
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Funcionaris de la Generalitat Al Palau es respira sectarisme i marginació

COSA NOSTRA
FRANCESC BAIGES

El període provisional de la Generalitat va estar
caracteritzat per les ambigüetats, els problemes que no
podien ser resolts o plantejats a fons fins que no s'arri-
bés a una situació de normalitat. El tema dels
funcionaris fou un dels que s'hagué de deixar en suspens,
esperant que la Generalitat definitiva li donés un
tractament just. Tanmateix, el Govern de Convergència i
Unió sembla haver decidit que això es COSA NOSTRA.

Cosa Nostra que vol dir Cosa de
Convergència i Unió. Cosa Nostra
que vol dir prendre l'assumpte dels
funcionaris com a camp de batalla
del qual cal foragitar tots els ele-
ments hostils als qui ara manen. Si
més no aquesta és la sensació que
s'ha estè per diverses Conselle-
ries i Departaments que configuren
la nova Generalitat, amb un grau
d'incidència més o menys fort.

Él primer ensurt se l'endugueren
els contractats per la Generalitat
quan, en caducar-los a la majoria el
contracte de treball durant l'estiu,
van veure com se'ls renovava només
fins a finals d'any, enlloc de fer-ho
per un any complet. Per a més d'un
començà des d'aquest moment una
etapa gris, mancada de feina i de
perspectives de millorament en el
seu lloc de treball, que presentava

la data final d'any més com la
termini abans del qual calia cercar
una nova feina que com el moment
de renovar el contracte.

El veritable gran problema que ha
esclatat a la Generalitat, d'ençà
l'entrada dels homes de Convergèn-
cia, ha estat la urgència d'establir
amb claredat la distinció entre càrrecs
polítics i tècnics. La separació entre
uns i altres hauria de ser prou
diàfana com per a evitar que els dos
camps es barregin, produint interfe-
rències indesitjables. Hom confiava
que la nova Generalitat portaria so-
ta el braç una clarificació d'aquesta
qüestió que acabés amb la confusió i
el caciquisme possibilitat per ella.
Però això no ha passat, ans al
contrari i s'ha estès la impressió de
que el favoritisme polític esdevenia
norma habitual i que s'engegava una
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Jordi Pi//o/ y Josep Maria Cullell al Parlament
veritable caça de bruixes contra els
treballadors sospitosos de ser d'es-
querres o amb idees progressistes.

Val a dir que, en una anàlisi feta
conselleria per conselleria les con-
clusions varien d'una a l'altra, però
la imatge conjunta és que realment
existeix aquesta voluntat de margi-
nació d'aquells que no comptin amb
la confiança ideològica plena del
President de la Generalitat.

En principi, tots els contractes
passen per les Conselleries de Go-
vernació i de Finances, per bé que
sempre és Ramon Trias Fargas qui
té la darrera paraula sobre el tema.
El Director General d'Organització
Administrativa i de la Funció Públi-
ca, Martí Pagonabarraga i Gasso, és
el responsable d'aquesta qüestió
per bé que el darrer responsable
sigui el conseller.
Josep Maria Bricall, quan fou con-
seller de Governació, presentà una
proposta d'emotllar les 14 catego-
ries distintes que tenen els funcio-
naris de l'Administració central a un
quote de quatre que simplifiqués
l'organigrama, especialment enre-
vesssat en produir-se els traspassos
de personal de l'Estat. La proposta
de Bricall, però, no va acabar d'apli-
car-se del tot i el despatx de Pago-
nabarraga veu com s'amuntegaven
les instàncies de protesta dels fun-
cionaris per una equiperació laboral
amb la qual discrepen. A ell i a
Francesc Lliset, Secretari general
tècnic de la Conselleria, cal atribuir
el nomenament del funcionari depu-
rat a l'Ajuntament, Josep Enric
Rebés com a director de l'Escola
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d'Administració Pública.
Després de la Conselleria d'Eco-

nomia i Finances, Governació ha
estat un dels Departaments on s'han
produït més nomenaments d'alts
càrrecs. Precisament, el nomena-
ment d'un d'aquests càrrecs també
ha provocat mala maror a la Genera-
litat. Es tracta del nou Director
General d'Administració Local, Ma-
nel Nonó, home que ha superat en la
competència per a aquest càrrec a
d'altres de gran categoria, fins i tot
pertanyents als cossos estatals. No-
no, que era dipositari d'un ajunta-
ment de la "província" de Girona,
va ser dut per l'actual conseller de
Governació i aleshores President de
la Diputació gironina, Joan Vidal i
Gaiolà, al càrrec de dipositari acci-
dental d'aquesta Diputació. En les
oposicions per a ocupar-lo de forma
definitiva, Nonó va obtenir la darre-
ra plaça. No és d'estranyar, doncs
que a la Conselleria de Governació
hom tingui la sensació de que els
càrrecs s'atorguen més per afinitat
ideològica que per capacitat tècni-
ca. Cal tenir en compte que, apart
d'aquesta gironització, a Governa-
ció han estat no solament ratificats
sinó ascendits homes com Francesc
Lliset i Àngel Fernàndez,
sobre qui van recaure temps enrera,
nombroses crítiques, amb motiu
de la seva participació en l'il·legal
aixecament de la Central Tèrmica
de Cubelles.

Es palesa, doncs, un favoritisme
polític que es complementa amb
l'atorgament de feines sense relleu a
aquelles persones que no són de

J uan Josep Enric Rebés So-
lé fou nomenat, per decret
del 5 de setembre, director
de l'Escóla d'A .Iministra-

ció Pública, foren moíts els qui es .
dugueren les mans al cap. El motiu
d'aquest esverament era que qua-
tre mesos abans Rebés havia esta
cessat del seu càrrec a l'Ajunta-
ment de Barcelona per indiscipli-
na. I, clar, no deixava de ser sor-
prenent que un funcionari sancio-
nat per incompliment de les seves
obligacions fos triat com a respon-
sable de la formació dels futurs
funcionaris de la Generalitat. Però
anem per pams i reconstruïm la
història de Josep Enric Rebés.

Quan Joaquim Viola fou alcalde
digital del franquisme, Rebés l'a-
companyà sempre com a persona
de confiança, com a secretari i
conseller personal. En apropar-se
cessament de Viola, Rebés s'au-
toanomena Cap del Gabinet Con-
tenciós i, en la darrera reunió de la
Comissió Executiva de l'Ajunta-
ment, hi entrà sorprenentment
—ja que se suposava que només
seria una reunió de liquidació
—per ésser confirmat. El nou
alcalde, Josep Maria Socias Hum-
bert, no va voler ni veure'l i el deixà
en situació de disponible.

Després de les eleccions muni-
cipals que configuraren el nou
Ajuntament democràtic, Rebés
seguí al front del servei de conten-
ciosos i a ell li correspongué la
responsabilitat de dur endavant la
querella decidida per la Comissió

confiança absoluta, mantenint-se en
la línia ja assenyalada de no fer fora
ningú, però, alhora, esgotar la pa-
ciència dels funcionaris o treballa-
dors progressites no disposats a
suportar una marginació i una man-
ca de treball real continuats.

El mateix fenomen es produeix a
la Conselleria d'Economia i Finan-
ces, on el nou director general de
Pressupostos, Floria Ibar i Concha,
era un funcionari considerat de ter-
cera o quarta categoria a la Diputa-
ció. Cas similar aquest a l'esbombat
pels mitjans de comunicació dies
enrera en relació a la nova Cap del
Servei Jurídic Central, Mercè Cu-
rull, la qual treballava abans en un
càrrec de Relacions Públiques que
no feia preveure l'ascens configurat
en la darrera reunió del Consell

EL FUNCIONARI DEPURAT QUE FORMARÀ ELS
FUNCIONARIS DE LA GENERALITAT

Permanent contra directius del
Consorci de la Zona Franca. Rebés
fou avisat de la urgència amb què
calia tramitar aquell assumpte ja
que hi havia tres instàncies involu-
crades en la seva preparació. Però
l'actitud del Cap del Servei Con-
tenciós fou radicalment contrària.
Replicà les urgències amb què se'l
requeria amb objeccions formals
que sembla ven no tenir altre
intenció que endarrerir el procés,
com es demostraria més endavant.
Va pretendre guanyar temps de-
manant que la Comissió Perma-
nent o l'Alcaldia li diguessin contra
quins noms concrets es volia pre-
sentar la querella, quan aquesta és
una funció que cau sempre en la
responsabilitat del tècnic.

Una altra possible dificultat era
que en el Servei Contenciós hi
treballava un fill d'Antonio de la
Rosa, que era un dels incriminats
en la querella. Els superiors muni-
cipals de Rebés li proposaren que
si allò era motiu de què tingués
problemes en la seva àrea, podien
traslladar aquell funcionari a l'As-
sessoria Jurídica, però ell respon-
gué que actuava am'u plena objec-
tivitat i que aquella qüestió no
l'afectava per a res.

Però la querella no progressava
i, fins i tot, Rebés va voler amparar
la seva actitud en el suport
del Col·legi d'Advocats, única raó

adduïda pel President Pujol per a
justificar el seu nomenament. Qui-
nes eren les motivacions que el
mogueren a entorpir la presentació
de la querella? Fonts municipals
han manifestat el seu desconeixe-
ment real del perquè Rebés no
volia complir la seva obligació, pe-
rò el que és cert és que dia rera dia
es feu l'orni davant les demandes
d'acceleració fetes pel seu supe-
rior directe, Guerau Ruiz, Delegat
de Règim Interior. A la fi, el propi
Guerau Ruiz, vista la inalterable
passivitat de Rebés, proposà a
l'alcalde el seu cessament i Narcís
Serra el signà immediatament, -
retornant-lo a la condició d'advo-
cat del Servei Contenciós.

En aquesta situació estava quan
es conegué la voluntat del Consell
Executiu de nomenar-lo director
de l'Escola d'Administració Públi-
ca. A l'Ajuntament hom havia pen-
sat en cercar una nova ocupació
per a Rebés, cosa que hagués sig-
nificat una certa rehabilitació, i des
de la Generalitat es pressionà per a
accelerar-la, però el nomenament
arribà abans de que es produís cap
en la situació laboral de Rebés a
l'Ajuntament. Mentre, Josep Lluís
Bruna, acusat en la querella i a qui
Rebés coneixia bé ja que treballa-
va com a professor de l'Institut
d'Estudis Fiscals, centre fundat
per Bruna, seguia empresonat per

•Josep Enric Rebés i Solé

l'afer que ell no havia volgut dur
endavant i que acabà essent pres-
sentat pel seusubstitut. Antonio de
la Rosa, no solament relacionat
amb Rebés a través del seu fill sinó
també per compartir la professió
d'advocat estatal, raó per la qual
havien entrat en contacte, és
hores d'ara, fugit a l'estranger.

Aquesta és la breu història de
Josep Enric Rebés Solé, un fun-
cionari al qual no se li pot negar la
seva capacitat de treball, ja que
està contínuament abocat a la seva
feina, però al qual el seu individua-
lisme l'allunya dels funcionaris
amb qui treballa i el du a adoptar
actituds com l'esmentada que,
tanmateix, no han semblat sufi-
cients als responsables del Govern
de Catalunya per a deixar de res-
ponsabilitzar lo de la formació
dels funcionaris de la Generalitat, I
els que seran primers funcionaris I
propis de la Generalitat. J

Executiu de l'etapa Tarradellas. Ja
aleshores sobtà la seva col·locació
com a persona que ocupava la va-
cant del càrrec ja esmentat. Però
aquest nomenament venia acom-
panyat de la provisionalitat en què
es produïa i de la dependència de
Mercè Curull d'un altre funcionari,
la categoria del qual era inqüestio-
nable, que el feien comprensible. La
ratificació de Mercè Curull i la
dimissió del funcionari esmentat
han deixat més al descobert la feblesa
nen la imatge que els governants

Vetos i gent que abandona
D'altra banda, s'ha produït aquí

el fenomen curiós que, per diferèn-
cies de criteri internes a Convergèn-
cia Democràtica, una persona pro-
posada per Miquel Roca Junyent
fou vetada per Trias Fargas, inde-

pendent del nom en qüestió, pel mer
fet de pertànyer Roca a una línia
contrària dins CDC al conseller.
Evidentment, fets com aquest do-
nen la imatge de que els governants
catalans han fet de les seves parcel.-
les de poder àrees pròpies en les
quals fan i desfan sense cap mena de
control o criteri que no sigui la
proximitat ideològica.

Vist aquest tarannà, les Conselle-
ries on hom es temia una major
represssió contra els treballadors
progressistes eren, lògicament, eren
les fins aleshores ocupades per polí-
tics socialistes i comunistes, és a dir:
Treball, Política Territorial i
Obres Públiques i Sanitat i Assis-
tència Social.

A Sanitat, Josep Laporte trobà
moltes cares conegudes ja que la

majoria de contractats havien tingut
contractes amb ell en la seva carrera
professional. Potser per això el
nombre de canvis de lloc de treba-
lladors i conflictes com els esmen-
tats ha estat més reduït del què es
podria esperar.*La capacitat i per-
sonalitat del conseller poden haver
influït també en aquesta mateixa
direcció. Però això ha fet que l'acti-
vitat de Laporte sigui molt més
vigilada que la d'altres consellers.

Les pressions sofertes no venen,
doncs, del conseller sinó del mateix
Pujol. Tanmateix s'han produït cas-
sos de funcionaris que no han estat
promocionats, més aviat tot el con-
trari, o d'altres que, havent-los
promès i confirmat el seu ascens, fa
més de dos mesos que esperen que
surti publicat al Diari Oficial de la •
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Generalitat. Entre els casos con-
crets, n'hi hauria prou amb citar el
de Portella que ha marxat de la
Generalitat cansat de què li fessin la
vida impossible, i el de les riu es
secretàries de l'anterior conseller
que han estat traslladades per raons
indiscutiblement gens conectades
amb la professionalitat d'ambdues.

El nombre de persones que han
optat ja per abandonar la Generali-
tat no es clou amb Portella, sinó que
a Política Territorial i Obres

Públiques, Conxa Aguirre, Cap de
Secció de Legislació i Informes
urídics, preferí tornar a la Corpora-
ció Metropolitana abans de topar
amb aquests problemes i, d'altres
com Àngel Castafier, Cap del Servei
d'Activitats Classificades de la Di-
recció General d'Administració Lo-
cal, els subordinats del qual es reu-
nien a les seves espatlles. El mateix
es podria dir de Rosa Fornas a la
Direcció General de Turisme.

A Turisme, el que havia estat

Director General, Jordi Petit i Font-
seré, va ser reclamat pel nou conse-
ller de Comerç i Turisme, Francesc
Sanuy, però fou vetat per Pujol, per
bé que la seva única militància con-
creta és estar casat amb una militant
socialista.

Una altra de les raons que ha fet
escampar l'ambient de sectarisme
polític ha estat el recurs de les
conselleries a organismes pararels a
d'altres ja existents a la Generalitat,
per a bloquejar la possible activitat

LLUÏS CANTALLOPS: ELS MOTIUS D'UNA DIMISSIÓ

L I dia 29 d'agost, un decret
de la Generalitat accepta-
va la dimissió Lluís Can-
tallops i Valeri com a Di-

rector General d'Urbanisme de la
Conselleria de Política Territo-
rial i Obres Públiques. Les raons
d'aquesta dimissió no acabaren
d'esclarir-se del tot aleshores. El
mateix dia, un nou decret nome-
nava per a sustituir-lo a Joan
Anton Solanes i Huguet.

Per bé que Joan Anton Solanes
és un tècnic de reconeguda vàlua,
i la seva marxa de l'Ajuntament
deixava un buit difícil d'omplir,
també és cert que la notícia de la
marxa de Lluís Cantallops sor-
prengué donada l'eficàcia de-
mostrada per aquest al front de la
seva Direcció General. Què l'ha-
via dut a presentar la dimissió?

"Vaig dimitir, ens explica
Cantallops, perquè no es va
acceptar una proposta que
vaig fer. Al meu entendre ha-
via arribat el moment de do-
nar un canvi d'orientació que
permetés la professionalitza-
ció dels funcionaris, acabant
amb tots els defectes que ve-
nen arrossegant-se en aquest
camp des de fa molt de temps".

Per a Cantallops, lespropostes
que féu havien de concretar-se en
el període inicial de la Generali-
tat definitiva, ja que, assegurada
la capacitat i personalitat pròpia
de l'ens autonòmic, calia avan-
çar-se al traspàs massiu de fun-
cionaris de l'Estat per rebre'ls
amb una organització i unes idees
ja clarament configurades. Aquestes
propostes les resumia Cantallops
en tres temes: "Retribucions a
escala de les ofertes pel mer-
cat, dedicació completa i in-

compatibilitats amb altres fei-
nes i exigència de responsabi-
litats als funcionaris. Pel que
fa al primer d'aquests temes,
crec que caldria equiparar el
sou dels funcionaris al que es
paga a la Corporació Munici-
pal Metropolitana de Barce-
lona. La dedicació completa
hauria de ser de 40 hores com
a mínim i real, no teòrica com
sol passar ara. I pel què fa a
l'exigència de responsabili-
tats això hauria de permetre
vèncer la tendència existent a
despreocupar-se de la quali-
tat del treball propi en no ser
sotmès a cap mena de con-
trol".

Les condicions de Cantallops
semblaven assenyades i així ho
jutjà el conseller del seu Depar-
tament, Josep Maria Cullell, el
qual les trobà encertades així
com la proposta de l'aleshores
Director General d'Urbanisme
per remodelar l'àrea que estava
sota el seu control. Tanmateix,
però, després de la discussió de
l'ampliació del pressupost, Cu-
llell comunicà a Cantallops que
no s'acceptaven les seves condi-
cions i aquest darrer optà per
dimitir. Evidentment, per a ell,
s'havia comès una errada greu.

"Jo ja ho havia plantejat els
anys anteriors, ens explicà,
però no amb la quantitat de
detalls i dades com ho vaig fer
ara. Aleshores no hi havia ins-
truments per a prendre una
decissió determinant en aquest
sentit, però ara havia arribat
l'hora de fer-ho. Era una qües-
tió d'oportunitat i que s'ha
deixat perdre".

Quan li preguntàrem a Canta-
llops si hi havia raons polítiques

que afegir a les que ens havia
exposat per a justificar la seva
dimissió ens digué que no va
haver-hi temps suficient com per
a poder parlar de problemes polí-
tics en la seva Direcció General.
"Ara bé, afegí, es començaren
a produir conflictes entre la
política que Cullell deia que
volia fer (molt semblant a la
dels anteriors consellers) i al-
guns militants de Convergèn-
cia que defensaven criteris to-
talment oposats, com és arael
dels 21 municipis del Camp de
Tarragona. Respecte a si hi ha
hagut raons polítiques per a
aturar el meu projecte jo no
vull ser malpensat, però crec
que han comès una equivoca-
ció lamentable que afectarà
negativament la situació dels
funcionaris de la Generali-
tat".

Per a Cantallops, amb la decis-
sió pressa "s'ha renunciat a
una postura forta de PAdmi-
nistració de la Generalitat
enfrontestatal, potser perquè
el Consell Executiu no se sen-
tia prou fort per a gosar tocar
els funcionaris". Però el que
més el preocupa és que "el país
difícilment pot pagar una Ad-
ministració que segueixi fun-
cionant igual que la de l'Estat
i, si és certa la xifra de 75.000
funcionaris que diuen que
traspassaran, la situació serà
aviat irreversible".

L'ex-director general d'Urba-
' nisme es considera un professio-
nal liberal, ni de l'Administració
ni polític. "Era l'hora de resol-
dre el problema dels funcio-
naris. Prat de la Riba va saber
acarar-ho amb encert. Ara,
potser sigui ja tard".
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A Josep Laporte el vigilen de prop
de funcionaris no incondicionals
pujolistes. Així, la conselleria d'Obres
Públiques ha vist com, malgrat ser
un dels temes que Pujol ha conside-
rat més rellevants, la problemàtica
de l'aigua a Catalunya no fos con-
sultada als diversos tècnis qualifi-
cats de la Conselleria i sí, en canvi
a un militant de Convergència que
n'era aliè. Exactament el mateix ha
succeït amb la Llei sobre Coopera-
ció que s'ha elaborat a través de la
Fundació Roca i Gales, dominada
per CIU, deixant de costat el depar-
tament específic que per a la Coope-
ració hi ha a Treball. 0 amb el
Servei d'Assessorament Municipal,
creat per Josep Maria Bricall i amb
Romà Miró, al seu davant, que ha
estat reiteradament oblidat pel Consell
Executiu, canalitzant l'assessora-
ment als seus municipis a través
d'una fundació privada de CIU.

Sectarisme i paràlisis a la
Generalitat

Organismes similars que estan
organitzats, disposats a treballar i
que no semblen ser de cap utili-
tat al Consell Executiu n'hi ha d'al-
tres com l'Institut d'Investigacions
Econòmiques, el Consell Jurídic
Assessor i el Consell Intercomarcal
de l'Ebre. El cas del Consell de
l'Ebre és més greu donada la prio-
rítzació del tema de l'aigua en les
preocupacions de Jordi PujoL Aquest
organisme, que recull la presència
de totes les instàncies afectades per
les dificultats d'abastiment d'ai-
gua, no ha estat consultada en abso-
lut pel plantejament de mini-tras-
vassament adoptat pel Govern cata-
là.

L'Institut d'Investigacions Eco-
nòmiques, de llarga tradició en la
història de la Generalitat, i presidi-
da per Joan Sardà Deixeus ha tingut
del vint de març ençà una vida

EL GABINET D'ESTUDIS, UNA MOSTRA

DE DISCRIMINACIÓ

Una de les mostres més pal-
pables de l'enquistament
de l'organització funcio-
narial de la Generalitat,

d'ençà l'entrada al Govern del
nou equip elegit després de les
eleccions del vint de març és la
política seguida amb el Gabinet
d'Estudis de la Generalitat Aquest
Gabinet d'Estudis segueix exis-
tint com a tal i així ho assenyala el
rètol d'una de les portes de la
planta baixa de la Casa dels Ca-
nonges. Els qui estan a l'altra
costat de la porta, però saben que
no compten amb la confiança del
President Pujol i que no trigaran
massa a desaparèixer com a Ga-
binet de la Generalitat.

La Presidència de la Generali-
tat començà a comptar amb Ga-
binet propi l'any 78, si més no
sobre el paper de l'estructura
interna de l'organisme, aleshores
encara provisional, de la nostra
autonomia. El funcionament real
del Gabinet s'estrenà a finals de
l'any 79 i en formaren part perso-
nes que pertanyien a la Secreta-
ria General de Presidència, diri-
gida per Josep Maria Bricall. Ra-
fael Pujol fou el cap del Gabinet,
que, a més a més, comptava amb
tres tècnics superiors —Enric
Camps, Rafael Tasis i Pere Sal-
vador—, i tres auxiliars tècnics
—Isabel Díaz, Àngel Egea i Emi-
lia Zambrano—, així com un pa-
rell de secretàries mecanogràfes.Els
set primers eren funcionaris ce-
dits de la Diputació; les dues
secretàries eren contractades.

Des del primer moment, però,
se'ls advertí que Jordi Pujol no
veia el paper del Gabinet. Tan-
mateix no se sabia quina nova
ocupació els donarien i anaren
ajornant la decissió atorgant-los
petites feines sense importància.
El mes de juliol, el President de
la Generalitat prengué la decissió
de disoldre el Gabinet i així ho

comunicà al President de la Di-
putació, Francisco Martí. Els
membres del Gabinet foren tam-
bé informats de paraula de la
voluntat extintora de Jordi Pujol.
D'aleshores ençà han transcorre-
gut dos mesos llargs sense que hi
hagi hagut cap novetat, ni con-
creació escrita de la desaparició
del Gabinet d'Estudis. El que sí
està clar per a tots és que el nou
destí d'aquests funcionaris serà
la Diputació de Barcelona, retor-
nant, doncs, a la institució que els
cedí a la Generalitat.

No hi ha cap mena de dubte
que les raons de la desaparició
del Gabinet van més enllà d'una
possible consideració d'inneces-
sarietat d'un organisme aital per
part dels nous dirigents de la
Generalitat La consideració d'esquer-
rranistes dels components del
Gabinet sembla determinant en
la decissió presa. La ideologia
progressista d'aquests és cone-
guda a bassament a la Generali-
tat i diuen que el propi Pujol
exclamà quan li parlaren de Ra-
fael Tasis: "Ah! Sí. El fill de
l'escriptor. Aquell que va sig-
nar un document de suport
a la candidatura del PSUC".1

El problema del Gabinet era
un prolema de confiança clar, ja
que no és lògic que quan la Gene-
ralitat intenta assumir el màxim
de funcions renunciï a un Gabinet
compost d'economistes de reco-
neguda vàlua. El reenviament ala
Diputació ha sorprès així mateix
ja que, com a mínim, ho esperava
que aquelles persones podien ser
útils en altres departaments de la
Generalitat. En definitiva, que si
hi ha hagut un cas clar de discri-
minació per raó ideològica contra
els funcionaris de la Generalitat,
aquest és el del Gabinet d'Estu-
dis, del qual se n'ha prescindit
sense donar-ne cap explicació.

efimeríssima, reduïda a una reunió,
per bé que ara se'n preveu una
segona. Pel que té a veure amb el
Consell Jurídic Assessor, format
a més per persones gens sospito-

ses de ser d'esquerres, l'onlit ha
estat igualment absolut i demostra
la despreocupació pels temes jurí-
dics present en la frase atribuïda al
propi President de la Generalitat •
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quan va dir, relatiu als decrets de
traspassos de les Diputacions: "Si
els decrets estan malament, que
els impugnin". Està clar que els
funcionaris de la Generalitat, enca-
rregats d'aquests afers, i que ja
havien intervingut en la revisió dels
decrets de l'etapa Tarradellas, no
comparteixen aquests criteris. Aquest
antijuridicisme s'ha multiplicat en
les actuacions de la Generalitat, que
nomena persones per a càrrecs en-
cara no creats, i que sembla, en
paraules d'un dels funcionaris afec-
tats, que "juguin a creure que
ningú els pugui posar un conten-
ciós o a que qui ho faci serà
acusat d'anticatalà".

Aquest és l'aire que es respira a la
Generalitat pel que fa als pulmons
dels funcionaris, la primera mostra
del qual fou l'obscur cas del viatge
d'una militant d'Unió Democràtica
a un Congrés feminista de Copen-
hague, passant per damunt de to-
tes les organitzacions feministes i
provocant força maldecaps al Servei
de Premsa de la Generalitat que va
haver de trencar més d'una nota a

TYias Fargas, Cullell i Vidal Gaiolà, cadascú fa la seva al seu Departament.

l'opinió pública, intentant explicar
un viatge que finançà no se sap com
la Conselleria de Treball.

A la Generalitat s'hi veuen més
capellans i monges, les secretàries
van molt modades així com els visi-
tants i moltes secretàries han hagut
d'acostumar-se a parlar de vostè als
seus superiors. Evidentment, això
no és gaire criticable. El que sí ho és
que un secretari general tècnic li

preguntés a un tècnic: "Vosfè és
del PSUC?", a l'hora de cercar
candidats per a un càrrec, del qual la
simple sospita de comunisme allun-
yà la persona esmentada.

Sembla, doncs, imprescindible
ressaltar el perill que el món funcio-
narial es devingui un clos tancat.

Catalunya no es pot permetre can-
viar tots els funcionaris cada vegada
que canviï el séu Govern.

Porta dels bergants RAMON BARNILS

L'Os Bofarull, La Squierdo, en Dausa de Llevant
Dedicat a Eugeni Giral, econo-

mista, professor, socialista de luxe i
fan del senyor Agustí Dausa.

Pipa us ho deveu passar, vós Bofarull, escrivint
lletres a tota mena de directors. Ja us conec, ja: us
conec a vós i a la Rosa Izquierdo, i a l'Agustí Dausa i a
mitja dotzena més que ara no se me'n fa present el
nom però que si hi insisteixen acabaran també
formant part del meu reliquiari personal.

Us adoro —us-a-d-o-r-o—, í us llegeixo a tots
vosaltres afeccionats a escriure a tort i a dret a totes
les revistes i diaris que us cauen a les mans.

Us adoro perquè la subespècie de periodista que
més llàstima m'ha fet mai és la del desgraciat i trist
picapedrer a qui el redactor en cap li fa:

Tu, a tes cartes al director.
El redactor encarregat de les lletres al director no

s'encarrega de triar-les, d'adobar-les, de retallar-les
o de titular-les, no: les escriu!! Perquè vós, benemèrit
Bofarull, i vós santa Rosa, i vós rítmic Dausa no us ho
podeu creure, però el gravíssim problema de la gran
part de diaris i revistes és que no hi ha lector que es
digni de fer-ne cas enviant-los lletres per publicar.
No hi ha manera que es prenguin seriosament la
premsa, tant se'ls en dóna, la castiguen amb la
indiferència. I els periodistes enfonsats: "No ens
estimen..."

Jo en persona he vist, al "Tel/eXprés" de la pitjor

època, és a dir la dels darrers anys, suar d'angúnia el
redactor a qui acabaven de rebaixar encarregant-li
d'escriure les lletres al director. Era un home de més
de quaranta anys, amb el cul pelat de redactar
notícies cada dia de l'any dels darrers vint o trenta
anys de la seva vida.

Suava d'angúnia, es passava la mà per la cara, i
finalment després de mitja hora de brega se'm
girava:

—Tu, Ramon; què faries, avui.
—Fot-li'n una d'escombraries.
—Ja la vaig fer ahir.
—Doncs una d'aquell que li van posar multa

després de trenta anys de conduir, per estacio-
nar-se cinc minuts en un reservat de la Sección
Femenina del carrer Mestre Nicolau, que la va
pagar però que li sembla un excés del zel; amb
tots els respectes.

—La porta el "Correu" d'avui.
—Doncs la de "si això és la democràcia..."
—No, que aquell fill de puta no ho vol.
Senyor Bofarull, senyora Izquierdo, senyor Dausa:

en nom del lumpenredactorat dels diaris i revistes de
tot el món, en nom dels desgraciats picapedrers
encarregats d'omplir la secció de lletres al director,
MOLTES GRÀCIES!!!

(Apa paios, que és la primera vegada que us
contesten, eh?)
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ÉS PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D'AGRICULTURA DEL PARLAMENT

Pere Roselló o Pacens d'un
verticalista
XAVIER CAPDEVILA

Al Parlament de
Catalunya s'han constituït

les distintes comissions
de treball amb les seves

meses i els seus presidents.
La Comissió d'Agricultura

ha quedat presidida per
Pere Roselló i Esteban,

diputat de Centristes de
Catalunya-UCD que

encapçalava la candidatura
d'aquest partit per Lleida

i president, entre
altres moltes coses,

de la Càmara Agrària
Provincial de Lleida.

Sobta, d'entrada, queia Comissió
d'Agricultura del Parlament la pre-
sideixi un alt dirigent de les Càraa-
res Agràries, justament quan en el
darrer debat tots els grups catalans,
llevat precisament d'UCD, es pro-
nunciaren a favor de la dissolució
d'unes Càmares hereues del sindi-
calisme vertical. Però aquesta no és
la única cosa que sobta de la vida
política de Pere Roselló.

El repartiment de presidències

Per acord dels grups polítics del
Parlament català i tenint en compte
la representació de cada un, per
mitjà de la Llei de Hont, s'establí un
ordre perquè cada grup triés la
comissió que volia presidir i, amb
aquest mateix procediment, s'ele-
gissin el vice-president i el secretari
de cada una de les deu comissions.
D'acord amb aquestes proporcions
l'ordre d'elecció quedà establert
així: CIU, PSC, PSUC, CIU, UCD,
PSC, CIU, ERC, PSUC I PSC. I feta
la tria per aquest ordre, amb les
prioritats que cada grup es va posar,
les presidències de comissió queda-
ren així: per a CIU, Institucional,

Sobta que la presidència de la comissió d'agricultura sigui per a un alt dirigent de les Camb
Agràries.

Indústm-Energia-Comerç-Turisme, i
Econòmica. Per al PSC, Treball-
Assistència Social, Territorial i Es-
tatut del Diputat. Per al PSUC,
Cultura i Drets Humans. Per a
UCD, Agricultura. I per a ERC,
Justícia. Es constata el cas doncs
que a UCD li interessava Agricultu-
ra i no perquè fossin menys impor-
tants la resta de comissions que
quedaven quan li van tocar elegir. I
l'home d'UCD fou Pere Roselló.

De militant del PSUC a ombra de
Nadal gaia

Pere Roselló no és cap pagès.
Tampoc és un terratinent.

Totes les seves propietats agrà-
ries són uns 4.000 metres quadrats
de terres que va comprar-se l'any 78
per poder entrar al cens de pagesos
de Lleida —un cens, val a dir-ho,
que està ple de gent no pagesa—
amb la finalitat de presentar-se a les

eleccions a Camàres Agràries, a re-
sultes de les quals sortí president de
la Càmara de Lleida. Ell és enginyer
agrònom. Va fer els estudis a Cór-
doba on, segurament, es trobà amb
menys problemes que aquí, quan en
ple franquisme havia rebut represà-
lies indirectes per ser fill d'un mili-
tant del PSUC, partit al qual més
tard ingressaria ell i, a resultes del
que aleshores això representava, no
va poder fer milícies per tenir "mals
antecedents". La història més re-
cent de Pere Rosselló segueix però
per uns camins radicalment dife-
rents als d'aquells orígens.

Quan tornà de Córdoba,, el seu
pare és president de la "Junta de
Frutas i Verduras" de la Càmara
Oficial Sindical Agrària (COSA),
que era la federació de les "her-
mandades" agràries del sindicat
vertical, el qual al disoldre's va ori-
ginar les actuals càmares agràries
filles directes de l'antiga COSA. El •
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càrrec patern va permetre a Pere
Roselló entrar a treballar en la
COSA; allí tingué contractes amb el
secretari Gallardo (actualment ho és
de la Càmara de Lleida), al qual més
tard s'ha vinculat amb l'extrema
dreta lleidetana, i, sobretot, amb el
president de l'organisme Nadal Gaià, a
l'ombra d'ell els càrrecs aniran
caient l'un darrera l'altre.

L'intent de "colar-se11 ala Unió de
Pagesos

Quan el verticalisme sindical vis-
lumbrava ja propera la seva fi, Na-
dal Gaia i els seus acòlits prepararen
una intromissió al sindicat popular
de la pagesia, la Unió de Pagesos.
Es tractava de crear un continuisme
sindical en les càmares agràries i
l'aleshores naixent Unió de Pagesos
podia ésser el sindicat únicament
reivindicatiu que fos respectuós
amb els únics depositaris de la re-
près entativitat: les càmares vertica-
listes que en paraules de Nadal Gaia
havien de ser "el paraigües on s'ex-
pluguéssin tots els sindicats"; vo-
lien que la UP fos a Catalunya el que
a la resta de l'Estat s'intentava que
fossin els "Jóvenes Agricultores"
(JJAA), organisme que fe els seus
orígens la secció jovenil de les
"hermandades" franquistes.

Nadal, Roselló pare i Roselló fill,
entre altres, foren els impulsadors
d'un col·lectiu d'UP quan el sindicat
s'anava forjant a les terres de Llei-
da. La Unió va recolçar la candida-
tura de Nadal a la presidència de la
COSA, enfront d'un altre candidat
amb un passat molt més negre. Amb
els diners de Nadal Gaia es pagaren
moltes despeses fundacionals d'al-
gun grup d'UP. El pare de Pere
Roselló arribà a ser president local
de la Unió.

Els intents d'aproximació de la
Unió de Pagesos per part de la
COSA va ser el factor de trenca-
ment. Les intencions de Nadal Gaia
divergien molt de les dels pagesos
que al llarc i ample de Catalunya
construïen la Unió. I el trencament
va consumar-se al maig de 1976 a rel
de l'assemblea local de Lleida i d'un
intent de presentació de la UP per
part dels homes de Nadal que va
evitar-se gràcies a la intervenció de
pagesos de tota la vegueria lleideta-
na.

I de la UP ala UCD...

Frustrada la intentona, Pere Ro-
selló ingressa als Joves Agricultors
de Lleida, dels que amb el temps
arribarà a ser secretari general. Des
d'aquí, Nadal Gaia potenciarà la
seva candidatura a la presidència de
la Càmara Agrària de Lleida, càrrec
al qual Roselló accedeix al maig del
78.

Paralelament a aquests trasvals
Pere Roselló s'anà acostant a la
UCD lleidetana, aconseguint amb
poc temps el càrrec de secretari
general, desbancant al fins alesho-
res cap dels centristes de Lleida
Manuel de Sarraga (un altre "fill
polític" de Nadal Gaia), actual dipu-
tat d'UCD a Madrid, el qual el 15-J
refusà anar a les llistes d'Unió
Democràtica de Catalunya per con-
siderar que era massa de dretes.

A més de tots els càrrecs ja es-
mentats, Pere Roselló és Secretari
de la Cooperativa Agrícola Pràctica
de Lleida, i no és membre de la junta
rectora de la Caixa Rural Provincial,
perquè no li van deixar, doncs
aquesta era una de les seves pre-
tensions pel fet de que durant uns
mesos va depositar allà els 100
milions de pessetes que per a la
subvenció del gasoil va concedir
Madrid a la Càmara Agrària de
Lleida, milions dels quals els page-
sos encara n'esperen els interessos.

Potser perquè mai va pair la seva
expulsió de la Unió de Pagesos, les
relacions entre el sindicat i Pere
Roselló no han estat mai més cor-
dials. El punt culminant d'aquesta
no-cordialitat és la querella que a
finals d'aquest mes d'octubre pot
portar a la presó a 9 membres del
sindicat pagès, una querella presen-
tada per Pere Roselló.

Querella per demanar comptes
clars

Al juny del 79 la Unió de Pagesos
va celebrar una assemblea i una
tancada a la seu de la Càmara
Agrària Provincial, reclamant al seu
president, Pere Roselló, comptes
sobre els diners de la Càmara i sobre
les subvencions del gasoil, el retorn
dels serveis que tenien els pobles
que no havien elegit càmara agrària
local i que els hi havien estat des-
mantelats. La tancada va acabar
amb la promesa del delegat del

Ministeri de que es tornarien els
serveis, serveis que Pere Roselló
havia assegurat que no tornarien per
ordre de Madrid, ordre que no ha
aparegut per enlloc.

A rel dels fets els Joves Agricul-
tors publicaren una nota en la que
acusaren a la Unió d'haver actuat de
forma vandàlica en la tancada a la
seu de la Càmara, de la qual —deien—
havien destroçat algunes instal·la-
cions. Els "Jóvenes" protagonitza-
ren una tancada de desagravi.

La Unió que repetidament ha
denunciat vinculacions econòmi-
ques i polítiques entre les Càmares,
UCD i els Joves Agricultors, publi-
caren al diari "La Manana" una nota

Pere Roselló ha paït que la Unió de
Pagesos l'expulsés

en la que deien que és lògic l'interès
dels JJAA per les Càmares perquè
és qui els subvenciona, donant l'e-
xemple d'una darrera assemblea fe-
ta a Reus i fent acusacions de mal-
versació de fons públics.

Judici polític contra el
sindicalisme

Tot i que la nota anava signada
per la Unió de Pagesos, Pere Rose-
lló, com a president de la Camarà
Agrària adreçà les seves ires, en
forma de querella criminal, contra
quatre significatius dirigents de la
UP lleidetana: Josep Pàmies, Josep
Ortiz, Josep Roiger i Joan Manuel
Larraga, a més del director del diari
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La UCD no vol que desapareguin les Cambres Agràries malgrat que el Parlament de Catalunya hagui decidit el contrari

"La Maiiana". Donat que la nota
l'havia redactat l'assemblea de ve-
gueria de Lleida, cinc membres més
de la Unió es donaren per acusats
tot representant la resta de comar-
ques de la vegueria. "En princi-
pi, —ens diu und els acusats—
volíem apuntar-nos 50 ó 300 a
veure si ens feien anar a tots a la
presó". En l'acusació, Roselló de-
manava dos milions de pessetes i un
any i un dia de presó per cada
acusat: el fiscal solicita una indem-
nizació de 100.000 pessetes i per a
cada acusat 20.000 pessetes de
multa i sis mesos i un dia de presó.
Val a dir que els antecedents penals
de tots els acusats eren completa-
ment en blanc. Al marge de la de-
mostrabilitat o no dels fets que han
provocat la querella és ben clar que
som davant d'un judici polític, d'emfron-
tament d'un sindicat popular i d'una
institució verticalista que, precisa-
ment, el Parlament ha decidit disol-
dre. I en mig de tot l'afer, Pere
Roselló, flamant president de la
Comissió d'Agricultura del Parla-
ment per obra i gràcia de UCD.

La querella ha provocat una certa
tensió en el si de la pròpia Camara
Agrària de Lleida a on, d'un temps
ençà, creix el malestar i una certa

oposició a l'excessiu presidencia-
lisme de Pere Roselló. Aquest ma
lestar s'està donant també entre
alguns membres dels Joves Agricul-
tors. Les adhesions inquebranta-
bles comencen a fer figa entre els
verticalistes de les terres de Lleida.

Presidència per a un verticalista

La Unió de Pagesos va fer públic
un comunicat en el que expresava el
seu desacord en l'elecció de Pere
Roselló com a president de la Co-
missió d'Agricultura del Parlament.

Pere Ayguadé, dirigent de la UP i
diputat al Parlament que encapça-
lava la llista socialista per Lleida,
comentava així aquesta elecció:

—En el procés d'instituciona-
lització democràtica del Parla-
ment no em pot agradar la imat-
ge que dona Pere Roselló a la
Comissió d'Agricultura, i no per-
què sigui d'UCD sinó perquè és
president de la Camara Agrària
de Lleida i defensa aferrissada-
ment aquests organismes; és un
símbol del sindicalisme vertical.
Els socialistes ens havíem pro-
posat triar Agricultura com a
segona en prioritat després de
Treball, però quan ens va tocar

triar, UCD ja ens l'havia pres.
Val a dir que Treball legislarà
sobre cooperatives i qüestions
sindicals pageses. Nosaltres
vern fer l'impossible per aconse-
guir la vice-presidència de la
Comissió d'Agricultura, que fi-
nalment vern aconseguir per a
l'Esteve Tomàs, a canvi de re-
nunciar a tenir presència en al-
tres meses de comissió. Es força
inexplicable la posició de CIU
que va tenir dues ocasions per
triar Agricultura i no sols no ho
va fer sinó que no va tenir cap
interès ni per la vice-presidència
ni per la secretaria. Segurament
deu ser perquè CIU ja es consi-
dera prou representada amb Pe-
re Roselló com a president de la
Comissió.

Un darrer fet significatiu, és el de
que en el recent debat parlamentari
en que sorgí l'acord quasi unànim de
disoldre les càmares agràries, no hi
era present Pere Roselló. Es troba-
va a Castelló de la Plana presidint
una taula rodona sobre crítics pro-
moguda per la Confederación Na-
cional de Càmaras Agrarias. Per a
ell, ben segur, era molt més interes-
sant. •
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ROSA MALET, NOVA DIRECTORA
DE LA FUNDACIÓ MIRÓ

La dona té un
paper dins Part
important
CARME ANFOSSO

El 10 de juny de 1975. Barcelona comptava amb un nou
museu: la Fundació Miró. El 1978 i tot seguint la
recomanació d'un jurat format per primeres figures
de la cultura mundial, rep, del Consell d'Europa un
premi especial per la seva contribució en la creació
d'"un nou model de museu d'art com a centre
cultural".

Això fou possible gràcies a la
donació de Joan Miró, que va
aportar-hi la meitat dels dinedrs
necessaris per a la seva creació,
a més de totes les obres de la
seva col·lecció particular.
L'Ajuntament de Barcelona hi
aportà la resta dels diners i el
terreny, que és municipal. Una
de les seves clàusules fundacio-
nals diu així: "des del 10 de juny
de 1975 fins al termini de cin-
quanta anys, la Fundació Miró
ha de subsistir pels seus propis
mitjans; un cop finalitzat aquest
termini l'Ajuntament l'assumi-
rà".

La dedicació al seu nou càr-
rec polític obliga, al qui fins
aleshores era director de la
Fundació, Francesc Vicens, a
demanar l'excedència en el seu
càrrec durant quatre anys. La
conservadora del museu, Rosa
Malet, ocupa el seu lloc, però qui
és l'actual directora del museu?

Especialista en museugrafia

Llicenciada en Filosofia i Lle-
tres, s'especialitzà en Museu-
grafia: "D'estudiant em vaig dedi-
car a estudiar tant les assignatures
optatives com les obligatòries. Això
m'ha donat amplis coneixements
teòrics. La meva formació a nivell
pràctic l'he obtinguda aquí, en en-
trar, el 1975, com a ajudant de

conservadora".
—Quina ha estat la seva feina

durant aquests anys?
—L'obra de Miró comprèn dues-

centes pintures, que van des de
1917 fins avui, vuit tapissos, cent
cinquanta escultures i una col·lecció
de cinc mil dibuixos que s'inicia en
la seva infància, el 1901. Aquest
patrimoni s'ha enriquit amb obres
cedides per Calder, Tàpies, Chilli-
da... A mida que han passat els anys
l'activitat del museu s'ha desplegat.
Això m'ha donat l'experiència pràc-
tica dels meus coneixements analí-
tics i científics sobre l'art.

La Junta d'Activitats del museu
està representada per Joan Brossa,
Xavier Fàbregas, Joan Hernàndez,
Josep M. Mestres Quadreny, Jordi
Pablo, Albert Ràfols Casamada,
Francesc Vicens i Rosa Malet.
Observem, doncs, que hi incideixen
pintors, poeta, crític teatral, mú-
sics... La "Fundació" es caracterit-
za per la diversitat de les seves
manifestacions artístiques: Música
contemporània, Art franquista
dels anys quaranta, Bacon,
Lindsay Kemp, Sigmund Freud,
Suggerències olfatístiques...

L'ordre intern

Darrera la taula observo Rosa
Malet. Contesta al telèfon diver-
ses vegades. Subjectivament
penso que és pràctica i concisa.

L'obra de Miró comprèn dues-centes pinture

—Milita en algun partit polí-
tic?

—No, però sóc simpatitzant.
Aquesta és una qüestió personal
que no té res a veure amb el meu
càrrec. Com que el cor és secret,
prefereixo no dir res.

—El Patronat és qui controla
tot el que es va fent, tant en
l'ordre intern com en l'econò-
mic. Però, com es manté la
"Fundació"?

—Comptem amb uns mil socis,
més els ingressos de la llibreria i els
de les entrades. Ocasionalment llo-
guem l'auditori. Pensa que el pres-
supost que s'inverteix per tal de
cobrir la despesa corresponent al
sou de les dotze persones que hi
treballem, juntament amb la que
ocasiona el manteniment de l'edifici
és molt superior al que tenim per
poder invertir en les activitats artís-
tiques. No hem rebut cap ajuda del
Ministeri. Actualment, però, comp-
tem amb una beca que ens han
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que van des de 1917 fins avui

concedit per a l'adquisició de tots
els aparells necessaris per a la crea-
ció d'un departament dedicat al
"video"

—Ja que parlem de diners, el
seu sou és el mateix que el del Sr.
Vicens?

Somriu...

La dona i Vart

—Tan sols et puc dir que les
feministes estarien contentes.

—Es feminista?
—Encara que sembli un tòpic, sóc

defensora dels Drets de l'home i de
la dona. La igualtat de Drets és,
encara, una lluita.

—He observat que en el jurat
del "XIX Premi Internacional de
dibuix Joan Miró" hi havia dues
dones: Mercè Vidal i Anna Bofill.
El premi ha estat concedit a To-
màs Sànchez de Cuba. Tres de
les quatre mencions s'han ator-

gat a dones: Carme Alvarez, Te-
resa Byszewka i Doina Steflea.

—Com veu vostè la dona en el
món de l'art?

—(Pensa...) La dona cada dia se
sent més deslligada del seu paper de
mestressa de casa. El concepte que
comporta el fet de la maternitat
també va canviant. Tinc amigues
artistes que s'han establert una dis-
ciplina de treball i que, a més, es
distribuieixen feina i responsabili-
tats amb llurs parelles. De totes
maneres, si això no pot ser, la dona
s'ha de crear una estructura i una
disciplina. En el camp de les gale-
ries, per exemple, aquestes les solen
portar els homes, per allò que els
negocis "són coses d'homes".

Rosa Malet està casada fa anys.
Davant la pregunta de si li agra-
daria tenir fills, la seva resposta
m'ha sorprès: "No tinc temps per
tenir-ne ganes, estic massa ocupa-
da".

En un dels llocs privilegiats de
la nostra ciutat, el parc de Mont-
juïc, l'arquitecte barceloní Jo-
sep Lluís Sert va crear aquest
edifici, un lloc dedicat a l'art
universal.

—Crec que la Fundació ha tingut
sempre una actitud d'entitat ple-
nament integrada a Catalunya.
Tanmateix no volem fer nacionalis-
me, perquè l'art és universal. •

La Fundació Miró compta amb uns mil socis.

Í
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Pensen creuar tots els oceans del món.

DOS PERIODISTES INICIEN UNA GRAN
AVENTURA PEL MAR ~~ "

Quelcom més que
una volta al món
MARIA J. ROMAN

Una parella de periodistes inicia una aventura. No
és una aventura qualsevol. Pot durar cinc anys. Han
decidit conèixer, a través del mar, diferents
civilitzacions, trencar amb la incomunicació de la gran
ciutat, i viure en contacte amb la natura.

Jerònia acaba d'arribar. Ve
carregada de paquets. Quico al
capdamunt d'un pal del vaixell
intenta col·locar una banderola.
Són els darrers preparatius.

Ningú no diria que entre
aquell bosc de vaixells i pals, en
unes aigües tranquil·les, el
"Puma Eixerit" s'havia conver-
tit, d'alguna manera, en el pro-

tagonista silenciós del Port de
Barcelona i que amagava entre
les seves fustes el més gran es-
perit viatger.

L'itinerari del viatge, suscep-
tible de variació sobre la marxa,
és molt ambiciós; pensen creuar
els tres principals oceans del
món: l'Atlàntic, el Pacífic i P Ín-
dic. "En principi, aquest és l'itine-

rari que ens agradaria fer, però no
ens prefixem cap objectiu tancat. Si
ens agrada un lloc, restarem allà
sense tenir en compte un temps
determinat". De Barcelona a Ca-
nàries, després les Antilles, Ca-
nal de Panamà, les illes Galàpa-
gos, els arxipèlags de Polinèsia i
Melanèsia, per acabar a Ocea-
nia. Després la tornada. El
temps exacte de durada del viat-
ge ni ells mateixos ho saben.

L'objectiu d'aquesta gran tra-
vessa no és emular cap gesta
esportiva. La filosofia d'en Qui-
co Cusi i de la Jerònia Vidal es
ben diferent. S'ha parlat d'ells
com de la parella que vol donar
la volta al món. "No és així, és lògic
que si arribem a un extrem llunyà
hàgim de tornar. Es clar, això potser
serà una volta al món. Però el que
nosaltres volem és viure una nova
experiència, conèixer noves gents,
estar en contacte permanent amb la
natura, ésser més lliures, en defini-
tiva arribar als fons de la persona,
perquè en el mar ningú no es pot
amagar d'un mateix". •
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Molts diran que estan "tocats
de Pala", que aquest viatge és
una bogeria. Però sembla que no
és així. Està molt estudiat. Jerò-
nia, dona menuda, d'aspecte
tranquil, que contrasta amb la
mirada inquieta i nerviosa d'en
Quico, s'apunta al projecte quan
va conèixer en Quico fa quatre
anys. "Aquesta és una idea que ja
tenia ell des de fa molt de temps, són
més de catorze anys de navegar pel
mar. Abans ho havia intentat dos
cops que es van frustrar. Finalment,
vam decidir fer-ho tots dos plegats;
amb tots els nostres estalvis i amb la
col·laboració dels Astillers Nao-
Glass, que ens van fer una reducció
molt considerable del preu, com-
pràrem el vaixell".

En la acollidora saleta
del "Puma Eixerit",
mentre es balanceja as-
sossegadament el casc,
ells comenten els darrers
tragins: la visita de TV,
les fotos, les trucades de
telèfon, la gent que no
para d'anar i venir... Una
no deixa de preguntar-se
davant d'aquesta imatge
d'enteniment que irra-
dien, si això serà igual
quan siguin a alta mar,
convivint en un espai
d'onze metres i prou, i en
travesses que poden du-
rar un o dos mesos sense
tocar terra, "sí que es po-
den plantejar problemes de
convivència, però també
n'hi ha aquí, a Barcelona.

El "Puma Eixerit" es com una mena de casa flotant que té les comoditats d'una casa
estable.

"Volem viure una nova experiència, co-
nèixer noves gents, està en contacte amb
la natura".

La incomunicació de la gran ciutat
incideix en el desenvolupament de
la parella. Pensem que si ens en
sortim d'aquesta experiència ens
coneixerem de veritat".

Una petita gran casa

Ho han previst tot o quasi tot:
gran quantitat d'aliments en-
llaunats i frescos, 500 litres
d'aigua, peces de recanvi de tot
tipus, una autèntica mini-clinica
portàtil, un complet equip foto-
gràfic, jocs, llibres barrejats
amb les Cartes Marítimes i, com
podia mancar?, una màquina
d'escriure amb què realitzar
llurs reportatges que, juntament
amb l'utilització del vaixell per a
viatges turístics, suposaran la

font d'ingressos per anar vivint.
En fi, porten de tot en aquesta

mena de casa flotant que té les
comoditats d'una casa estable.
Surten armaris i espais lliures
de llocs inimaginables.

I després... a la tornada? Es
evident que quan el viatge hagi
acabat, ells seran dues persones
diferents. No hi ha cap dubte.
Aquests anys els hauran canviat,
vulguin o no. Jerònia, optimista,
no entreveu un canvi radical a la
seva vida "segons el que sento i
penso ara mateix, m'agradaria una
vida en contacte amb la natura i
continuar treballant a la TV o a la
ràdio. El que tinc clar és de quina
forma no vull viure. Ni vull sacrifi-
car-me per un interès purament
mercantilista, ni tampoc viure de

"Després del canvi vivencial que signifi-
carà aquest viatge dubto poguer tornar a
viure a Barcelona ".

qualsevol manera".
Per a en Quico, d'un caràcter

més visceral, aquesta experièn-
cia pot significar un veritable
canvi a la seva vida. "Es podrien
afegir molts matisos, però fonamen-
talment crec que el viatge és l'inici
d'un canvi vivencial. I és que dubto
que després d'haver viscut en lliber-
tat en la natura, per exemple, supor-
tem viure a Barcelona".

Dues persones que, en darrer
terme, s'han proposat l'àrdua
tasca de ser més lliures, més
feliços, més humans... Quan hagi
sortit aquest número, el "Puma
Eixerit" ja haurà començat el
viatge. Darrera restarà a Barce-
lona i, amb ella, una determina-
da forma de vida de la qual Quico
i Jerònia volen fugir. Al davant,
una gran incògnita...•
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LA CATALUNYA QUE ES VA
QUEDAR SENSE PETROLI

BANERES-ROGLAN.

Ara fa 65 anys que la tercera guerra
entre Iran i Iraq va portar que els
E.U.A. minessin el Golf Pèrsic. La
resposta dels països àrabs
productors de petroli va ser
immediata: van volar tots els seus
pous de petroli. E.U.A. i URSS no van
arribar a la guerra atòmica com es
temia perquè llurs pròpies reserves
de petroli els permetien aguantar més
de cent anys. La gran catàstrofe va
recaure sobre Europa que va veure
com tota la seva indústria
s'ensorrava.

El president que va viuré el
pànic

"Ho recordo molt bé i encara
em sembla un malson. En aquells
moments tots vàrem tenir la
consciència que sobre Cata-
lunya havia caigut la més gran
calamitat. La nostra gran sort,
a mes de les virtuts que sempre
han adornat el nostre poble, fou
la de tenir a les mans el Govern
de la Generalitat ja restablert".

Qui fou el president més jove de
la Generalitat en aquells dies de
gran pànic, és qui ara —amb 95
anys, però encara amb plena luci-
desa— ens explica la situació en
què va quedar Catalunya en pro-
duir-se la voladura dels pous de
petroli àrabs.

—Vostè ha dit, senyor ex-presi-
dent, que per a la supervivència de
Catalunya com a nació fou decisiu
el fet de comptar amb la Generali-
tat. Podria puntualitzar aquesta
afirmació?

Al primer moment vàrem
creure que Madrid deixaria en
suspens o fins i tot anularia els
drets constitucionals relacio-
nats amb Catalunya. No va ser
fàcil imposar la tesi que en una
situació d'emergència, que so-
bretot afectaria les comunica-
cions, era primordial anar cap

Les carreteres desertes tan sols eren un
record del pasat.

a la màxima descentralització.
El triomf d'aquesta tesi va su-
posar que els governs auto-
nòmics es van fer responsables
cadascun d'ells de la superació
de la crisi que, com vostès com-
pendran, en aquells moments
era més que una crisi. Era un
caos.

La creació del Govern de Salva-
ció Nacional que va decretar me-
sures impopulars però necessàries
fou el primer pas de la Generalitat
per tal d'evitar el caos col·lectiu.

Tant els E.U.A. com la URSS van
donar ajut energètic als països dels

seus respectius blocs, però
fonamentalment per mantenir els
esquemes de defensa. La resta, la

gran resta, corria a càrrec de cada
país. Així es va trobar Espanya i així

es va trobar Catalunya: havent de
partir gairebé de zero i havent de

retransformar la vida.
Amb motiu del 65 aniversari de la

Gran Catàstrofe, L'HORA ha decidit
recollir uns testimonis d'excepció

des de llavors fins a l'actualitat.

—Ara vostès i la Història ens
jutgen, però llavors vam deci-
dir actuar amb el màxim secret
i donar a conèixer al país el
mateix temps, la formació del
Govern de Salvació i les prime-
res mesures econòmiques, po-
lítiques i d'ordre públic. En
aquest sentit sempre haurem
de donar gràcies a l'enorme
sentit del deure de les Forces
d'Ordre Públic i a l'Exèrcit que
immediatament es van posar a
les ordres dels governs autò-
noms i de les respectives conse-
lleries d'Interior. La seva ex-
periència ens va permetre im-
mediatament d'arbitrar mesu-
res que abarcaven des del trans-
port públic a la gran ciutat, fins
al control d'empreses clau, cen-
tres de transmissió i el que era
més dur: la repressió del sa-
queig, el mercat negre, etc.

—Però perquè tanta importàn-
cia al transport públic si immedia-
tament van quedar tancades fàbri-
ques ja tan inútils com la SEAT?

-—Sí, ja sabem que l'activitat
industrial i gran part del co-
merç van quedar immediata-
ment paralitzats. L'atur va aug-'
mentar automàticament en una
terrible setmana. En aquest
sentit vam tenir sort de l'ajut en



forma d'aliments-base enviats
pels USA i per la URSS que
ens racionava Madrid. Les cues
davant dels centres de distri-
bució eren depriments, però no
hi havia alternativa. Per con-
tra, als pobles feien malbé molts
articles de primera necessitat
per manca de transport. A la
vegada planificàvem el trans-
port a base de trens elètrics i de
vapor... Nosaltres ja prevèiem
que allò que al principi va ser
un espontani èxode de la gent
de la ciutat cap a les casetes del
camp i cap als pobles d'on pro-
venien llurs famílies, per tal de
treballar terres que havien dei-
xat ermes quan van anar a ciu-
tat, però que ara garantitzaven
els mínims vitals, seria la nova
característica econòmica des-
prés de la crisi.

—Però abans d'aquest transvas-
sament, humà vostè ha parlat di-
verses vegades del pànic a ciutat.
Ens podria explicar com va ser el
pànic a allò que ja es coneix com
"l'hivern del terror"?

—Vostès m'insisteixen conti-
nuament en recordar-me un
dels episodis més tristos per a
la vida d'uns demòcrates que và-
rem haver de exercir la força
per tal de salvar el país... Vam
decretar el toc de queda i l'es-
tat de siti amb la qual cosa
quedaven suspeses moltes ga-
ranties constitucionals. Som
éssers humans que lluiten sem-
pre per la supervivència. I llui-
taven per la supervivència a-
quells que arrencaven bancs i
arbres per cuinar a casa seva
fora de les hores de restric-
cions i dels torns que vam im-
plantar, els qui van intentar el
saqueig dels establiments —ja
estatals— d'alimentació, els
qui saquejaven els automòbils
ja inútils, o els qui van intentar
el mercat negre en una situació
desesperada. Pensin que Bar-
celona no era la ciutat de 700.000
habitants que és ara, sinó que
tenia més de tres milions d'és-
sers humans lluitant fins i tot
entre ell per tal de sobreviure,
de portar menjar a casa.

—Taiuow es coneix a la Història
aquell any com l'any que Barcelo-
na fou un immens abocador de

deixalles, i que la activitat més
freqüent de llavors era la reco-rp.
entre els munts de deixalles.

—Dintre de la gravetat de la
situació, vam tenir la sort que
la crisi esclatà a l'hivern i per
això malalties com el còlera no
es van produir. En el standart
de confort d'aleshores sembla-
va un suïcidi recollir les es-
combraries només una vegada
a la setmana, però també es
cert que n'hi havia moltes menys
perquè els plàstics ja quasi
no existien, ni les llaunes, a
més, la gent ho aprofitava tot...

Una altra renaixença
Sis anys després es va formar el

que fou conegut com a Govern de
la Renaixença. Si la crisi va venir
per falta d'energia, trobar recursos

i el carbó fou també un objectiu
prioritari. -

—I en què es va convertir la gran
esperança i la gran polèmica1 del
segle XX, l'energia nuclear?

—El primer que va fer les
gran potències amb capacitat
de transformació de l'urani, fou
decretar llur embargament. Si
el món havia estat enganyat
amb la cultura del petroli, l'en-
gany nuclear fou molt més gran
perquè vam veure com l'urani
era més limitat que el petroli i
que llur abastiment estava en
mans de les grans potències. A
més, no estaven en condicions
financeres de construir nu-
clears que corrien el risc de
quedar-se amb pocs anys tan
parades com els petrolers, a la

El metro tan sols s'obría unes hores al dia

energètics i aprofitar els existents
va ser la gran tasca de la recons-
trucció. L'etapa que es coneix a la
Història com a "economia de rea-
daptació", ens l'explica un altre
testimoni d'excepció, el que fou
llavors conseller d'economia de la
Generalitat.

—Un ampli pla d'obres hi-
dràuliques que va absorbir
gran quantitat de mà d'obra
procedent del sector de trans-
formació —que pràcticament
era ja inexistent— fou el primer
objectiu per l'obtenció d'ener-
gía. La més rendible explotació
de la mineria de carbó i l'exten-
sió de les vies fèrries a tots els
racons de Catalunya per tal
d'aprofitar l'energia elèctria

vegada que hipotecaven el nos-
tre futur i ens posaven en mans
de les grans potències. Aprofi-
to per fer constar que a l'etapa
que he citat abans, vam cridar a
col·laborar íntimament amb el
govern als sectors que s'ano-
menaven ecologistes i que era
la gent que des d'abans tenia
estudiades i preparades moltes
alternatives energètiques. Llur
ajut i imaginació fou de inapre-
ciable valor.

—I quines van ser les mesures
per al control dels escassos recur-
sos energètics que ens ha citat?

—Va ser polític: la naciona-
lització de totes les grans in-
dústries elèctriques, de trans-
port, de constructores, de la



banca i de serveis. Vostès sa-
ben la meva trajectòria política
anterior a la gran catàstrofe i
que ideològicament mai no hauria
estat d'acord amb aquestes
mesures però no hi havia cap
altre remei que juntar esforços
per salvar el país.

—L'ex-conseller ens acava ded
perfilar el panorama industrial,
una cosa que al principi semblava
que desapareixeria.

—El gran repte va ser el de la
readaptació de la indústria al
vapor. Això ens va portar a
potenciar empreses tan tradi-
cionals a la història del nostre
país com el tèxtil que també va
acollir gran part de mà d'obra.
Però haig d'insistir que el me-
canisme de compensació fona-

tornant a la indústria, ja saben
que aquesta etapa es coneix
com a la d'"El retorn de Seat a
La Maquinista", i també el
gran renaixement de les colò-
nies fabrils a comarques.

En el panorama de la revitalit-
zació de la indústria tradicional
catalana hi ha un personatge inex-
cusable: el president de la patronal
tèxtil, amb un cognom que es re-
munta a la creació d'aquesta in-
dústria allà al segle XIX. Un segle
al qual cada vegada ens assem-
blem més però sense les tensions
socials d'aquella època?

—Mirin, seria utòpic dir que
ha desaparegut la lluita de
classes, però la tradició liberal
de la nostra burguesia i el gran
sentit de la responsabilitat de

Els carrers eren un inmens cementiri de cotxes

mental fou l'èxode de molts ciu-
tadans dedicats al sector se-
cundari cap a les comarques
dedicant-se al sector primari i
reconvertint les terres abando-
nades pels seus avantpassats.
Va ser un moviment espontani
de fugida de la misèria urbana i
industrial per anar a la recerca
del sustent immediat que dona-
va Phortet. Però en termes
econòmics va compensar tam-
bé la manca de mecanització
del camp a causa de la manca
de combustible i va suposar la
gran potenciació del coopera-
tivisme com a fórmula de super-
vivència a mig termini. Discul-
pin que m'hagi ocupat d'un
tema que pertany més a l'antic
conseller d'agricultura... En fi,

les altres forces socials, han
permès que novament la indús-
tria de transformació actuï com
una de les principals forces mo-
trius de la nostra economia.
Després de la gran catàstrofe,
s'han donat unes condicions
econòmiques molt semblants a
las de finals del segle XVIII i
principis del XIX. Però cal re-
marcar que el fet fonamental
per a la renaixença de la bur-
guesia tradicional catalana ha
estat la nacionalització de les
grans empreses, la retirada de
les multinacionals per manca
de mercat al nostre país i la
liquidació del capital especula-
tiu que mai no va generar cap
riquesa.

Un altre versió important és la

d'un vell lluitador sindical, un dels
homes que va firmar el document
més històric de llavors:

—A part que la classe treba-
lladora estava ja representada
al Govern de la Generalitat, les
relacions de producció es van
veure mediatitzades pel ca-
ràcter d'urgència que va adqui-
rir la vida econòmica i social en
el temps posteriors a la gran
catàstrofe. Per posar en marxa
la indústria va ser imprescin-
dible la presència dels treba-
lladors als òrgans de gestió
empresarial. El cooperativis-
me, l'autogestió i la creació de
comunes al camp —que a més
comptaven amb el reforç ideo-
lògic d'antics treballadors in-
dustrials ara passats a l'agri-
cultura-van contribuir a la re-
naixença econòmica. Sense
que cap d'ambdues parts re-
nunciés a llur consciència de
classe, fou necessari arribar a
la firma del que avui es coneix
com el "Contracte Social", en-
cara que no tothom va estar
entusiasmat per fer servir la
terminologia d'en Rousseau.

L'arribada a Itaca
Per tal de veure l'opinió d'al-

guns dels nostres intel·lectuals,
hem convocat una taula rodona a
un poble de L'Empordà; un poble
que ja només tenia un centenar
d'habitants quan la Gran Catàstro-
fe i ara en té tres mil. Es un poble
mitjà de l'actual Catalunya, com
qualsevol altre. Amb la vida nor-
mal: quatre hores de treball diari
per tal que tothom tingui feina i
moltes hores d'oci creatiu i de vida
comunitària.

En Joan fa filosofia a les seves
hores d'oci. Conegut arreu d'Eu-
ropa pel seu llibre "Tradició ca-
talana, arrels i actualitat", fa
una de les seves fintes intel·lec-
tuals que, com sempre, oscil·len
entre mite i realitat.

—Els intelectuals a tota. l'à-
rea Mediterrània s'han carac-
teritzat històricament per par-
lar molt i treballar poc, la qual
cosa lliga molt amb la nostra
situació actual, més si tenim en
compte el vi que ens agermana i
fa lleugera la llengua i brillant
el cervell. Hem recuperat tra-



Les escombreries amontonades per tot arreu eren recollides tan sols un cop per
setmana.

dicions no per esplai o roman-
ticisme, o resistència, sinó per-
què hem tornat a les arrels.
Hem tingut temps per pensar
què fer i hem decidit que és
millor anar fent perquè el cab-
dal d'aquest sol i aquest mar ja
pur, sense petrolers i carregat
de barques de pesca a vela, ens
porta ja no pensant sinó vivint,
a viure la tradició, a sentir-la a
la pell a cada acte quotidià.
Ballem perquè ens hem de di-
vertir, bebem perquè tenim bon
vi, cantem perquè som contents
i ens estimem perquè a cada
onada retorna Venus per fer
Pamor, o un pescador que ens
regateja el peix perquè és feni-
ci. Vivim. Per fi vivim.

En Juli es sociòleg, la seva anàli-
si és més científica, el que se'n diu
més seriosa:

—Jo això ho traduiria com
que hem redescobert la comu-
nicació interpersonal que el
monument de Barcelona, ano-
menat Bellvitge, ens demostra
que en aquella època era im-
possible. Aquest augment de la
intercomunicació humana ha
vingut donat perquè la super-

vivència passava per les tas-
ques col·lectives a tot nivell. La
nostra societat ha pogut per fi
trobar la comunicació a tots
nivells, des de la premsa local o
la petita ràdio, fins a la comu-
nicació física al ball popular.
S'ha pogut acabar amb la gran
sensació de soledat que expli-
quen els sociòlegs d'abans de la
catàstrofe del petroli. La fi del
centralisme ha fet també pos-
sible i necesària la major co-

.municació entre els nuclis pe-
tits i mitjans. Fins al moment de
la crisi es deia que la rapidesa
de comunicacions feia avançar,
era la quantitat de coneixe-
ments. La lentitud ens permet
ara un major aprofundiment
humà. Felicitat? caldrà que
passin anys per tal de veure si
la felicitat rau en aquella rapi-
desa que només permet salu-
dar-se o en aquesta lentitud
que obliga a conèixer millor. La
societat varia i la sociologia i la
societat només responen a la
realitat i a les necessitats de
cada moment, a allò que creu
l'home que el fa feliç en cada
moment, a uns esquemes de
valors que són variables al

llarg de la Història de la Hu-
manitat, d'una Humanitat que
mal que bé ha anat tirant enda-
vant malgrat tot.

En Pere és un dels pintors uni-
versals d'ara. Com interpreta la
gran activitat artística arreu de
Catalunya?

—Quan llegeixo els textos de
l'època anterior a la catàstrofe
del petroli, em fan molta grà-
cia. Tota la polèmica sobre l'art
popular esdevé ara ridícula.
Perquè la gent ara pinta, es-
criu, fa fotografia o teatre per
tal d'aprofitar les llargues ho-
res d'oci, amb tot l'enriquiment
cultural que això suposa. Abans
es buscava un art popular se'ls
admirava i comercialitzava,
perquè en realitat aquella so-
cietat estava acabant amb el
poble i creant individus indivi-
dualistes, disposats a arran-
car-se els ulls els uns als altres i
l'art més estès era el de la
conspiració i l'arribisme. La
prova més adient és que a qui
més ha costat readaptar-se a
l'actual situació ha estat la
gent que provenia de famílies
d'executius o de gent que feia
treball no productiu i que mal-
grat moure milions no en pro-
duien cap. Cal reconèixer, pe-
rò, que llur paper és important
en les relacions comercials i
que tenen una especial gràcia
per racionalitzar les coopera-
tives.

Es fa de nit i sopem. Un conill
amb escalivada fet amb foc de
sarments i el vi faciliten les confi-
dències. Moment òptim per seguir
preguntant a en Paco, secretari de
la vila.

—No has sentit mai nostàlgia
d'aquella societat que has sentit
explicar als teus avis?

—Mira, això no ho publiqueu,
o sí és igual perquè els recursos

els gestionem nosaltres. Fa poc
vam trobar casualment un pou
de petroli, però la gent va deci-
dir tapar-lo per tal d'evitar una
catàstrofe a la nostra vila. No,
gràcies, però no el necessitem i
molt menys els nostres fills que
ja només saben adorar la natu-
ra perquè és la qui ens va salvar
a tots de la gran catàstrofe del
petroli.



Manilla d'oros

Alaba't ruc,
que a
vendre et duc
XAVIER BRU DE SALA

"...Com un riu enganyat
que cap al mar navega
i pensa que és congost

quan és ja mar oberta..."

A. Pons.

Un servidor (començo bé, oi), que
s'estrena avui o quasi d'il·lustre,
temut i críptic comentarista cultural
—no passeu por, que no us acarona-
ré sovint les orelles amb el meu verb
meüiflu, perquè dolç i prolífic po-
dria enfitar-vos—, es va afanyar a
passar el darrer dia de setembre per
l'Associació de la Premsa, on el més
il·lustre encara —no bromejo, no—
Ramon Pinyol i Balasch presentava
un llibre de versos del senyor poeta
Agustí Pons. En tan conspícues cir-
cumstàncies, el primer que acostu-
ma a fer el servidor que signa és
passar llista, sota l'admirablement
dissimulada forma de la salutació
indiscriminada. Donar la mà, peto-
nejar galtes llises, piloses, teses o
prisades, abraçar, colpejar muscles
i per ventura algun maluc arrodonit,
acotar el cap, somriure, fer brillar
els ulls, donar mitja volta demanant
excuses que hi ha més gent, i tor-
nem-hi. Faltava gent. No gaire, però
en faltava. A part dels que hi érem
per naturalesa —el gran poeta Vila-
decans, Susanna, Pont, Alzueta,
Broch, Ràfols...—, i dels qui hi eren
per compromís o aprenentatge, i
tant de bo els sigui profitós —Pes-
sarrodona, Vidal, Capmany, Argen-
te...—, hi havia els professionals de
la premsa, els amics, els coneguts, i
alguns entusiastes entre els quals
m'heu de comptar. De novel·lista

Xavier Bru de Sala.

jove, cap ni un. Després es queixa-
ran...

Oficiava, ja ho sabeu, el més
il·lustre encara Ramon Pinyol, res-
ponsable màxim de "Llibres del
Mall". Va parlar bellament de mol-
tes coses agradoses i d'altres que no
ho són. Va parlar de l'enemistat
entre el presentador i el presentat, i
m'interessa d'escampar-ho per
treure'n un ensenyament que us pot
servir. De res. Entre els qui conei-
xen —que menut aquest rengle i
quants es pensen ser-hi— els sota i
els sobreteixims de l'activitat cultu-
ral, ningú no hauria d'haver dubtat
de la impossibilitat de tal maniobra.
I ara, davant el fet, pensaran, potser
amb carrisqueig i tot de cervell:
"Res més que una jugadeta de po-
ques taules." Doncs vet aquí que no,
estimats. Quan els asos baixen l'un
rera l'altre, i ja passen de quatre, la
jugada no és de poques taules.
Compteu els darrers atots del Mall,
sisplau. Que no en sabeu? Deixeu
doncs que aquest servidor, avui
pacient, us ajudi: 43, Pere Fons i
Vilardell, Bumerang; 44, Alex Su-
sanna, De l'home quan no hi veu;

45, J.M. Sala-Vaïldaura, Camp
d'esvorancs; 46, Valerià Pujol,"
Destinatari d'albes; 47, Agustí
Pons, Tractat de geografia. En
voleu més? Reblem doncs el clau:
48, M. Martí i Pol, Les clares
paraules (Obra poètica IV), pròleg
de Joan Triadú: un dels savis pru-
dents dels Piteus s'ha inclinat fi-
nalment davant l'evidència, encara
que amb notori esforç lumbar. I els
altres? Que són cecs? Que esperen
que, enfadats, els preparem fantas-
magòriques forques claudines? Per
ells faran.

El senyor Gabriel Ferrater —cui-
to a endolcir més el meu verb per
respecte a la funerària— deia molts
disbarats. Com tothom, com to-
thom, i de tant en tant l'encertava;
contents, ara? Un dels més desver-
gonyits que se li va escapar és allò de
"Oh!, els poetes joves, aquests
anyellets de vint anys..." i cosí via.
Per ridícul de la seva memòria resul-
ta que els poetes joves, els noui,
començàvem sabent què és un vers
—elemental, direu, però és que ell
no ho va saber mai—, i hem acabat
sabent en quin país vivim i què volen
els seus habitants. I resulta també
que la poesia, el fet poètic, no té res
a veure amb l'edat. Si sou tan, tan,
que necessiteu comprovar-ho, aga-
feu el darrer poema de Vinyoli i el
primer d'Àlex Guizà, infant fins no
fa gaire alumne de l'escola "El
Puig", d'Esparraguera, i arribareu a
conclusions assenyades per mica de
sensibilitat poètica que us quedi.

El senyor poeta Agustí Pons va
escriure als vint-i-tres anys, i publi-
ca ara, una poètica que ens defineix
a tots, i sobretot ens definia: "Tinc
absoluta necessitat de fer / un poe-
ma." La mateixa necessitat que tinc
jo ara de suspendre el meu encertat
raonament i deixar l'ensenyament
esmentat per la setmana entrant. Ja
em perdonareu, però no hi més
pàgina, S'enten?



L'equip Almirall autor de "La nostra cultura" d'esquerra a dreta José Antonio
ParriÚa, Ma. Rosa Ezquerro, Anna Macpherson iLluis Vila-Abadal

L'EQUIP ALMIRALL

Una forma distinta
de propagaria
cultura catalana
ISIDRE AMBROS

Gairebé sempre s'ha tingut la idea que per donar a
conèixer una cultura, aquesta s'havia de difondre
mitjançant un llibre molt gruixut i tot ple de lletra
menuda. Però d'ençà uns tres anys, aproximadament,
l'equip Almirall va tirar endavant el projecte de
divulgar la cultura i la història de Catalunya d'una
forma més amena, més atractiva, a través del còmic.
El resultat no ha pogut ser més eloqüent: han assolit
una tirada de més de mig milió d'exemplars amb només
cinc títols publicats.

"(...) Aquest llibre que avui prolo-
guem, és una mostra excel·lent, de
com la cultura catalana pot arribar
arreu i de com és capaç d'adaptar-se
a les formes actuals d'expressió. La
cultura catalana torna a ocupar el
lloc que mereix entre les altres cul-
tures del Món. Conèixer la història
de la cultura catalana és el deure i
l'esperança de les futures genera-
cions del nostre poble (...)". Amb
aquestes paraules, en Josep M.
Ainaud de Lasarte posa cloenda al
pròleg del llibre "La nostra cultu-
ra", darrera obra publicada per
l'Equip Almirall, de l'editorial No-
no/Art i que és un recull dels fets

més característics i determinants de
la història de Catalunya.

L'Equip Almirall és un col·lectiu
de professionals de la comunicació,
que abarca des d'historiadors fins a
homes del món de la publicitat, tot
passant per dibuixants i periodistes,
que es va donar a conèixer fa un
parell d'anys com a "Nono/Art",
nom que avui dia es reserven com a
segell editorial per a les obres que
vagin realitzant. El nom d'Almirall
ha estat escollit, precisament, en
funció del polític i escriptor Valentí
Almirall, un dels prohoms de l'inci-
pient nacionalisme català de finals
del segle passat i promotor del pri-

mer diari editat en llengua catalan:
el "Diari Català".

La presumpció, si és que es pot
anomenar així, de la gent d'Almirall
no és altra que divulgar cultura.
"Efectivament, posar-la a
l'abast de tothom, i per tal
d'aconseguir-ho hem utilitzat,
aquesta vegada, el còmic com a
mitjà d'expressió, ja que nosal-
tres pensem que el còmic és un
mitjà més de comunicació. El
que passa és que encara tenim la
idea, quan parlem de còmics, del
"guerero del antifaz" i alesho-
res, és clar, subvalorem una mi-
ca el fet de difondre cultura a
través d'un seguit d'historietes".

Es a dir que es podria dir que
vosaltres feu uns còmics totalment
didàctics?

"Sí, és clar que sí, el que pas-
sa, però, és que tampoc no prete-
nem que "La nostra cultura"
tingui el mateix nivell que pugui
tenir un llibre imprès, perquè
per a això ja existeixen aquests,
sinó que allò que nosaltres pre-
tenem és obrir una porta, res-
pecte a Catalunya, a aquell que
no en coneix res. Es a dir que ens
hem imposat una mica la tasca
que el lector es familiaritzi amb
tot una sèrie de monuments i
personatges tan importants com
són ara Ripoll, l'abat Òliba, les
Drassanes, La paeria de Lleida,
el Ball del Ciri i, en fi, tota
aquesta recula de dades que són
imprescindibles per a tot ciuta-
dà que visqui a Catalunya".

Per tot això que dieu, sembla ser
que el llibre La nostra cultura està
destinat a ser un llibre de text, no?

"Doncs ho hauria d'ésser, el
que passa, però és que a les
escoles costa molt d'introduir-
s'hi, puix que encara es fa servir
el llibre clàssic, tot ple de dades i
d'il·lustracions".

La Catalunya d'avui

L'Equip Almirall està format per
en Lluís Vila-Abadal i en José Anto-
nio Parrilla, que són qui s'han ocu-
pat del guió i de la realització de
l'obra, en Jaume Marzal Canós que
es l'homa que ha dut a terme tots els
dibuixos, l'Anna Macpherson que
aporta tota la documentació icono-
gràfica, en Prancisco Baena, la Ma.
Rosa Ezquerro i en Ramon Massó i
Tarruella. En observar els noms,
hom pot observar que hi ha molts
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cognoms que no tenen res a veure
amb Catalunya. "Es veritat, a
l'Equip Almirall hi ha gent
d'arreu d'Espanya, hi ha vascos,
gallecs, andalusos, valencians i
catalans i tots units per un sòl
nexe, el fet de divulgar la cultura
catalana. Es pot dir que és la
viva representació de la Catalu-
nya d'avui, de la comprensió del
fenomen català per part dels ha-
bitants de les altres nacionali-
tats de l'estat espanyol".

De l'obra La nostra cultura se
n'ha fet una tirada de cent vint-i-
cinc mil exemplars, xifra més que
respectable, la qual ha estat adqui-
rida íntegrament pel Banc de Bilbao
d'aquí Catalunya per a la seva dis-
tribució gratuïta a totes les comar-
ques catalanes. Ara bé, com és que
un llibre així ha estat promocionat
pel Banc de Bilbao i no per una altra
entitat?

"Doncs mira, la resposta és
molt senzilla i molt complicada a
la vegada. Ens explicarem: avui
dia llançar un llibre al mercat
surt molt car, i més si és en
català. Això comporta que per-
què surti bé de preu has de fer
una tirada de dos o tres mil
exemplars, i tot i amb això el
producte continua essent car.
Llavors no queda cap altra solu-
ció que cercar alguna entitat que
et patrocini, que ajudi amb les
despeses".

Sí, molt bé, però perquè el Banc
de Bilbao i no altres entitats que
sempre han donat suport a qualse-
vol manifestació de catalanitat?

"Bé, aquesta pregunta és un
xic complexa de contestar, i més
tenint en compte que nosaltres
no coneixem, suficientment, les
possibilitats de les esmentades
entitats. Ara bé, sí que estem en

condicions d'afirmar que aques-
ta obra l'hem oferida a tots i
cada una de les possibles enti-
tats, tan privades com públi-
ques, que nosaltres crèiem que
ens podrien ajudar a promocio-
nar-la. Però les unes perquè no
estava dins la seva línia d'actua-
ció, les altres perquè no dispo-
sen de mitjans econòmics per
finançar "La nostra cultura" i la
resta perquè si no hi ha influèn-
es no hi ha res a fer, o sigui que...
Finalment vam parlar amb els
del Banc de Bilbao i aquests van
acceptar encantats". Cal remar-
car que aquesta és la primera vega-
da que un banc fa una cosa així i més
tenint en compte que l'esmentat
llibre es distribueix de forma total-
ment gratuïta, és a dir, que no és
necessari dur a terme cap mena
d'imposició monetària per tal d'ob-
tenir-lo. •

Llibres PERE ANGUERA

PERUCHO, JOAN: Bo-
tànica oculta. Ed. destino.
165 pàgs.

Recull de textos sobre herbes màgiques en una sútil i poètica barreja
d'erudicció en les ciències ocultes i d'invents apòcrifs. Tot un allau
d'històries fabuloses amb plantes que parlen, maten, pinten, cuinen o
les accions més inversemblants, en una prosa turgent i irònica.

Història gràfica de Catalu-
nya dia a dia. 1979. Ed. 62
250 pàgs.

Un àlbum gràfic cle la història recent de Catalunya. Els esdeveniments
més notables de l'any recollits amb fotografies i amb útils comentaris
breus. Els testimonis que serveixen ara per a recordar el passat
immediat però que adquireixen tot seguit el valor d'un document.

GUARDIOLA, CARLES
JORDI: Perla llengua. Ed.
la magrana. La magrana,
20. 321 pàgs.

Un llibre d'un gran interès que refà la història de la lluita per a la
recuperació dels drets lingüístics i culturals dels PPCC entre els anys
1939-1977. El llibre, des d'ara una eina imprescindible per al coneixement
de les activitats culturals sota la dictadura, està vertebrat en tres parts:
l'anàlisi dels fets, una detallada cronologia i l'edició de disset documents
reivindicatius o informatius bàsics.

SANTANDREU, JAUME
Camí de coix. Ed. Moll.
Raixa, 119-120. 230
pàgs.

Premi Ciutat de Palma 1979. Una novel·la enèrgica i reivindicativa dels
sectors marginals de la societat. Amb una mentalitat evangèlica i amb
coneixaments psicoanalítics. L'autor refà destrement el procés d'autoa-
firmació davant d'ell mateix i de la societat d'un homosexual.

PUIG I FERRETER,
JOAN: Teatre. Les mi-
llors obres de la literatu-
ra catalana, 37. 186
pàgs.

Una bona mostra del teatre de Puig i Ferreter: La dama enamorada,
Aigües encantades i El gran Aleix. Un exemple clar del teatre ibsenià a
Catalunya amb les passions a flor de pell i amb preocupacions
psicològiques, unes obres en les quals a més queda reflectida la vida i el
caràcter turbulent de l'autor.

Fet nacional: llengua, terri-
tori, migracions. Publica-
cions abadia de Montse-
rrat. Nationalia, V. 261
pàgs.

Edició de les ponències de les IV jornades del CIEMEN, amb uns
informes complets i altament informatius sobre l'estat de la consciència
nacional especialment pel que fa a l'ús de la llengua i les implicacions
dels fenòmens migratoris als PPCC, Euskadi, Galícia, Bretanya, Occità-
nia i Flandes.
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Cultura en joc JOSEP Ma. CARANDELL

Obres de consulta
DICCIONARI DE NOMS

Josep M. Albaigès i Olivart és
l'autor del "Diccionari de noms
de persona i llur significat"
(Ed. 62), en la introducció del qual
podem llegir: "Quin nom posaré al
meu fill? D os-cents mil pares es fan
cada any aquesta pregunta als Paï-
sos Catalans. La imposició del
nom és el primer acte personalit-
zador que rebrà el novell nat. D'al-
guna manera el distingirà i li infon-
drà caràcter". En els moments
actuals en què s'està produint una
re catalanització del país, d'am-
plíssim espectre, amb l'intent de
substituir els molts mots caste-
llans que desfiguren l'idioma, la
recuperació de la sintaxi estricta-
ment catalana, el canvi de noms
forasters de carrers per d'altres de
la tradició o lligats a la nostra
història i geografia, és lògic que
també es faci un esforç per tal que
els nens rebin noms de correcta
grafia catalana tal com els ofereix
l'onomàstica, de la qual el present
diccionari n'és una eina de gran
utilitat. En aquest cas, però, sem-
bla com si el diccionari s\ avancés
als esdeveniments, i no seria es-
trany que tingués una certa inci-
dència en l'elecció dels noms dels
nou nats, elecció que fins ara de-
penia de la tradició familiar, de la
recerca en el santoral i, sobretot,
de la moda. "Els noms (diu l'autor)
són ben sovint triats exclusiva-
ment per la seva real o suposada
eufonia —si no és per un pur afany
esnob que cerca només allò poc
corrent— i d'acord amb les fugiti-
ves modes. I així veiem com un
determinat any proliferen els Ser-
gis i els Ivans, un altre les Sandres i
les Sònies, fins que aquests patro-
nímics —menys exòtics que no es
pensen els qui els posen— acaben
saturant-se al capdevall, veloç-
ment gastats".

Albaigès vol contribuir, expli-
cant el significat dels noms, a un
enriquiment de l'onomàstica ("el
vint-i-cinc per cent dels espanyols
més grans de quinze anys es diuen

avui Josep!", ens recorda), de
manera que el nom no sigui només
triat pel seu so, sinó també pels
seus suggeriments etimològics.
Presenta, doncs, els noms derivats
de les cultures principals que han
produït la nostra cultura: els jueus,
els grecs i llatins, els cristians, els
dels pobles bàrbars invasors, els
àrabs, per tal de fornir una bona
informació que ajudi els pares a
trobar noms suggerents per als
fills, i alhora de correcta grafia
catalana, sense caure en els massa
usats de Peres, Joans i Joseps. Jo
voldria afegir, per la meva banda,
que el diccionari és també útil en el
sentit que molts noms que sonen
bé en castellà són poc atractius en
català i viceversa: penso per
exemple en Muç o Roger, que es
tradueixen es castellà per Mucio y
Rogerio.

HISTORIA DELS PAÏSOS
CATALANS

Se n'ha parlat força en els últims
tres o quatre mesos d'aquest vo-
lum publicat per EDHASA, que
cobreix la història dels Països Ca-
talans del 1714 al 1975 —dues
dades que parlen per si matei-
xes—, obra de Manuel Ardit (va-
lencià), Núria Sales i Albert Bal-
cells (catalans), sota la dirección
d'aquest últim, professor d'histò-
ria a l'Autònoma de Barcelona,
però no podem deixar de parlar-ne
aquí, car es tracta d'una de les
panoràmiques més completes i no-
tablement "objectives" sobre el
passat de la nostra cultura. Aquest
primer volum —primer només per
l'ordre d'aparició naturalment—,
amb les seves 850 pàgines, ha
tingut tal èxit que en poques set-
manes s'ha exhaurit la primera
edició i ja és al carrer la segona.

Cal subratllar les paraules de
Balcells, en l'acte de presentació
d'aquest volum, per fer-se una
idea general dels criteris bàsics
que han presidit la redacció. Deia
Balcells que el destí futur de Cata-

lunya, dels Països Catalans i del
català no és pas en aquest llibre on
es pot trobar: el futur serà allò que
ciutadans i polítics del nostre àm-
bit vulguem que sigui. No és,
doncs, una obra amb missatge,
optimista o pessimista, sinó un
estudi dels fets i amb una òptica
molt àmplia i flexible. I cal subrat-
llar també que és una història dels
Països Catalans i no només de
Catalunya. Es suficient fullejar la
bibliografia per adonar-se'n
d'aquest fet: Catalunya, el País
Valencià i les Illes Balears hi apa-
reixen en peu d'igualtat i, no cal
dir-ho, íntimament relacionats.

SOCIOLOGIA

Una tercera obra de consulta
que vull esmentar és Papers. Re-
vista de Sociologia, publicada
per la Universitat Autònoma de
Barcelona, número 12, dedicada
monogràficament a l'Estructura
social de Catalunya Es tracta
d'un volum de 230 pàgines, amb
articles tan atractius com "El des-
cobriment sociològic de Catalu-
nya", de Salvador Giner, "Aproxi-
mació a l'estudi de les classes
socials de Catalunya", de Carlota
Solé; "Problemàtica professional
actual a Catalunya", d'Àngel Za-
ragoza; "Los intelectuales Caste-
llanos y la cuestión catalana",
d'Amando de Miguel; "Per una
sociologia de la família a Catalu-
nya", de Lluís Flaquer, "Conflicti-
vitat i ruptura en el matrimoni",
d'Emili Boix, i altres estudis, en
català o castellà de Pere Negre,
John Logan, Rosa Virós, Anna
Alabart, Jesús Vicens, Alicia Kauf-
mann. Elvira Guilera i Juli Sabaté,
dedicats a la immigració, estratifi-
cació social, comportament electo-
ral, hàbitat, hospitals i marginació.

Publicat per Edicions Penínsu-
la, aquest Uibre-revista resulta
particularment significatiu ja que
significa una aproximació de la
Universitat a qüestions de primer
ordre de la nostra societat



Cinema

Les entrades
cada cop
més cares
ANTONI KIRCHNER

Els cinemes estan mig buits.
L'augment de 45 pessetes ha frenat
l'impuls d'anar al cinema. Segons
uns, la crisi que estem patint i que es
fa notar més després de les vacances
—tots els preus han experimentat
una puja considerable^- n'és la cau-
sa; les festes de la Mercè amb nom-
brosos espectacles i manifestacions
gratuïtes n'és una altra raó. Sigui
com sigui, per una o altra causa o per
una mica de totes, el que és ben cert
és que els cinemes estan mig buits.

He parlat llargament amb els
empresaris de Barcelona ciutat i
amb altres de capitals de comar-
ques. Estan preocupats. Hi ha qui
diu que potser la puja ha estat
massa forta, aquests són els més
conservadors, n'hi ha que segueixen
creient que els costos s'han disparat
i que no hi ha manera de seguir
endavant sinó és aplicant aquest
augment, encara que la recessió
d'espectadors, de moment, es faci
notar.

Una explicació —o justificació—
de l'augment de preus que em do-
nen els empresaris és que les 45
pessetes de diferència que ara costa
comprar una entrada per a un cine-
ma d'estrena no se les embutxaquen
ells solets. No, les pel·lícules d'es-
trena s'exploten a percentatge. És a
dir, de l'ingrés de taquilla, exclosos
els impostos, un percentatge és per
a l'exhibidor i l'altre és per al distri-
buïdor o propietari del film. Si els
costos d'explotació d'un local han
augmentat (sous, impostos munici-
pals, electricitat, aigua, telèfon,
manteniment dels equips tècnics,
etc.) els que incideixen en la pro-
ducció i distribució de pel·lícules
també s'han disparat El preu de
compra d'una pel·lícula ha passat
dels 100.000 dòlars als 150.000 per
terme mitjà, el preu del dòlar ha
passat de les 60 a les 73 pessetes,
els laboratoris on tiren les còpies i
els estudis de doblatge i l'estructura
organitzativa dels distribuïdors,

Eren uns altres preus que no tornarem a pagar.

tots han vist com es modificaven els
costos.

Però, han d'ésser els espectadors
els qui resolguin els problemes de la
inflació? Ah, aquest és el punt de la
qüestió. Els empresaris estan
d'acord en què tot el pes del dese-
quilibri econòmic que pateix el país
es carrega damunt les espatlles del
ciutadà I que les solucions que
proposa el govern, fins ara, són prou
dolentes per a tots. El cinema, se-
gueixen afirmant, sempre ha estat,
l'espectacle més econòmic. Donen
dues hores d'esbarjo per un preu
que no es pot comparar amb cap
altres espectacle, manifesten ben
segurs del que diuen.

Sí, al cap i a la fi, un dia o altre
tornarem a les sales de cinema,
tornarem a ocupar aquella butaca
de la fila 9, o la 14, costat esquerra, o
a la dreta, vigilant que a la butaca
del davant no hi hagi cap testa
espectacular. Tornarem a anar al
cinema, encara que costi 225 pesse-
te una entrada. Aquesta postura de
resignat davant dels fets consumats
provoca una reacció de solidaritat
en els empresaris i acaben since-
rant-se amb mi: "Vols que et digué
una cosa?"

—No faig res més que escoltar-
vos.

—"Segurament no hauria calgut
haver augmentat el preu de les en-
trades si la freqüentació de les sales
haguçs estat més alta."

—És a dir, com menys anem al
cinema més haurem de pagar?

—"No exactament, encara que

pot semblar que sigui així. Ens refe-
rim a què, d'una part, no hi ha grans
pel·lícules que provoquin massives
assistències de públic, i hi ha una
crisis de bons espectacles (per a un
empresari un "bon espectacle"
equival a dir un espectacle comer-
cial) però el factor més decisiu és la
terrible competència de la televisió.
Els caps de setmana es projecten
fins a 5 llargmetratges i dos o tres
telefilms. Ara el dissabte, i el mateix
succeeix el diumenge, quan acaba
una pel·lícula en un canal en comen-
ça una altra a l'altra cadena. Són
pel·lícules que no estan gens mala-
ment i l'espectador les pot veure
gratuïtament. Si TVE cobrís una
quota de pantalla, programant tres o
quatre films espanyols a la setmana i
que el dissabte o diumenge sols
donés un llargmetratge, el panora-
ma seria molt diferent i, fins i tot,
potser ara no hauríem d'haver deci-
dit un augment que no és sinó una
solució provisional a curt termini.

Crisi econòmica, crisi de produc-
ció de pel·lícules, competència de la
televisió que, a la vegada, té una
crisi d'imaginació i de producció de
programes que vol resoldre progra-
mant pel·lícules. I els espectadors
són, com sempre, les víctimes. Ara
haurem de pagar 45 pessetes .més
per anar al cinema, i tantes més per
comprar queviures i tantes més per
vestir-nos, pels col·legis dels petits,
per comprar llibres, per respirar aire
pol.lucionat, per beure aigua clora-
da. Però, qui és el valent que s'atre-
veix a dir prou! •
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Teatre

Panorama des
d'"El Balcó"
ANTONI BARTOMEUS

"No representeu aquesta obra com
si es tractés d'una sàtira d'això o
d'allò. És, i per tant serà represen-
tada així, com una glorificació de la
Imatge o del Reflex. La seva signifi-
cació —satírica o no— nom£s apa-
reixerà en aquest cas." (Es una
ordre. Firmat: Jean Genet).

Rebut el missatge, i només en
aquest cas també, l'espectacle pot
començar. Qui s'atreveixi, que llanci
la primera escena.

I diu Lluís Pasqual: "Estic content
de poder donar aquesta mena d'in-
fem i alhora aquest llenguatge pròxim
a l'espectador".

Som davant d'una obra complexa,
punyent, agra i preciosa. I Lluís
Pasqual, que l'ha qualificada sense
embuts com una catedral del teatre,
l'ha assumida en tota la seva com-
plexitat, punyentrnent, acceptant

Som davant d'una obra complexa, punyent, agra i preciosa.

tota la seva acidesa i intentant do-
nar-li preciositat. Amb tots aquests
condicionants, i amb tants matisos
com calgui, El Balcó (1) es presenta
al Teatre Lliure amb l'aire d'una
ambició gairebé solemne. Intran-
quil·la i segura alhora, la companyia
del Lliure proposa, altre cop, un

revolsiu. A l'espectador no li queda
més remei que aseure's, desampa-
llegar-se de teranyines mentals, i no
perdre's detall.

Des d'El Balcó el panorama és
tan real com la ficció mateixa. Fins a
aquest punt és subtil el límit. El

Encreuats núm. 7 4 JORDI FORTUNV

HORITZONTALS.- Incògnita. 2.- Estri que fa un so
agut i aspre al arrencar una dent. 3.- Envolta el rovell. Al
final del carrer. Vocal. 4.- Així ha de estar un vi per poder-lo
posar a la amanida. 5.- Hi van els desvalguts. Bahies que
fan de port. 6.- Afable, gentil, bondadosa, per això m'agra-
da. 7.- Per a pasejar tranquilament per les aigües. Acabat
de néixer cap per avall. Consonant. 8.- Les gallinàcies la
tenen damunt del cap. Institut Nacional d'Exploradors. 9.-
.Consonant. Tornar a asselanyar com a culpable. 10.- Els
periquitos tenen el camp a la seva carretera. 11.- Dues de
llotja.

VERTICALS.-.- Les dues últimes de butaca. 2.-Eviten
la baixada de pantalons. 3.- Sap poc però sap el que sap. El
més mal·leable i dúctil de tots els metalls. Consonant. 4.-
Te tres cares i les tres ben dures. 5.- Ben a prop, fregant.
Consonant. En cert sentit, ben poca cosa. 6.- Vocal. Una
altre. Expulsar sonorament certs gasos. 7.- La del medi
ambient es cada dia més evident. 8.- No es pot fer petar
sense dir res. En cert sentit, simbolitza l'or. 9.- Consonant
Cal que t'adonis de que ja te l'he dit. 10.- Les gallinetes.
Sodi. 11.- Ha guanyat el premi ciutat de Barcelona un cop
morta.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NUM 73
HORITZONTALS.-1.- N. 2.- Termòmetre. 3.- A. Oest.

ieV. 4.- Vostè. Anna. 5.- Remar. Tiet. 6.- Rodolí. Lapa. 7.-
N. Animàlcul. 8.- Mai. Olor. Ar. 9.- CamaUarg. 10.- Oceà.
11.- Tos.

VERTICALS.-1.- R. M. 2.- Taverna. 3.- E. Orno. IC. 4.-'
Rosada. A. 5.- Metrònom. 6.- Nosa. Lila. 7.- Mt» TimoL 8.-
E. Ai. Arlot 9.- TinelL acO. 10.- Rentacares. 11.- Eva.
Purga. 12.- AL
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bordell de madame Irma és el centre
der la història. Però en la història hi
ha també una revolució; una revolu-
ció que, i aquest és el moment
menys clar de l'obra, només costa de
creure quan se la incorpora direc-
tament a l'espai escènic. Els perso-
natges, que són al bordell però no
solament de bordell, configuren tot
l'esquematisme que li fa falta a una
faula per aproximar-se a la realitat.
El bisbe, el jutge i el general, són
tipus clau. No oblideu, però, cap
altre dels personatgfes; la relació de
poder no quedaria ben establerta i
cadascú ha de ser el seu lloc amb els
ornaments que li corresponen. Ho
exigeixen les circumstàncies.

Hi hagi hagut dubtes o no, el
muntatge no té vacil·lacions malgrat
que a un li ha semblat veure-hi una
certa irregularitat. La proposta pre-
tén ser oberta i ho és. Vol la compli-
citat de l'espectador i la busca sense
titubejar. Es juga la carta de la
contundència i no hi ha contempla-
cions per a ningú; ni tan sols per
aquell espectador-còmplice. Algú
ha dit que tot plegat és com una
bufetada i poques vegades s'haurà
encertat tant en l'expressió.

I, des d'El Balcó, el panorama
del Lliure aparenta fer una cabriola.
Ho dic veient l'esquema de la tem-
porada, amb un pròxim Ubú Rei
dirigit per Albert Boadella, per
exemple, seguit d'una sèrie de repo-
sicions que vindran a ser una mena
de reflexió de cinquè aniversari. I ho
dic pensant en aquesta "actitud ètica
molt més dura" que ja s'ha anunciat.
En tot cas, i amb l'única base d'aquest
difícil treball, la sensació és que
s'intenta fer un pas més sense obli-
dar res. I quan es diu no oblidar res,
ja se sap per on van els trets. Parlem
del Lliure i el codi assegura un
nivell; és allò de la feina ben feta que
s'ha dit tantes vegades. Tan tòpic
com la realitat d'una trajectòria que
no hi ha qui la desfaci.

Tornant a l'obra i a aquella ordre
de Genet mateix, sembla clar que de
tot el seguit d'imatges, de frases i de
reflexos d'aquest Balcó, se'n poden
treure conclusions. Perquè, modes-
tament, un diria que la significació
hi apareix. •

(1) El Balcó, de Jean Genet, en traducció
de Carme Serrallonga. Direcció: Lluís
Pasqual. Espai escènic: Fabià Puigser-
ver. (Teatre Lliure, 23.9.80).

Religió

La veu d'un
cardenal fora
de temps
Josep Bigorda

El cardenal Marcelo Gonzàlez
Martín, arquebisbe de Toledo, que
segueix emprant el títol honorífic de
Primat d'Espanya, acaba de manifes-
tar-se en una de les seves sortides,
fent servir tota la seva bateria verbal
apocalíptica. Aquesta vegada, ha estat
per oposar-se a qualsevol legislació
sobre el divorci i per atemorit i
culpabüitzar els catòlics que se sen-
tin i es mantinguin tolerants en
aquesta matèria, al marge de les
seves conviccions personals.

A ningú no li haurà vingut de nou.
Ja ens hi té avesats el cardenal de
Toledo a aquesta mena de sortides,
sobretot quan el Parlament es dis-
posa a trobar camins jurídics ade-
quats de cara a crear una convi-
vència digna dins d'una societat plu-
ralista i democaràtica. Tothom re-
corda segurament la seva intervenció
un parell o tres de setmanes abans
del referèndum constitucional de
1978.

Hom té la sensació que el cardenal
Gonzàlez Martín vol ser fidel a una
herència desafortunada, històrica-
ment desafortunada: la del cardenal
Segura, el qual, durant la H Rejjú-

blica, va representar la intransigèn-
cia i la intolerància més radicals, des
del punt de vista de la Jerarquia
eclesiàstica, davant la trajectòria
que havia decidit de seguir el poble
l'any 1931. Ja ho sé que no és
correcte de comparar els dos carde-
nals. Però gairebé m'és inevitable
de fer-ho, perquè, si bé és cert que a
favor de l'actual Primat jo hi posaria
una major sensibilitat d'indepen-
dència política, també hauria de dir
que el cardenal Segura no tingué
l'oportunitat de conèixer l'esdeve-
niment conciliar, que, en canvi, Don
Marcelo va viure tan de prop. Per
això, penso que, malgrat la distància
històrica que hi ha entre l'un i l'altre,
són molts els punts de coincidència,
més dels que podria semblar.

El que sortosament és diferent, si
més no per ara, és el clima predomi-
nant en les esferes governamentals i
en les parlamentàries, pel que fa a
l'actitud respecte de l'Església, o
més ben dit, respecte del cardenal
Primat. En línies generals, hom hi
constata un propòsit decidit de no
respondre amb bel·ligerància a la
bel·ligerància per ell exhibida.

Ningú no vol, o no ha de voler,
denegar a ]'arquebisbe de Toledo,
ni a cap ciutadà, el dret de manifes-
tar-se sobre el model familiar que
considera adequat als principis ca-
tòlics. Ara bé; això no té res a veure
amb l'intent d'exercir un domini
ideològic sobre la legislació d'una
societat que, en l'àmbit del dret
matrimonial, presenta pensaments
molt heterogenis.

Val la pena de recordar que el
dret matrimonial ja no és actualment

La Jerarquia eclesiàstica també ha de respectar la Constitució.
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una esfera exclusivament eclesiàsti-
ca. Amb totes les matisacions que es
vulgui, —i això és el que recull, per
exemple, un conveni entre l'Esglé-
sia i l'Estat sobre el matrimoni—, de
fet correspon a l'Estat de legislar
sobre el matrimoni i sobre la família.
I aquesta tasca hq de fer-la l'Estat,
sobre la base de la llibertat de
consciència, tenint en compte el fet
que hi ha molts conciutadans que
per raons filosòfiques o religioses
defensen la indissolubilitat del ma-
trimoni i que alhora, molts d'altres,
amb les mateixes raons o semblants,
es pronuncien partidaris de la disso-
lubilitat, i garantint els drets que
poden derivar d'una opció marcada
per les respectives conviccions.

El cardenal Marcelo Gonzàlez
Martín, en el seu escrit, invoca l'ètica
de la seva consciència. £No haurà
pensat mai en l'ètica, no de la cons-
ciència personal, sinó de la cons-
ciència pròpia de l'home polític que
ha de donar resposta als problemes
que es puguin derivar de la qüestió
del divorci? •

Art

Opisso o Fart
de la vida
col·lectiva
ALEXANDRE CIRICI

Quan preparàvem el llibre sobre
"Picasso abans de Picasso", el
1945, vam tenir diverses entrevistes
amb Ricard Opisso, amic i company
de joventut del futur pintor del
"Gernika". En aquell moment ens
interessava saber coses sobre l'àm-
bit dels Quatre Gats, les idees i la
gent d'aquells anys, entre la meitat
de la darrera dècada del segle XIX i
la meitat de la primera del XX.

Algunes de les coses que ens va
dir eren sorprenents. Per exemple,
la descripció d'un Gaudí inhumà i
cridaner, que ell havia conegut com
a dibuixant del seu estudi. Lluny de
la imatge beata que se'ns ha donat

de l'arquitecte, ell el definia com un
energumen, ple de violència i d'in-
comprensió.

A Picasso el jutjava com algú de
molt viu i espavilat, que volia triom-
far a tota costa i que mirava àvida-
ment què feien els altres al seu
voltant. Segons Opisso, no era pas
dels més dotats, en el grup on ell es
trobava, amb Nonell, Canals i Mir,
per exemple, i se'n va anar a París
perquè a Barcelona tenia més poc
èxit que els altres. En relació amb
aquest tema, ens va mostrar una
pàgina dels volums inventari de
l'obra de Picasso, que publicà
Christhian Zervos, dels "Cahiers
d'Art", on apareixia reproduït amb
tot els honors un carbó sobre el tema
del Paral·lel, de Barcelona, que en
realitat era un dibuix d'Opisso, pu-
blicat clarament amb el seu nom, a
la revista dels Quatre Gats. Opisso
ens deia que ell tenia molt més èxit i
que Picasso era una mena de petit
Opisso a qui feien poc cas i per això
hagué d'emigrar.

L'ou com balla JAUME FUSTER

Xarremeques perifèriques
La cigronaire de sota casa està més emocionada

que el Rojas Marcos amb això del 144. Suara mateix
em deia: "Que no has escoltat Parràdio?" I els ulls,
que li miren una mica contra el govern, li espurneja-
ven. "I que bé que ho fan, oi?" Santa Innocència, la
meva. Jo que li dic: "Qui? El Frigola o l'Almendros?"
"Au, passa, noi... els nostres parlamentaris!" I re-
marcava això de nostres, com si em parlés de les
seves guixes de mal coure.

I què voleu que us digui... Bé, bé... Allò del Parc de
la Ciutadella, més que no pas Parlament, sembla un
Gaílament. 0 un Enraonament, a tot estirar. Perquè
començant per l'Honorable Pujol que ha fet classes
d'oratòria amb en Joan Capri, ni carn ni peix. Molt
fer anar la molla, tots plegats, però ni cinc de calaix.
Els nostres garlaires oficials les etziben com els pets
els burros: sense engaltar. Repassem la sessió, si us
sembla.

El diputat Benet, amb la seva veu montserratina i
no adscrita que volia carregar els neulers de la no
catalanització del país —i de la caixa dels trons—, al
seu amic i col·laborador Max Cahner, que com que la
tele no la veu ni per l'endoll, es va fer un embolic amb
horaris i percentatges d'emissió que més valia que
ens hagués explicat els límits històrico-geogràfics de
la subcomarca de la Vall de Tenes. El Francesc-de-
la-manu-en-el-petxu-Vicens que parlava com si s'ha-
gués de menjar Convergència, amb uns cops de mà
que ens eixordava a tots. El Canyelles?... Ah, però va

parlar?... 1 el Gutierres Mellado... ai, no (tothom pixa
fora de test, oi Honorable Jordi Solé), vull dir el
doctor Gutierres Dias... com que no tenia l'escalf de
les masses —ni de les mosses, val a dir— semblava
que li faltés bufera garlamentària. I el Reventós, què?
Doncs el Reventós, re. L'home s'havia posat nerviós
de tant esperar que es reprengués la sessió i va fer un
discurs* amb freqüència modulada. Ara servidor ha
entès perquè els de la rosa (d'abril) i el puny (de la
verge) són el primer partit del país... a l'oposició.

Això sense parlar de l'Honorable Barrera i dels
seus recessos irrefrenables que no se'ls saltava ni el
Martín Toval. L'Honorable Barrera semblava el que
canta el números al bingo de la cantonada. I els
altres, què? Quina colla, els altres. Els Cahner, Rigol,
Carol, Guitart, Sanuy, Trias, Cullell, Borja, Frutos,
etc. etc, van fer un paper d'estrassa que no el supera
ni la Torres Hostench.

L'únic orador lúcid, brillant, correcte, amb un fons
de mar Mediterrània i una forma —unes formes— de
Bo Dereck i, sobretot, amb un nostrat correctíssim,
enveja dels senyors Triadú i companyia, va ser Don
Francisco Hidalgo del PSA. Allò era oratòria parla-
mentària. Allò era un català correcte!

La cigronaire de sota casa no s'ho acaba de creure.
"Vols dir que no em prens la cabellera, noi?" "I ca,
dona!" jo que li dic: "El senyro Francisco Hidalgo
s'expressava en perfecte bilingüe. Apunti-s'ho, per-
què el seu és el català del futur!" O si no, ja m'ho
direu d'aquí un parell d'anys.
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Aquesta diferència al comença-
ment de llurs carreres respectives
entre Opisso i Picasso, ens revela
alguns aspectes molt interessants
de la sociologia de l'art, com els de la
relació entre l'èxit i la qualitat, l'es-
pera i la cotització, la llibertat i el
preu, i les combinacions entre
aquestes variables: èxit i espera,
qualitat i cotització, llibertat i quali-
tat, etc.

Ricard Opisso, al qual la Ciutat
dedica ara una exposició a la Virrei-
na, amb motiu de les Festes de la
Mercè, tingué èxit des del comença-
ment. Un èxit fulgurant, potser vint
anys abans que Picasso de bracet
dels Ballets Russos, passés la porta
de la glòria, a París.

Opisso mantingué el seu èxit tota
la seva vida, a un nivell molt cons-
tant. Naturalment, fou un èxit molt
diferent del del seu concurrent, que
hagué de patir gana i de lluitar molt
dé temps, però que després va as-
cendir a un nivell més alt que tots els
artistes del seu temps. L'èxit.
d'Opisso fou popular. No fou cosa
de crítica, de directors de museu, de
biennals, ni de revistes en paper
couché. Fou l'èxit dels diaris i revis-
tes dels quioscs de la Rambla. El
seu món era el món divertit del
Paral·lel, el dels afeccionats pel fut-
bol, el del somriure eròtic, ara fi, ara
de rialla grassa.

Opisso va crear una mitologia ur-
bana barcelonina paral·lela a la dels
cuplets de la Pilar Alonso, de les
anècdotes de boudoir del "Papitu"
o de la xirinola del "Xut".

Va encarnar especialment un ti-
pus de "modisteta" barcelonina,
amb els cabells "à la garçonne" i la
faldilla curta, molt 1920, que des-
cobria el rimmel i el rouge, espavila-
da, riallera, dinàmica i provocativa,
que va realitzar en innombrables
variants. Va crear també una imat-
geria del futbolista, ben adient a
l'època del

Va recrear així mateix els arque-
tips de la més petita burgesia, dels
menestrals de Barcelona, a les tor-
retes del Guinardót d'Horta o de
Santa Perpètua de la Moguda, l'ho-
me amb elàstics i pai-pai, la dona
grossa amb bata de franel·la, les
nenes com "la balladora encisera de
la boca petonera", dels cuplets de
l'època, que arribaven a l'extrem
eròtic d'ensenyar les lligacames.
Però l'aportació més important,
d'Opisso fou la de les seves vistes^

Astrologia
ESTEVE CARBÓ

Plutó i el Signe
de Balança

Anteriorment hem esmentat les
dubtoses característiques del recent
planeta descobert Plutó. Segons Jo-
sep Miquel Vidal "L'existència de
Plutó fou proposada per Lovell a
partir de consideracions teòriques i
quan mai ningú no havia observat el
planeta. Aquestes consideracions es
basaven en el fet que les pertorba-
cions de l'òrbita de Neptú podien
ésser produïdes per un astre alesho-
res desconegut i també en el fet que
la massa de Neptú no és, suficiente
per a explicar les pertorbacions
d'Urà. Plutó fou descobert, final-
ment, per C. Tombaugh, l'any 1930.

L'origen de Plutó tampoc no és ben
determinat Ara bé, totes les teories
que han estat proposades cerquen un
origen especial per al planeta, perquè
les característiques de la seva òrbita
fan molt difícil d'admetre que Plutó
s'originés, juntament amb els altres
planetes del sistema solar a partir de
la nebulosa primitiva".

Quines són les influències psíqui-
ques d'aquest planeta?

Segons Nicholas Devore: És l'im-
puls sociològic. La lluita organitza-
da dels impulsos espirituals i altruis-
tes per treure els paràsits de la políti-
ca. Fundacions pel progrés del be-
nestar i les relacions humanes, asso-
ciacions professionals o sindicats per
aconseguir millores socials. Física-
ment: regeix organitzacions idealis-
tes que ataquen els mals socials.

Dins d'aquest signe dóna un sentit
molt especial de la Justícia i l'equili-
bri en totes les coses, per suposat un
judici extraordinàriament intuïtiu i
viu. El sentit estètic de les coses té
una revifalla manifestant-se molt vi-
vament, però sota formes revolucio-
nàries. Per altra banda els natius
d'aquest signe poden tenir demos-
tracions d'un esperit bohemi i ines-
table, més preocupat per controlar i
dirigir els demés que a ell mateix.

Enguany, Plutó circula a Balança
entre els 21.° de 1 de gener, i els 24.°
del 31 de desembre. Com veieu és un
xic lent —3.° per any— i segons les
assignacions de l'Astrologia moderna
(una mica arbitràries) Plutó està en
caiguda dins el signe de Balança.
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L'HORA
PETITS ANUNCIS

L'Hora de Catalunya incorpora en aquesta Secció de Petits Anuncis i
com a servei als nostres lectors i comerciants un nou espai dedicat al
Petit Anunci Comercial.

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

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

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

OFERTES
DEMANDES

Telefonista amb experiència
s'ofereix. Sou a convenir, 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 rfEGB i BUP. Escriviu
STOP L'HORA Ref. 71 .

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

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

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

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

•','' Els originals són a compte *,í?
-del 'client i necessàriament ?-
•ajustats a les mides modulars. V.

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 estat i bé de preu.
Compraria. Jordi T. 254 34 02
STOP L'HORA Ref. 111 .

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

COMERCIALS

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

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

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 "Irving" i un espai per a
cuina. Quasi nova i molt bé de
preu. Truqueu al telèfon 803 80
39 d'Igualada o escriviu a STOP
L'HORA Ref. 104.

Compraria núm 0 de L'A-
VENÇ i diversos números en-
darrerits d'HISTORlA 1 & Truqueu
al 308 05 88 de 8 a 10 del
vespre. Santi. STOP L'HORA
Ref. 101 .

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

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

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

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

leviatan
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 0 6 1 8 . Domè-
nec Nebot. Ref. 54.

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

i;Per a anuncis comercïals'e'n aqüéstajsecciò adreceú-vos al departament
de publicitat de l'Hora de Catalunya c/Aribau n "j80 àtic. i a Barcelona-36
,o telefoneu al 254-34 02-03. Si.cal passarem ^ist\at^io^i^^^"L
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panoràmiques de fets multitudina-
ris. Les vistes de places o de carrers,
d'estadis o de platges, a ull d'ocell,
sense cel, a la japonesa, amb cente-
nars de personatges anecdòtics que
ell sabia moure, com un Cecil B. de
Mille, amb magistral dinamisme.
L'àmbit de la Barcelona del seu
temps hi era enregistrat amb una
fidelitat totaL L'arquitectura, les
botigues, els cafès, els arbres, els
fanals, les fonts, els tramvies, els
carros, els automòbils, els ciclistes,
els guàrdies. I sobretot la gent, vells
i joves, nens i nenes, amb la compa-
nyia dels gossos i els gats.

A part del xaronisme, que captà
com ningú, captà una atmosfera
molt particular, centrada, a l'època,
a la part baixa del carrer d'Aribau, la
de les entretingudes de luxe, amb
llur curiosa barreja d'elegància i
brutalitat, de moda i espontaneïtat,
amb* tota l'alquímia dels interiors
Art-Déco, amb els llums de peu amb
borles, els "mantons" amb serrell,
les pells de tigre amb la boca oberta
i les nines —coixí sobre els sofàs,
que es combinaven amb els detalls
picarescs dels quadrets penjats a la
paret.

CATALÀ
0 CATALÀ!
Iguals i tan diferents.
No sols és català el que és nat a
Catalunya.
Ès català aquell que estima, viu i
defensa tot el que de noble, just i bell
té la nostra terra.
- Estima la Història, Cultura i Tradició
- Viu els seus paisatges, la seva gent

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

Adhereix t'hi

CULTURAL
Carrer Ample, 35 (Palau Mornau)
Telèfon 31510 11 * Barcelona-2

Fer volar l'estel, beure amb càn-
tir, gronxar-se al balancí, assumien,
a la seva obra, el caràcter d'uns
rituals del país, igual com convertia
en símbols el tortell, la mona, els
torrons o la coca de Sant Joan.

Amo d'una lírica forta, contínua i
segura, habilíssim en els escorços,
anà abandonant l'estilització dels
seus orígens modernistes per assu-
mir la claredat de l'època del Nou-
centisme sense acceptar-ne mai les
pretensions clàssiques. Opisso va
ésser considerat un artista menor
però potser és l'home que ha deixat
un testimoni més vivent i exacte de
la vida col·lectiva del seu poble,
durant tota la primera meitat del
segle XX. Val la pena de pensar-hi.

Fa pocs dies, en una esplèndida
tesi de final de carrera d'Empar
Giménez, trobàvem unes estadísti-
ques demostratives que quan apa-
regué el fenomen del cinema, les
revistes cultes, d'art i literatura, no
es dignaren a fer-ne referència i les
d'informació, durant anys, en parla-
ven per condemnar el fet que el
públic, en canvi, hi demostrés un
gran interès i anés en massa a aquell
espectacle. Ara, en perspectiva,
pensem que era el públic qui tenia
raó. No els guardians de la Cultura,
com el sempre equivocat Eugenie
d'Ors, que dirigia al cinema els més
horribles blasmes.

La nostra societat és encara vícti-
ma de prejudicis culturalistes que
ens fan posar a segona fila els artis-
tes de la veritat popular i reservar un
primer lloc només als qui han entrat
al sancta-sanctórum de la combina-
ció galeries-museu8?

Esports

BAR
RESTAURANT

D'OS
ESPECIALITAT EN:

ME'NJARS CASOLANS.
MENÚS

I SERVEIS ALA CARTA.

Anbau. 86 • Tefí 253 73 36
BARCELONA

El Barca
ja fa figa
ENRIC BATERES

En qüestió de dues setmanes, el
Barca ha passat de la glòria a la
misèria. Fa pocs dies, en aquestes
mateixes pàgines, vaig escriure un
comentari on senyalava que els dos
punts obtinguts a Múrcia i la discre-
ta victòria sobre l'Espanyol al Camp
Nou, permetien albergar esperan-
ces sobre les possibilitats de l'equip
blaugrana, i matisava que, per tal
que aquelles possibilitats es concre-
tessin en la realitat, fóra precís que
Kubala trobés un estil de joc propi i
amb personalitat, cosa que manca a
l'equip —també ho vaig escriure en
aquell comentari— d'ençà que Cruyff
i Michels abandonaren el club blau-
grana, que és com dir des de que
Núnez és a la presidència.

Dues setmanes han estat suficients
perquè aquests bons auguris se
n'anessin en orris: una derrota a
Gijón, producte del mal joc i d'un
desconcert tàctic, fou seguida pel
daltabaix més trist que es recorda al
Camp Nou, on el València, sense
Mario Kempes, va jugar amb els
homes del Barca com si es tractés de
putxinel·lis. Encara no recuperats
d'aquest mal trago els aficionats
foren sotmetos a una altra vetllada
de terror davant els modestíssims
jugadors del Sliema de Malta, als
quals el Barca va poder imposar-se
gràcies a un penalti generós.

En dues setmanes, doncs, la si-
tuació esportiva de la plantilla blau-
grana s'ha degradat fins a extrems
insospitats i és molt lamentable que
això passi quan la temporada tot
just acaba de començar, perquè
pressuposa que l'equip pot quedar
descartat molt aviat en la lluita pel
títol, que és l'única meta a la qual ha
d'aspirar el club blaugrana. Lluny
d'afrontar la greu situació amb la
responsabilitat que el cas requereix,
Núnez ha tornat a utilitzar la teràpia
de tirar pilotes fora i de buscar caps
de turc, tot acusant els periodistes
d'enrarir l'ambient i creant un arti-
ficial "cas Migueli" que, en aquests
moments, no significa altra cosa que
una maniobra de distracció. ^
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Núnez està perdent la confiança
del soci, com ho demostren els reite-
rats crits del Camp Nou acompa-
nyats del cada dia més freqüent
flamejar de mocadors. L'afany de
protagonisme del president blau-
grana, només compartit per aquest
histrió que és Gaspart, que fins i tot
comparteix la banqueta dels suplents
—imaginant-se, tal vegada, neces-
sari en un eventual relleu del presi-
dent—, se li ha girat en contra seu.
Núnez s'ha fet popular en els matei-
xos termes en què passà a la història
el cavall d'Atila, tristament famós
perquè l'herba no tornava a créixer
allí on trepitjava. El soci i l'aficionat,
que no troben cap altre responsable
en el Barca a causa d'aquesta política

tan marcadament presidencialista
de Núnez, només li poden passar la
factura a ell, al president.

Es curiós que en aquest intent
desesperat de salvar el seu cap,
Núnez digui, fins i tot, que els juga-
dors, referint-se a Migueli, han de
vetllar per la imatge de club. Es
curiós perquè precisament la gestió
del mateix Núnez ha estat mancada
de la necessària sensibilitat per pre-
servar aquesta imatge, tant a Espa-
nya com a l'estranger. Així es com-
prèn que el club tingui unes enor-
mes dificultats per fitxar jugadors i
que una figura com Bernd Schuster
vagi al Cosmos per les dues terceres
parts dels diners que el Barca li
oferia.

• La Premsa, malgrat ésser el prin-
cipal objectiu de Núnez en els seus
febrosos atacs, s'ha mostrat, fins
ara, força mesurada a l'hora de fer
anàlisis de la crítica situació per la
qual travessa el club. Les pàgines
dels diaris s'han limitat a reflectir
aquestes veus de les grades, però
sense demanar el cap de Núnez,
perquè, entre altres coses, això és
una cosa que només ateny als socis i
no als periodistes. Més curiós, encara,
resulta que la crítica hagi salvat fins
ara Kubala d'uns errors d'ordre tàc-
tic i de preparació física que no
tenen cap excusa. També en aquest
sentit cal ponderar la labor sedant
del periodisme català, disposat a
concedir un ampli marge de con-
fiança a un home per qui ja doblen
les campanes entre l'ambient dels
aficionats.

£Hi ha cap solució a curt termini
per als mals del Barca? Jo crec que
sí, i que aquesta solució passa per
un menor protagonisme de la direc-
tiva en les qüestions relatives al
primer equip, per un enfortiment de
"tot" el quadre tècnic i per una
revitalització física i moral de la
plantilla, que no és tan dolenta com
es pretén, encara que per a això
calgui posar Kubala en una situació
"delicada".

El senyor Núnez continua donant les culpes dels seus errors als periodistes.
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