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Cartes a

L'HORA

PRIORITAT ALS
VIANANTS

Sr. Director:
Els veïns de Sarrià te-

nim un greu problema amb
el trànsit que no ens aca-
ben de resoldre les autori-
tats municipals. A l'en-
creuament dels carrers
Major de Sarrià i el Passeig
de la Bonanova, es pro-
dueix cada matí (a la en-
trada de les escoles) i cada
vespre (a la sortida de les
mateixes) un embús de
automòbils i vianants que
fa qúe l'ordre circulatori es
col·lapsi. Per solucionar-
ho la guàrdia urbana va
col·locar un minicipal que
desconectava el semàfor i
dirigia ell mateix la circu-
lació. El problema es pro-
dueix quan l'agent dóna
sempre prioritat als auto-
mòbils sobre els vianants,
• es produeixen pèrdues
d*autobuses, retards a la
feina i, en definitiva, tras-
torns per a la gent que viu,
treballa, o circula per
aquesta zona.

Fa uns messos va sem-
blar que el problema
s'arreglava quan en lloc
del municipal funcionaven
de nou els semàfors. Però
amb el retorn del curs
escolar les coses han tor-
nat a anar com abans.

Penso que les grans
ciutats com la nostra ja
són prou deshumanitza-
des per a la gent que va a
peu com perquè, a sobre,

no se'ls doni prioritat a
l'hora de travessar un car-
rer. M'agradaria que
l'Ajuntament prengués no-
ta del problema i el solu-
cionés el més ràpidament
possible.

Atentament

Joan Badia (Barcelona)

QUE TORNI LA
RADIO A SANT BOI

Sr. Director

Sóc un ciutadà de Sant
Boi, interessat pels pro-
blemes, i les activitats de
tota mena que passen al
meu poble, per això quan
vaig satíerque hi havia una
iniciativa de creació d'una
ràdio per al poble hi vaig
participar amb una gran
il·lusió com molts dels
meus conciutadans. Poc
temps després l'emissora
ja era a l'aire i tota la gent
del poble podria estar al
corrent de tot el que pas-
sava a la vila sense sortir
de casa o de la feina.

Però d'un dia per l'altre,
i sense saber perquè, l'e-
missora va ésser tancada
pel govern civil, després
va tornar a emetre i final-
ment, novament fou tan-
cada.

Atentament.

Jaume Andreu (Sant Boi)

TVE I PORTUGAL

Tots hem pogut llegir
als diaris, escoltar per la
ràdio i sobretot veure per
TV els resultats de les
eleccions portugueses en
les quals el candidat de
Aliança Democràtica, Sa
Carneiro va aconseguir
una important majoria
que, tot esperant les elec-
cions presidencials pot fer
que el govern duri quasi
tants anys com els que
desitjava el president es-
panyol Adolfo Suarez. Pe-
rò el que no sap molta
gent, perquè els mitjans
de comunicació li han
donat poca importància és
que durant la propassada
campanya elecoral i la
present campanya per les
presidencials TVE s'ha
convertit en un element de
propaganda del senyor
Carneiro. Programes es-
pecials, reportatges, en-
trevistes,, paralel.lismes
amb el govern espanyol.

Tot això no tindria tanta
importància, que la té, si
no fos perquè la progra-
mació emesa per la TVE té
un abast important i arriba
a gran quantitat de pobles
i ciutats portugueses fron-
tereres amb Espanya. Per
tant la nostra televisió, a
més a més d'ajudar el
senyo Suarez durant les
eleccions al nostre pafs,
també ajuda els seus
amics fronterers de la con-

servadora Aliança Demo-
cràtica.

Albert Domènech

(Barcelona)

ENS VOLEN
PARAR MES

De tots és sabut que la
zona de l'Estat espanyol
amb més potencial indus-
trial és Catalunya i per tant
en un moment de crisi com
el que estem vivint l'atur
es molt més dur que altres
zones, entre altres coses
per la gran població immi-
grada que s'ha establert
aquí.

Per això sembla surrea-
lista, per no dir irracional la
decisió del Ministre de
Treball, senyor Pérez Mi-
llares, de tallar l'ajut eco-
nòmic per mitigar l'atur.

Aquestes decisions go-
vernamentals preses
d'una manera tan dràstica
a l'única cosa que con-
dueixen és a crear més
problemes dels que ja
tenim a Catalunya, com
l'enfrontament entre co-
munitats amb el vell argu-
ment que els pobres són
els que han vingut de fora i
els rics són els catalans, i
això l'únic que fa és perju-
dicar-nos a tots plegats.

Demanaria que el se-
nyor ministre tingués en
compte tot això i reconsi-
derés la seva decisió.

Atentament.

Josep M.a Oliva



Va, que el món s'acaba!
CINEMA

EL HOMBRE DE MODA.
Espanya. 1980. Dir.: Fer-
nando Méndez-Leite. Amb
Xnbier Elorriaga i Marilina
Ross. Un home amb bona
presència, professor de lite-
ratura i separat de la seva
dona es refugia en la seva
professió i viu històries
d'amor sense comprome-
tre's massa. Alexandre. (16
anys).

LAS SENORITAS DE
VV1LKO. Polònia-França.
1978. Dir.: Andrej Wajda.
Amb Daniel Olbrychski i
Christine Pascal. Als anys

"Allò que el vent s'endugué".

30 un jove deprimit per la
mort d'un amic seu torna a
Wilko. el seu poble natal.
Allà es trobarà amb sis
germanes, una de les quals
va ser la promesa, però es
troba que ha mort. Maldà
(14 anys).

LO QUE EL VIENTO SE
LLEVO. USA. 1939. Dir.:
Víctor Fleming. Amb Olivia
de Havilland. Vivien Leigh i
Clark Gable. Per salvar les
seves plantacions. Escarla-
ta O'Hara vol utilitzar qual-
sevol home o mitjà. Però el
Gable és massa home per a
ella. Al seu temps li varen
donar nou Oscar. Urgell (14
anys).

CABARET. USA. 1972.
Dir.: Bob Fosse. Int.: Liza
Minnelli i Joel Grey. His-
tòria d'amor entre la can-
tant cabaretera i dos homes
al Berlín nazi dels anys 30.
Música molt bona. París.
(16 anys).

BEN HUR. USA. 1959.
Dir.: William Wyler. Charl-
ton Heston i Stephen Boyd.

OCTUBRE CAMPEROL

Si vostè és un ciutadà
com cal, és probable que no
sàpiga gaire cosa del camp.
Així que li direm que durant
el mes d'octubre, al Mares-
me comença la collita dels

clavells, a la Catalunya bai-
xa s'inicia la recollida de
taronges i mandarines i els
ramaders comencen a pre-
parar el bestiar per als freds
hivernencs. Si té la sort de

tenir un jardí ha de saber
que pot plantar-hi en
aquest temps violers, cri-
santems, clavells xinesos,
roselles de Califòrnia, bo-
tons d'or, etc. Li floriran a
l'hivern i a la primavera.

BARCELONA RESTAURA
Durant el mes d'octubre i

novembre s'exposa, al Saló
del Tinell, una important
mostra d'obres d'art dels
segles II al XX dels Mu-
seus Municipals d'Art
restaurades pels Serveis
de Restauració.

Allà trobarà pintures,
gravats, vestits, retaules,
pintures murals, etc. Quan
entri veurà que una gran
senyera presideix el Saló:
pertany al Museu del
Monestir de Montserrat.

Li recomenem que es fixi
bé en les tres Talles de
Fusta de Sant Joan
Evangelista, fetes al secle
XII. El Tapís de Mallorca
del secle XVII també e's una
preciositat.

Com a mostra de ceràmi-
ca hi ha, entre altres, el Plat
de la Gasela, El Plat de
TOcellot, i dos pots de
ceràmica del segle XIV.

Un dels objectes que més
ressalta és la Cadira Prio-
ra! de la Princesa Blanca
d'Aragó i d'Anjou. Les
mides sdn de 2,11 mts. d'al-
çada, 1,24 d'ample, i 90 de
profunditat Com veu e's un
seient ben propi de Prin-
cesa.

. - A L , .

Verge de IA nunciació del retaule de la Paeria d'en Jaume Ferrer.



LLUÏS CROUS. ANNA CORTADAS I JOAN CARLES BONA(>.\

IMATGES EIVISSENQUES

Ja sabem que no és temps de vacances. Però
potser vostè és una d'aquestes persones amb sort
que comença la seva època de descans quan tothom
ja l'ha acabada. I potser escull un paradís de la
tranquil·litat com és l'illa d'Eivissa a la tardor i a
l'hivern. Si és així i vol fer una mica d'enveja als seus
amics, enviant un munt de postals, li recomanem que
es fixi en les dibuixades per Luis Amor. Són imatges
de l'illa tal i com les veu aquest artista. La majoria
reprodueixen dones amb el típic vestit eivissenc que
encara porten moltes àvies. Les trobarà en totes les
llibreries i botigues de "souvernirs" d'Eivissa. I
encara una altra idea, si vol pot fer-ne quadrets i
penjar-los a casa seva.

XABIER ELORRIAGA: "LA PEL·LÍCULA REFLECTEIX LA
QUOTIDIANEITAT

"El hombre de moda"
és la primera pel·lícula d'en
Fernando Méndez-Leite
com a protagonista. "Consi-
d'en Xabier Elorriaga
com protagonista. "Consi-
dero que és una pel·lícula
bona, honesta, que reflec-
teix la quotidianeïtat del
carrer", ens ha dit Xabier
Elorriaga.

El rodatge "es va fer en
sis setmanes i mitja, amb
un resultat de tres hores
de pel·lícula, que des-
prés es van haver de ta-
llar."

—Et consideres un actor
fred?

—No hi estic d'acord
Penso que se'm pot dir
que no tinc suficient ex-
periència, o que estic
massa contingut en esce-
na. El que passa es que el
caràcter llatí fa que la
gent sigui més expressi-
va i més teatral. Al País
Basc, per exemple, no em
diran mai això."

Sobre el paper que ha fet
a la pel·lícula, ens diu que
"no m'agradava fer al-
guna escena, sobretot

DEL CARRER'

Xabier Elorriaga, actor de moda.
per les presses amb què
va ésser rodada".

—Com es va produir el
teu començament al món
del cine?

—Per la meva relació
amb la televisió, vaig fer
una cosa curta a Itàlia.
Després l'Antoni Ribas
em va oferir fer el paper
de coprotagonista a "La
Ciutat Cremada", vaig
fer unes proves i els van
agradar. Després van
venir "Perros Calleje-
ros" i "A un Dios desco-
nocido" d'en Chàvarri.

Actualment compagina el
seu treball d'actor amb el
de professor a l'Universitat
Autònoma. "M'agraden
les classes, porto 10 anys
donant classes, i em cos-
taria molt deixar-ho".
Ara se'n va a fer un curs
intensiu de Televisió en
euskera al País Basc. "Em
sento basc." Continuem
xerrant, en català, amb un
accent que intenta perfec-
cionar "De vegades les
idees em surten en català i
de vegades en castellà, però
prefereixo parlar en cata-
là".

Encara no ha cobrat pel
seu paper a la pal pel·lícula,
però ja en té una altra en
perspectiva dirigida pel ma-
teix director. Portarà el títol
de "Cafè con las chicas".
Té més projectes en pers-
pectiva: "Una cosa tea-
tral al Regina. Em faria
molta il·lusió, ja que se-
ria la primera obra tea-
tral que faria". Està molt
atrafegat de feina però no li
importa perdre una estona
xerrant del que fa, de la
pel·lícula i de la vida.

Superproducció basada en
un relat semi-bíblic que
explica les aventures del
jove Ben Hur en la Roma
Imperial. Regió Vistarama
(Apta).

TELEVISIÓ

CARLOS CANO, APOTE-
KE. Dimecres, 22, a la tar-
da, per la primera cadena i a
les 18.15 pel segon, dintre
de l'espai "Musical-Es-
préss". Presenta: Àngel
Casas.

LA SENYERA. La història
de la bandera catalana din-
tre de l'espai "Les nostres
coses". Dijous 23 u les
13.30.

QUITXALLA. Dibuixos
animats, viatges de Mac i
Àngels Bloc, "Els sis co-
lons", filmació en el Museu
Picasso. "Una Uranita al
terrat". El programa està
dirigit per Enric Frigola i
realitzat per Joan Bas. S'e-
metrà el dissabte 25 a les
10.45, i el diumenge 26 ales
10.45 pel segon programa.

EL COLECCIONISTA.
Dir.: William Wyler. Amb
Terence Stamp, Samantha
Edgar. Una estudiant de
belles arts, atractiva i inde-
pendent, té un admirador
secret que la segueix desde
Uuny, per que no s'atreveix
a declarar-se per la seva
timidesa. Dissabte 18. a les
21.50.

SHERLOCK HOLMES
EN NUEVA YORK. Dir.:
Boris Segal. Amb Roger
Moore, Patrick Huston,
Charlotte Rampling. Una
famosa actriu de teatre, que
va ser el gran amor de Sher-
lock Holmes, es troba ame-
naçada de mort per un
enemic del detectiu. Tot
això farà que Homes vagi a
Nova York. Diumenge 19, a
les 19.45.

LA LOBA. Dir.: William
Wyler. Amb Bette Davis,
Herbert Marshall. Els ger-
mans Hubbart pretenen
muntar una fàbrica de cotó
en les seves plantacions,
però hauran de convèncer a
Horacio, germà en discòr-
dia amb els altres. Diven-
dres 17, a les 21.05 pel
segon programa.



Va, que el mon s'acaba!
;NO ESTAMOS CASA-
DOS! Dir.: Edmund Goul-
ding. Amb David Wayne,
Marilyn Monroe, Gingers
Rogers. Un jutge casa di-
verses parelles sense saber
que no té la deguda autorit-
zació. Quan se n'assabenta
escriu a les parelles per fer-
les-hi saber. Les reaccions
de cada parella son prou
curioses. Dissabte 18, a les
20 pel segon programa.

EXPOSICIONS

GALERIA JOAN PRATS.
Rambla Catalunya. 54. Ex-
posició d'olis i dibuixos
de l'Enric Cormenzana.
Oberta fins a mitjans de
novembre.

JOSEP RICARJ I MA-
TAS. UN MÚSIC DE
CATALUNYA. Mostra
eclèctica i representativa
sobre la figura i l'obra de
l'autor. Fins el 28 d'octubre
a la Biblioteca de Catalu-
nya.

EL CARTEL FRANCÉS
DEL CINE. Fundació Joan
Miró. Fins el 2 de novem-
bre.

OBRA ESCENOGRAFJ-
CA D'ANTONI CLAVE.
Centre d'estudis i docu-
mentació de" les art de l'es-
pectacle. Palau Güell. Nou
de la Rambla n." 3.
TONY CATANY (Fotogra-
fia). Fotomania (Ganduxer,
26). Fins el 28 d octubre.
EL CARTELL FRAN-
CÉS DE CINEMA. Fun-
dació Miró. Fins ei 2 de
novembre.

John Wayne protagonitza
"Red River".

CINECLUBS

RED RIVER. Dir.: Howard
Hawks. Amb John Wayne,

BARRI DE LA RIBERA BARRI DE LA RIBERA BARRI DE LA RIBERA BARRI
Per tant, no hi ha cap més
remei que esperar i ser
conscients, si anem a qual-
sevol bar del barri, de tots
els problemes que l'establi-
ment comporta als veïns.
ELS BARS

Malgrat que el barri s'es-
tà convertint en un bloc on
va la gent a divertir-se sense
preocupar-se del descans
dels veïns, la veritat és que
els bars que hi ha inciten a
anar-hi. La Clau, al carrer
Agullers cantonada
Trompetes, El Born, Mi-
ramelindo, Berimbau, El
Lola, El Mundanzas, són
bars del barri on es pot
menjar o tan sols beure amb
una relativa tranquil·litat.
Però sobretot recordi-se'n
de no cridar i de no fer soroll
quan surti d'un d'aquests
bars si no vol arribar a casa
tot xop a causa de les bosses
d'aigua que llencen els
veïns que volen dormir.

CARRER DE
MONTCADA:
PALAUS,
MUSEUS I
VERMUTS

El carrer de Montcada,
un dels més senyorials de la
Barcelona antiga, és en l'ac-
tualitat un dels més acurats
del Casc Antic. Passejar-
s'hi i contemplar els seus
palaus és una veritable
delícia. El primer que pot
fer en arribar-hi és com-

DE LA RIBERA BARRI DE LA RIBE
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Un barri de carrerons bruts i estrets.

A la Ribera, barri històric per excel·lència,
s'hi barregen els carrers senyorials i la brutícia
de carrerons estrets, tan estrets que els cotxes
no hi passen. I a més, les obres d'art: el Palau
Dalmases, l'església de Santa Maria del Mar...
Recentment el barri és també zona de bars, de
de problemàtics bars. I de reivindicacions de
veïns. Tot això s'hi barreja.

Els veïns no volen un barri d'esbarjo. Façana gòtica de Santa Maria del Mar.

NO A UNA ZONA D'ESBARJO...
Viure al Barri de la Ribe-

ra podria ser, en principi,
ben agradable. Es un dels
barris històrics de Barcelo-
na. Malgrat tot, els veïns no
n'estan pas contents. D'un
temps ençà, el barri de la
Ribera s'ha convertit en la
zona d'esbarjo de la ciutat
Una zona ben agradable, si
no s'hi viu, però summa-
ment penosa per als veïns
que han de suportar les
molèsties que això suposa.
La proliferació de bars ha
fet que el preu del sòl del
barri pugés d'una manera
escandalosa. Ja ningú no
pot posar-hi una verduleria
ni una Ueteria perquè el
preu que li demanen pel
local és impagable. Per altra
part, hi ha el problema de
sorolls. És impossible dor-

mir. Tant l'associació de
veïns, com l'Ajuntament,
com el Consell de Districte
estan d'acord en no deixar
obrir ni un bar més, però de
moment no hi ha un pla
establert i encara és possi-
ble inaugurar un nou esta-
bliment. Per altra banda,
els carrers estrets estan
plens de brutícia i a les
cases no s'hi pot viure pejr-
què estan mig en ruïnes. És
clar que això s'ha d'arre-
glar. L'associació de veïns
ha presentat a l'Ajuntament
un Pla Popular de cara a
millorar les condicions dels
habitatges, però això con-
tradiu el Pla Comarcal
aprovat en el seu moment i
per ara l'Ajuntament no té
prou competències per fer
una cosa diferent del Pla.

prar-se un pastís a la pastis-
seria Brunells (Montcada-
Princesa). Són d'excel·lent
qualitat. Després, tot men-
jant-lo, pot començar a re-
córrer el carrer. En el nú-
mero 15 trobarà el Museu
Picasso. Si el vol veure una
mica bé hi ha de perdre tot
un dia. Si ja l'ha vist, pot
continuar endavant. Troba-
rà el Museu de la Indumen-
tària. Faci-hi una volteta. Si
li agrada la pintura pot
entrar, just davant, a la
galeria Maegth. I si prefe-
reix l'arquitectura, no se li
ocorri deixar de veure el
Palau Dalmases, al número
20 del carrer. És una de les
mostres més boniques
d'arquitectura civil catala-
na. I si ja s'ha fet l'hora de
fer el vermut, entri al Xam-
panyet (n.° 22) i demani un
xampanyet amb anxoves. Li

RA BARRI DE LA RIBERA BARRI DE LA RIBERA BARRI DE LA RIBERA BARBÍ
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sortirà una mica car, però es
lleparà els dits.
GOTIÇ CATALÀ

L'església de Santa Ma-
ria del Mar, situada entre la
plaça de Santa Maria i el
Passeig del Born, és una de
les mostres més boniques
del gòtic català del segle
XIV. Alguns opinen fins i
tot que l'església és molt
més bonica que la mateixa
catedral. Recentment va ser
restaurada, i si ara s'hi arri-
ba podrà contemplar el
magnífic rossetó, la decora-
ció de la façana i, a dintre,
les columnes i la bòveda
que li donen una gran esvel-
tesa i la imatge de Santa
Maria del Mar, patrona de
mariners. Si és un amant de
l'art no se la pot deixar
perdre.
MÚSICA
RIBERENCA

Al número 65 del carrer
de l'Argenteria hi ha Zeles-
te, el local que va aixoplugar
una gran majoria dels mú-
sics "progrés" dels anys 70.
Ara, Zeleste s'ha rentat la

cara, ha canviat d'imatge i
8'ha vestit amb una decora-
ció que molts opinen que és
més de clínica que de local
on toquen música. A Zeles-
te, però, continuen fent
bona música. Cada dimarts
pot anar-hi a escoltar con-
certs de música de cambra.
La resta dels dies hi trobarà
jazz, rock, etc. Just al cos-
tat, hi ha l'escola de Difus-
sió Musical de la Ribera.

EL BORN
"Hi ha una comissió

que està fent un estudi
per conseguir l'ús conti-
nuat del Born", ens ha dit
el regidor del districte pri-
mer. "S'intentaran fer
activitats culturals a la
tarda i de cara als nens.
No farem més especta-
cles a la nit perquè el
local no reuneix cap con-
dició d'insonorització",
sobre l'estructura de l'edi-
fici diu que "el primer que
farem serà posar sanita-
ris". "Esperem que tot el
veïnat pugui aprofitar-se
d'aquest local".

El Fossar de les Moreres, una zona a Zeleste, antic magatzem de teixits.
ELA RIBERA BARRI DE LA RIBERA BARRI DE LA RIBERA BARRI DE LA K

Montgomery Clift i Joanne
Dru. Entrada Lliure. Dia 22
a les 19.30 al Institut
d'Estudis Nordamerican8.
Via Augusta, 123.

CINE MUSICAL. INS-
TRUMENTS MUSICALS
ANTICS (documental).
Flautes i instruments de
bec. Instruments de canya i
cromorns. Versió original
anglesa amb comentaris de
David Munrow. Dilluns 20,
a les 21 hores al Institut
Francès, carrer Moià n.° 8.

KARL BÒHM (en home-
natge). Beethoven Simfonia
n.° 7, en la major. Beetho-
ven concert n.° 4, en sol
major, per a piano i orques-
tra. Orquestra Simfònica de
Viena. Solista Wilhelm
Backaus. Dimarts 21, a les
21 hores al Institut Francés,
carrer Moià n.° 8.

RADIO

INFORMATIU DE LA
CADENA CATALANA.
De dilluns a dissabte a les 2
de la tarda a Ràdio Espanya
de Barcelona.

Escolti la ràdio.

PANORAMA. Informatiu
diari a Ràdio 4. Primera
edició a les 8,45, segona a
les 13,30 i darrera a les
20,30.
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.

EL CLAN DE LA UNA.
Radio Joventut de dilluns a
dissabte a la una del migdia.
Música pop i roquera.

RESTAÜRAÏÏTS

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.



Va, que el mon s'acaba!
O'BOTAFUMEIRO. Maris-
queria. Una mica cara, però
el marisc, ja se sap. Hi ha
cuina permanent de la una
del migdia a la una de la nit.

UHOSTALET. Especiali-
tat en cuina catalana. Plaça
de l'Ajuntament de Tiana.

AL PRIMER CRIT. Ama-
nides. Patés. Postres origi-
nals. Ambient molt agrada-
ble. Carrer Banys Vells, 2.
Barri de la Ribera.

La Sardà interpreta 'El Balcó'

TEATRE

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

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

TARTUFO, de Molière.
Dió: Adolfo 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.

INFANTIL

BALIGA BALAGA. Dia 19.
5k Ateneu de Sant Just
Desvern. PEP SALTIM-
BANQUI. BOCOI. Dia 20,
5 h. Teatre del Cercle Ca-
tòlic de Banyoles.
ELS ARTRISTRAS. Dia
19.11.30 h. Plavz. Major de
Banyoles.

MÚSICA

LA GRANDE ECURIE ET
LA CHAMBRE DU ROY,
ENSEMBLE VOCAL
CLEMENT JANEQUIN,
sota la direcció de Jean-
Claude Malgoire. Dia 21, al
Palau de la Música. Dia 22
al Monestir de Pedralbes

Viatge pel port de Barcelona

Golondrines barcelonines

No sap qué fer demà a la
tarda? Li recomanem que
s'arribi fins a l'estatua de
Colom. Allà mateix veurà
les 5 golondrines del port de
Barcelona. Els seus noms
son prou curiosos: Lolita,

Encarnación,
Maria del

Carmen, Mercedes i Ani-
ta.

Per 60 pessetes obtindrà
el bitllet d'anar i tornar a la
fi de l'escullera. Allà li re-
comanem que segui a la ter-
rassa del bar que hi ha, i
contempli el mar. Es molt
relaxant.

Si a la tornada es troba
amb forces pot intentar tor-
nar caminant a peu per tot
el passeig marítim. Veurà
els pescadors que pacient-
ment esperen que algun

Què li ^ v \ Pe ix e s me.ngi l'ham,
sembla acabar ^ V / ) V L'horari vigent
un bon dinar amb ^C^é* ̂ sv és a par-
unes postres àcides i

cremoses? Fer una
deliciosa "mousse" de

llimona és senzillíssim. Només
ha de comprar vuit iogurts

naturals, un pot de llet condensada
petit, i sis llimones. Quan ho tingui tot,
barreja els iogurts, la llet, la ratUadura de
tres llimones i el suc de sis. Ho reparteix en* .

copes individuals (amb aquestes quantitats >
n'omplirà sis) i ho posa a la nevera durant 6 hores ^

com a mínim. Després ja s'ho pot menjar. Cregui'm,
és deliciós. Això si, li han d'agradar les coses àcides,

si no, val més que s'ho deixi córrer.

tir de les nou de la nit fins
que es fa fosc. Els dies de
pluja no surten perquè
diuen que es perillós.
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"PINTXASSU"
Vostè condueix tan tranquil per la carretera

o el carrer i de cop, bfffff, es desinfla una roda.
No faci coses brusques, redueixi i giri el volant
cap on vagi el cotxe. Col.loqui'l a un lloc que no
molesti. Tregui el gat. Col.loquil. Donguiüi
voltes. Abans de que la roda deixi el terra,
tregui la xapa i afluixi els cargols, evitarà el
perill que el cotxe li caigui quan el tingui pota
enlaire. Separi la radio a un pam de terra i
acabi de descargolar. Col·loqui la roda que ha
de tenir de recambi. Aquesta operació millor
fer-la una persona sola. Es tracte de tenir
manetes i fer que encaigi tot. Posi un cargol de
la part alta i un de la part baixa. Acabi de posar
la resta, sense prema'ls massa. Baixi el cotxe i
apreti els cargols. Posi la xapa. I, apa, cap a
reparar la roda.

En carretera sempre trobarà un mecànic
dispost. A Barcelona pot trobar-ne un al carrer
Cerdenya 254, fins i tot en diumenge.

PASSEJAR PER MONTJUÏC *

Si es troba que té un mati
o una tarda lliure pot aprofi-
tar i perdre's per la Munta-
nya de Montjuïc. Allà tro-
barà des dels Museus (Ar-
queològic, d'Art de Catalu-
nya, Botànic, de Ceràmica,
Etnològic, la Fundació Joan
Miró, etc.), als Parcs amb
una gran col·lecció de cac-
tus i plantes exòtiques.

També trobarà prou zones
verdes per passejar, o si en
té més ganes fins i tot pot fer
footing, a l'Estadi de Mont-
juïc, una mica descurat però
on encara s'hi pot entrar. Si
va amb la canalla pot entrar
al Parc d'Atraccions, els pu-
ja en aquelles atraccions i
segur que, aquella nit, amb

tan de mareig, dormiran
molt bé.

Un lloc que s'ha de veure
tant si com no, és el Mirador
de l'Alcalde. L'aigua passa
entre unes grans pedres i
vostè haurà "de travessar
per sobre d'elles. La pano-
ràmica de Barcelona que es
pot veure des d'allà és ma-
quíssima.

ROSA SABATER (piano).
Obres de Mompou. Dia 17.
21 h. Palau de la Música
Catalana.

VERMEER QUARTET.
Obres de Mozart, Bartok,
Beethoven. Dia 20, 21 h.
Palau de la Música.
LA SALSETA DEL PO-
BLE SEC. Dia 19,19 h. La
Sila, Granollers.

Marina Rossell actuarà
ala Cooperativa de Pagesos
de Lleida.

MARINA ROSSELL. Dia
18. 22.30. Cooperativa de
Pagesos. Lleida.

MUSEUS
GAUDI. Parc Güell. Un
munt de coses sobre la vida
i l'obra de Gaudi. 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-
juïc. Pedrers i utensilis pre-
històrics. 25 ptes. Dilluns
tancat.

HISTORIA DE LA CIU-
TAT. Barcelona des dels
seus començaments. Rui-
nes, escultures, pintures,
reproduccions, etc. Carrer
Veguer s/n.° (Barri Gòtic).
Entrada: 50 pts. Tanquen
els dilluns.

CONFERENCIES
CRETA. Vista per Jacques
Santou. Dia 16 d'octubre a
les 20.30 al Institut Fran-
cés, carrer Moià n.° 8.

BOTIGUES

L'APOTECARI MÀGIC.
Arc del Teatre 21. Articles
de màgia, llibres, cursets.
L'informaran de tot el que
vulgui saber sobre la màgia.



Va, que el món s'acaba!
PASTISSERIA LA COL·
MENA. Són famosos els
seus bolados i els seus
caramels, especialment
les boles de mel. Plaça de
l'Àngel, 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 CAMPANA DE GRA-
CIA. Antiguetats, cortines,
objectes curiosos. Carrer
Ros de Olano, 11 (Gràcia).

Imiti't i prengui's una
copa a' qualsevol bar.

BARS

AQUILINO's PUB. Car-
rer Espaderia, 10. Entrí,
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-
trs", llardons. Tot i això
amb una sangría 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 (Gracia). Costelles
a la brasa i pa amb tomà-
quet Torrades amb all.
Podrà menjar fins tard.

THALES. Carrer Ciutat
cantonada Templaris. Am-
bient agradable amb músi-
ca suau.

DE COR A COR
Si no es pot ser optimista!

Ja veuen, m'aixeco amb ga-
nes de no pensar en res.
me'n vaig a passejar pel
parc sentint els ocellets i tot
això i que passa? Doncs que
passo per un quiosc i no
resisteixo la temptació de
comprar un diari. I ja hi
som.

Sfèèfl&

Felipe Gonzalez

En Felipe, el Gonzalez,
comença a fer-me malbé el
dia que jo havia iniciat tan
bé dient que "La situació
de la institució democrà-
tica espanyola és una de
les més greus de l'Euro-
pa Occidental" i per si no
n'hi hagués prou, en Badia
i Margarit, respectabilís-
sim rector de la Universitat
de Barcelona opina que
"els quaranta anys de
dictadura no són fàcils de
digerir i les dificultats,
no només econòmiques
sinó també cíviques i po-
lítiques es podien espe-

Antoni M. Badia i MargariL

rar". Si senyor, si. Si té tota
la raó, però no calia pas que
m'ho digués avui precisa-
ment, que havia decidit
passar un dia tranquil!

I en Suarez? Sembla que
ho vol arreglar tot en pla

i+to tiivúy p

Ramoncín

angelet bufador i diu que
"no hi ha hagut cap in-
tenció per part del go-
vern de retardar l'apli-
cació dels estatuts d'au-,
tonomia". No home no, si
ells són uns bons nois i tot
ho fan amb la millor inten-
ció. El que passa és que de
vegades se'ls escapa alguna
coseta... ja se sap. I el con-
seller de Treball, senyor
Rigol que també ens vol
tranquil·litzar, es veu, asse-
gura que "L'administra-
ció pública catalana està
tant o més conscienciada
del problema de l'atur
que la mateixa societat".
Be, miri, almenys en *són
conscients.

Mosso d'esquadra

Uns altres que volen ser
molt conscients de la tasca
que han de fer són els mos-
sos d'esquadra, aquests que
es posen espardenyes quan
celebren alguna festa im-
portant Perquè el seu capità
Bertran Gómez Alba diu
que "tot es fa amb molta
disciplina. No som un cos
anecdòtic ni un simple
element decoratiu. Cada
dia adquirim més impor-
tància". Que no són només

un cos decoratiu ho estan
començant a demostrar.
Mitja plaça de Sant Jaume
encara plora amb els efec-
tes de les bombes de fum. Si
cada dia van tenint més im-
portància... Vaja, que es
veu que algunes coses si
que van canviant. Ja ho diu
la Carmina Hernando, ex-
maniquí, ex-senyora
d'aquestes que fan girar el
cap a segons qui: "Recor-
do que quan li vaig dir al
meu pare que volia ser
maniquí, va estar a punt
de donar-me una bofeta-
da. Pensava que les ma-
niquís eren només unes
noies bufones, lligones i
oportunistes". I no, ja ho

Joan Rigol
veuen, que les maniquís
també reivindiquen els seus
drets. Aviam, aviam quin
pare s'atreviria ara a pegar a
la seva filla perquè vol ser
maniquí? o si? En canvi nin-
gú no s'atreveix a pegar el
Ramoncin, però això sí, li
tiren ous, tomàquets, de
tot. I ell encara va dient que
"sóc una persona que
mai no ha deixat de tenir
èxit. Què és l'èxit? Doncs
és clar, estar satisfet i
satisfer". Hi ha gent per a
tot...

Adolfo Suàrez
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Punt de mira

El Papa de les sorpreses
El pontificat del Papa Wojtijla s'ha caracteritzat per la impressió inicial

que s'anava cap a una mena de contrareforma i per un seguit de fets
posteriors que no tan sols han confirmat les primeres hipòtesis, sinó que les
nan deixades curtes.

La darrera fita d'aquesta escalada es produí la setmana passada que Joan
Pau II, durant la seva audiència habitual dels dimecres, afirmà que el marit
podia cometre adulteri amb la' seva pròpia esposa ni que fós mirant-la
libidinosament. Una afirmació d'aquesta mena ha commogut a tot el món
catòlic ja quye, atesa la gran crisi per la qual travessa avui dia la institució
matrimonial, les paraules del Papa polonès sonen gairebé a broma de mal
gust. Dins aquesta línia d'ironia, alguns han assenyalat que, en convertir la
pròpia muller en objecte de pecat, es tractava precisament d'enfortir la
institució matrimonial a base de crear un nou al·licient a les relacions entre
cònjuges. Però, si ens hem de guiar per l'actitud adoptada pels exegetes
més ortodoxes, no sembla pas que les paraules del Papa obeeixin a noves
tècniques d'un refinat marketing matrimonial, sinó a una actitud que cal
qualificar d'obsoleta, no tan sols en relació amb la problemàtica cultural
contemporània, sinó també pel que fa als problemes que afecten als sectors
catòlics més conscienciats sobre les relacions església-món.

Hom pot argüir que en realitat les paraules de Joan Pau II constitueixen
•in problema domèstic entre la família catòlica, però un argument d'aquesta
nena oblidaria que la paraula del Papa té, encara avui, la virtualitat de crear
ieterminats climes a tot l'Occident. Per exemple, amb Joan XXIII a la seu
•omana, és segur que als bisbes alemanys no se'ls hauria acudit prendre
partit per la coalició perdedora a les darreres eleccions. Símptones
i'aquest tipus els podem trobar també en el nostre país, on l'ex-arquebisbe
ie Barcelona, Gonzàlez Martín, s'ha tornat a convertir en vedette amb la
ïüestió del divorci. •
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ENFRONTAMENT ENTRE SANTIAGO CARRILLO I EL PSUC

Pas en fals del PCE
ALBERT GARRIDO

L'estructura del Partit Comunista d'Espanya i els
partits que hi estan federats pot canviar a mig termini
si les notícies aparegudes en relació a la darrera
estància del senyor Santiago Carrillo a Barcelona
repercuteixen en el desenllaç dels congressos
comunistes que s'apropen.

Algunes raons

En síntesi, es tracta d'un enfron-
tament entre el PCE, que com a
estructura estatal té problemes
ideològics, polítics, de creixement i
de funcionament, i una organització
perifèrica -el PSUC- consolidada
com a força electoral, amb una pre-
sència pública notable, per sobre
del ja molt llarg debat que es desen-
volupa en el si de les seves organit-
zacions entre "leninistes" i" euros",
utilitzant aquests dos mots com a pu
utilitzant aquests dos molts com a
punts de referència i sense ganes
d'esquematitzar.

El senyor Carrillo i el nucli diri-
gent del PCE s'ha trobat amb un
partit que cada dia més vol volar
amb ales pròpies, que compta amb
un sistema .organitzatiu suficient
per fer-se sentir sense fer servir-les
crosses de Madrid i que en moltes
ocasions ha pogut portar la discus-
sió ideològica fins a la base. En
aquestes circumstàncies les vincu-
lacions del PSUC amb el PCE han
de ser fruit de la voluntat i no de la
imposició, perquè objectivament
qui més hi guanya, amb una poh
qui més hi guanya, amb una política
concertada, és el PCE i no el PSUC.

De manera que el senyor Carrillo,
gat vell de totes les polítiques fetes i
per fer, ha donat un pas en fals en
voler imposar la modificació de de-
terminades tesis del congrés dels
comunistes catalans. No es tracta
d'averiguar si els punts de vista del
PCE s'ajusten més a la realitat que
els del PSUC, es tracta pura i sim-
plement que l'organització del se-
nyor Carrillo no està passant preci-
sament pels millors moments de la
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seva història i les crisis es desenca-
denen una darrera l'altra.

de pes

Per tal de comprendre fins a quin
punt el PCE ha donat un pas poc
meditat, unes quantes dades són
suficients: Barcelona és la província
amb més diputats comunistes; en

Des de març de 1979 les relacions entre el PCE i el PSUC no són tan cordials.



una zona tan significativa pel movi-
ment obrer com el Baix Llobregat,
Comissions Obreres . està àmplia-
ment implantada, probablement
com a cap altre lloc d'Espanya; el
portaveu del grupo comunista del
Congrés, senyor Solé Tura, pertany
al PSUC; gairebé tota l'estratègia
parlamentària comunista depèn del
mateix Solé Tura; etcètera, etcète-
ra.

L'intent del PCE de reforçar-se
com a organització amb la compa-
nyia, una mica per convenciment i
una altra mica per força del PSUC,
ha estat un greu error. Es cert que
en aquests moments Madrid ha
d'enfrontar-se a problemes en el
País Valencià entre nacionalistes i
espanyolistes, a l'endèmica qüestió
asturiana, a la crisi que el camí cap a
l'autonomia i les relacions amb el
PSOE ha obert a Andalusia, a la
pugna entre els comunistes d'Eus-
kadi per tal d'integrar-se o no a
Euskadiko Ezquerra. Però és preci-
sament la naturalesa de tots aquests
problemes -l'adecuació de l'estruc-
tura del partit a la construcció de
l'Estat de les autonomies- el que
hauria d'haver aconsellat prudència
extrema al senyor Carrillo per fer de
manera que la seva actuació i els
seus propòsits no siguin motiu d'un
nou conflicte en el qual la paraula
autonomia és al bell mig de totes les
converses.

Cap a la reelecció

Es més: el secretari general co-
munista ha aixecat la sospita que ha
passat per Catalunya, i ho tornarà a
fer aquesta setmana, perquè vol
assegurar-se la reelecció i necessita
els vots i la capacitat de persuassió
del PSUC. La maniobra, de ser
certa, no té defensa des de cap punt
de vista. Enric Sopena ho expressa-
va sense embuts a la seva columna
dominical de "El Períódico": "Men-
tre els partits comunistes no demos-
trin que la renovació dels seus diri-
gents és una cosa normal, que s'e-
fectua per mètodes democràtics, i
que aquells no es mouen només per
ambició, la seva credebilitat no
augmentarà. Ara s'ha de donar res-
posta a aquestes qüestions".

Les males relacions entre el PCE i
el PSUC provenen de març de 1979,

després de les eleccions legislatives
i els mals resultats -relativament
dolents, tot s'ha de dir- dels comu-
nistes catalans. Des d'aleshores les
diferències s'han agreujat i, per
exemple, hi ha hagut males cares
cada vegada que ha estat indispen-
sable valorar els Pactes de Moncloa.

Però el nostre país compta entre les
seves peculiaritats la d'esperar que
els problemes polítics es podreixin
abans de solucionar-los, de manera
que després de poc menys de dos
anys de desacords arriba un congrés
i les coses són on eren i ningú no ha
cercat vies de solució, al contrari,

tothom s'ha parapetat en les seves
posicions.

En el fons del problema s'hi ama-
ga un perill cert: que per via de
l'esquematisme es faci creure que
tot es redueix a una pugna entre
"euros" i "durs". Pot ser que una
mica d'això hi hagi, però en tot cas
no és l'element fonamental de la
discussió -la prova és que la defensa
de l'autonomia decisòria ha estat
unànim en les files del PSUC-, i és
precisament el PCE qui pot caure
abans en la temptació de l'esquema-
tisme per tal de justificar les pròpies
culpes, i conseqüentment no posar-
hi remei.

ABANS DE PRESENTAR-SE EL PROGRAMA

ECONÒMIC

ERC torna a casa
La determinació presa pel Parla-

ment de Catalunya de no presentar
recurs d'inconstitucionalitat contra
l'Estatut de Centres Docents ha
restaurat l'equilibri de forces entre
el front conservador i l'esquerra.
ERC, alineada per un dia amb socia-
listes i comunistes, va tornar la set-
mana passada a la disciplina de la
dreta.

La restauració de la correlació de
forces parlamentàries era indispen-
sable a l'executiu, que presentarà al
seu programa d'actuació econòmica
amb els patrocinis suficients como
per no haver de patir. Perquè del
que no hi ha dubte és que el progra-
ma trobarà resistències considera-
bles i que moltes de les crítiques que
s'han fet a les propostes econòmi-
ques exposades per UCD a Madrid
es reproduiran aquí, on a més queda
per determinar quina de les versions
corregides del "pla Rigol" es posa
en pràctica.

La primera constatació que cal fer
en referir-nos a l'economia catalana
és que està feta una olla: els sectors
industrials tradicionalment més di-
nàmics estan en crisi, l'atur afecta
unes 200.000 persones, la inversió
està estancada i el sector públic
reclama un replantejament total.
Les perspectives de solució, però,
són escasses i qualsevol intervenció

comporta sacrificis. El cas és saber
quins són els sectors socials que
hauran de sacrificar-se més, i en
darrera instància si és possible un
repartiment equitatiu de càrregues.

El que s'ha fet i anunciat fins ara,
el mateix a Madrid que a Barcelona,
sembla avançar una resposta nega-
tiva a la equitativitat. A Madrid, el
Govern ha anunciat un programa
d'actuació econòmica que, si més
no, amenaça el desenvolupament
progressita de la Reforma Fiscal. A
Barcelona, el Consell s'ha entusias-
mat moderadament amb els resul-
tats de la darrera entrevista mantin-
guda perl conseller Rigol i uns
quants alcaldes amb el ministre de
Treball, Pérez Miyares, just quan
les centrals sindicals valoren poc
menys que com una presa de pel les
promeses fetes per l'Administració.

En definitiva, la presentació del
programa econòmic del Consell
arriba al Parlament amb mals ante-
cedents, de manera que la seguretat
en una majoria era condició "sine
qua non" per tramitar-lo sense cap
perill d'encaixar un disgust. I és que
en els programes econòmics és on
s'agreujen més les diferències entre
dretes i esquerres, sobre tot quan no
hi ha massa a repartir i la crisi
castiga els sectors socials més de-
primits. •
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INCENDIS

El futur es crema
PERE MARCE

Cinc devastadors
incendis, dos
excursionistes morts i més
de sis mil hectàrees de
bosc cremades és el trist
balanç de l'arribada de la
tardor, gràcies a unes
condicions climàtiques
molt determinades, a uns
serveis d'incendis que
continuen essent
ineficaços i a la deixadesa
de la gent.

El proppassat dia onze d'octubre,
just la vigília del començament de la
temporada de caça, les comarques
de la Terra Alta, el Baix Camp,%
l'Anoia, el Vallès occidental i el
Bages patien uns paorosos incendis,
que es veien afavorits per unes con-
dicions climàtiques extremadament
favorables, car la velocitat del vent
era superior als vuitanta quilòme-
tres/hora.

Dels cinc focs abans esmentats,
s'ha de dir que el més important és
el que es va produir a la comarca del
Bages, al municipi de Rellinàs.
Aquest incendi sembla que va co-
mençar a Can Font i d'allà es va
propargar, ràpidament, cap a la se-
rra de l'Obac i, a l'hora d'escriure
aquestes ratlles, es dirigia cap al
Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt; és a dir que el pulmó més
important d'aquesta regió pot que-
dar destruït.

En l'extinció d'aquests incendis
hi van col·laborar el Servei d'Extin-
ció d'Incendis de la Generalitat, els
bombers de Barcelona, la Guàrdia
Civil, Icona i nombrosos voluntaris,
que van ser qui, al cap i a la fi,
s'encarregaren de dur a terme la
tasca més feixuga però també més
important, ja que van ser ells qui van
estar les vint-i-quatre hores del dia
combatent el foc i procurant que
aquest no adquirís unes propor-
cions encara més alarmants.

Pel que fa referència a les conse-
qüències que han ocasionat aquests

Malgrat tot, els cossos de voluntaris formats en el municipi afectat continua essent
la institució més efectiva per combatre el foc.

incendis, al marge de la pèrdua que
representa sis mil hectàrees de bosc
cremat, cal tenir present que això
constitueix una modificació sensible
de tot l'ecosistema de la regió; així
com una possible alteració del clima
i una disminució dels recursos hi-
drològics de tot aquell sector de
Catalunya.

Les causes que van produir
aquests incendis, que molta gent
anomena com de fora de temporada,
no estan gens clares, ja que l'Avel.li
Clarena, batlle de Rajadell, afirma-
va que l'origen del foc que va oca-
sionar greus pèrdues a les rodalies
de l'esmentat municipi sembla que
va ser provocat per "tres nifios
bien" que estaven preparant una
costellada. Per un altre cantó l'Al-
fons Ortí i Guàrida, director general
de Prevenció i Extinció d'Incendis i
Salvament de la Generalitat estava
convençut que l'incendi de Manresa
havia estat provocat, però no pas
intencionat. Per a ell, la hipòtesi
general és que durant la tasca de

destrucció de brossa forestal, que es
realitza tot sovint per part dels pa-
gesos, el fort vent que va bufar tot el
cap de setmana, unit a l'insuficient
previsió que hi ha respecte a l'extin-
ció d'incendis van provocar aquesta
catàstrofe ecològica.

Es possible que les afirmacions
del batlle de Rajadell siguin certes i
que les manifestacions de l'Alfons
Ortí també, però cal tenir present
que just el dia abans d'obrir-se la
temporada de caça mitja dotzena
d'incendis van esclatar arreu de Ca-
talunya, la qual cosa no deixa d'és-
ser sospitosa i que a més, és una
altra hipòtesi sobre l'origen dels
incendis que no es pot deixar de
banda. I encara hi ha una altra
possibilitat que no es pot oblidar i és
què passarà ara amb aquestes sis
mil hectàrees de bosc cremat? Per a
què serveixen? A qui afavoreixen?
Hom creu que tot aquest seguit de
preguntes sense respostes cal tenir-
les ben presents en un futur pro-
per. •
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Alguns sectors ultradretans pretenen enemistar l'exercit amb el rei

SOTA L'OMBRA DEL COP D'ESTAT

Jugar amb foc
Va ser com un vertigen o

un llampec. Però el cas és
que molts diputats s'ho van
creure. De nou, els rumors
sobre un cop militar van
recórrer Madrid, amb
parada i fonda al
Parlament. I el pitjor del
cas no va ser el rumor,
sinó que aquest rumor
fos per a molts
versemblant.

El govern, la Secretaria d'Estat
per a la Informació i el Ministeri de
Defensa, van desmentir-ho categò-
ricament. Els senyors diputats se'n
van anar a casa tranquil·lament.
Abans, nogensmenys", van ser pocs
qui rebutjaren dràsticament la pos-
sibilitat I heus aquí el pitjor, cinc

anys després de la mort de Franco, es
considera que la possibilitat de tomar
enrera no és immediatament des-
cartable ni absurda. Seguim, d'al-
guna manera, en llibertat provisio-
nal.

Instrumentalització que
no cessa.

"Jaqué al Rey" és una obra de
Vizcaíno Casas, prolífic autor de
l'extrema dreta que ven els seus
llibres com aigua des de fa uns
quants anys, la qual s'exhibeix a
Madrid en un cafè teatre de l'ano-
menada "Zona nacional". Així tam-
bé titulava la seva portada un setma-
nari de la mateixa ideologia aquesta
setmana. El títol ens estalvia de
descriure'n l'argument Naturalment,
no es tracta d'un fet aïllat. En algu-
nes publicacions i en certs ambients

PEDRÓ ALTARES

fa temps que es critica el Monarca
alhora que inviten a l'exercit a ocu-
par el poder. Aquestes publicacions
circulen lliurement per les casernes de
bandera sense cap mena d'impedi-
ment

Es més són les úniques que es
nudreixen d'un considerable núme-
ro de subscripcions dins l'estament
militar. Com ens recorda Miguel
Àngel Aguilar a "El Pais" res es fa
per contenir aquesta autèntica into-
xicació ideològica. El Ministeri de
Defensa des de fa un temps va
decidir tirar la tovallola i adoptar la
postura de desconèixer el contingut
d'aquesta literatura panfletària la qual
és una constant invitació a la conspi-
ració. Els límits a la llibertat d'ex-
pressió, que la Constitució fixa, no
són tinguts en compte i d'una mane-
ra cada dia més precisa s'incita els
militars a ocupar el poder. Sense ^
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La Guàrdia Civil està neguitosa pels continuats atemptats contra els seus membres.

que, per altra banda, s'estalviïn ca-
lumnies contra les institucions de la
democràcia. La tècnica és 1 habitual
en aquesta mena d'ideologies i es
teixeix a partir d'uns basts i interes-
.sats elogis als militars com a únics
homes que poden o són capaços de
"salvar la pàtria en perill".

La setmana passada, a propòsit
de la celebració de la Patrona de la
Guàrdia civil, es va celebrar a la
plaça de Toros de Madrid un acte
organitzat per García Carres, falan-
gista del sindicat vertical conegut
arran de la matança d'Atocha. El
dia abans el Rei havia presidit Tacte
oficial, en aquest acte el general
Aramburu va llençar un fort discurs
el qual ha estat llegit amb lupa per
tots els observadors polítics. No hi
va haver informadors durant Tacte
ni tampoc es va celebrar el tradicio-
nal vi espanyol. "Els actes són ex-
clusivament castrenses, va dir el
general Aramburu, i encara que és
tradició militar acabar-los amb un vi
espanyol, aquest any, com desgra-
ciadament els últims, hem de tren-
car la tradició. La tràgica cadena de
vils assassinats dels nostre guàr-
dies, comesos per un terrorisme
despiatat i covard, fa que els nostres
ànims no estiguin en condicions per
a celebrar-ho".

El general Aramburu va parlar
també que la Guàrdia civil era ata-
cada "per sectors mínims que en
cap moment representen a Espanya" i
que "aquesta mínima anti-espanya

Els assassinats al País Basc són un constant element de provocació.

que assassina els nostres guàrdies o
intenta desprestigiar a la institució
mitjançant pel·lícules, articles, re-,
portatges i calumnies" no ens afec-
ta. Aquest últim paràgraf, en el
millor dels casos molt poc matisat,
ha causat una gran inquietud i preo-
cupació en els ambients intel·lec-
tuals ja que aquesta acusació, genè-
rica però alarmant, ni tan sols estava
contrapesada amb la denuncia de la
constant instrumentalització, com
clarament es va demostrar al dia
següent a la Plaça de Toros, que
pateix la Guardia Civil per part de

Textrema dreta. El general Aram-
buru va demanar al Rei que, perso-
nalment condecorés a diverses vídues
d'oficials i guàrdies assassinats per
ETA en el darrer any.

Estem doncs, en un moment deli-
cat on la institució militar ha saltat
un cop més a l'actualitat rodejada
d'una enorme carga emocional.
Emocions que Textrema dreta ex-
plota amb insistència i ens deixa
parats que el govern no prengui
mesures amb la Constitució a la mà.
Una cosa són les opinions i una altra
molt diferent el reconeixement de
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"facto" d'un activisme perillós que
no és necessari ressaltar. Per a
l'Exercit i per al país. I una pregunta
queda a l'aire. Es fa alguna cosa per
tal que l'esperit democràtic, i con-
cretament la Constitució, entri a les
casernes? Perquè, evidentment,
no és cosa bona que allí només hi
arribi el ressò de la sang dels assas-
sinats. I dels provocadors.

La provocació que no cessa

I si l'extrema dreta està jugant
sense vergonya la basa de la incitació
conspiradora, el terrorisme de
ETA, ara en les seves dues bran-
ques cada vegada menys diferen-
ciades per a aquestes qüestions,
està pitjant un accelerador que cor-
re el risc de precipitar-se al buit a
tota marxa. Deu agents de l'autori-
tat assassinats en cosa d'una setma-
na és una cota difícilment assimila-
ble fins i tot per als més conscients
d'aquest país. S'ha de dir, a més a
més, que la sang va acompanyada la
majoria dels casos d'una provoca-
dora cursa de despropòsits que,
fora del peculiar ambient en què viu
Euskadi, són contemplats lògica-
ment amb un desiciu intent de fusti-
gació. Les anècdotes en aquest sen-
tit es multipliquen acusadorament
per tot arreu. La plaça d'Espanya
convertida en plaça d'Argala, els
balls que no es suspenen després
d'un triple assassinat en una cursa
ciclista on els guàrdies civils com-
plien una missió estrictament cívica.
Les malenteses condemnes i els si-
lencis dels ajuntaments, etc. I a un
altre nivell, les declaracions d'altes
personalitats del PNV, fins i tot el
mateix Carlos Garaicotxea a Ma-
drid, sobre l'alternativa KAS, no
han ajudat precisament a distendre
la situació i per molt que, poste-
riorment, hagin estat matisades
dins d'aquest joc peneuvista, tan co-
negut d'una de cal i dues d'arena.

Pel que fa a la resta, s'ha de dir,
que el llenguatge de la classe políti-
ca no és el dels militars. I algunes
paraules que en cap moment esve-
ren al sector polític, són subratlla-
des en molta atenció per als militars.
Així l'ús i l'abús que s'està fent,
induïdes publicacions oficials, de la
paraula nació, i no de nacionalitat
com diu la Constitució, fent referèn-
cia als territoris autonòmics, donen
un malestar que, per altra banda,
ningú es pren la molèstia d'aclarar-

ho. No és una casualitat que Felipe
Gonzàlez, en una conferència que
donà aquesta setmana al Siglo XXI
(inaugurant així els curs d'aquest
centre) fou precís i dur respecte a la
condemna dels separatismes i en el
repudi socialista a tota mena de
maniobra seccesionista. A l'audito-
ri, on hi havia diversos militars, van
escoltar aquestes paraules amb una
indissimulada atenció. Malaura-
dament no sempre es parla amb la
mateixa claretat. La tendència a
oblidar que les paraules es poden
interpretar de diferent manera en
ambients diversos, dels que es
mouen els polítics, fa sovint que
aquests actuiïn com si no ho fossin.
Això prova, entre altres coses, la
seva falta de tacte.

Colofó
Els passadissos del congrés varen

ser el dijous un formiguer. Un sopar
de Carlos Arias Navarro, cap de
Govern en Franco, amb militars de
"alta graduació" va ser el detonant
que disparà els rumors. Immedia-
tament van ser detinguts però una
gran sensació d'inquietud flotava en
l'ambient, no perquè poguessin re-
flectir la veritat sinó perquè en un
país on, d'alguna manera, el golpis-
me és creïble ha avançat en el camí
de la democràcia. Per altra banda, la
institució militar sembla més aïllada
que mai en les casernes només hi
arriben les veus de l'extrema dreta i
la provocació terrorista. Mala cosa.
molta gent, massa, està jugant amb
foc. •
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LES ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ
DEL BUNDESTAG

Continuïtat i
moderació a
FAlemanyaFederal
MATEO MADRIDEJOS

Amb l'avenç dels liberals
i el fracàs de Strauss, la
coalició dirigida pel
canceller Schmidt
prosseguirà la seva lluita
contra la crisi, per tal de
preservar la prosperitat,
i mantindrà les opcions
tradicionals de la política
exterior.

Els resultats de les eleccions
generals a la República Federal
d'Alemanya, que van donar la vic-
tòria a la coalició governant, foren
acollides amb satisfacció a les capi-
tals de l'Europa occidental on es
temia que un triomf del candidat de
l'oposició pogués afegir noves in-
quietuds a una situació internacio-
nal prou complicada.

El gran guanyador de la consulta
fou el Partit Liberal Demòcrata
(FDP), del vice-canceller i ministre
d'Afers Exteriors Hans Dietrich
Genscher, que va millorar en tres
punts els resultats de 1976 i va
consolidar la seva posició com a
àrbitre de la política de Bonn. El
partit Socialdemòcrata (SPD), di-
rigit pel canceller Helmut Schmidt,
va mantenir pràcticament les seves
posicions amb un lleuger avenç en el
nombre de diputats al Bundestag o
cambra baixa del parlament El
perdedor fou la Unió Cristiano-De-
mòcrata (CDU-CSU) i molt espe-
cialment el seu aspirant a la cance-
lleria, Franz Josef Strauss, ministre
president del Land de Baviera. Els
cristiano-demòcratas, que es troben
a l'oposició des de les eleccions de
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1969, van obtenir els resultats més
dolents des de 1953.

La majoria de les anàlisis de
l'escrutini, tant a Alemanya com a
l'estranger, insisteixen en l'estabili-
ta i la moderació de l'electorat,
alèrgic a qualsevol experiment. Els
extremistes de dreta i d'esquerra
(neo-nazis i comunistes) van sofrir la
mateixa aparatosa derrota d'altres
vegades, ja que no van arribar ni tan
sols a l'u per cent dels sufragis, i el
partit dels ecologistes, "els verds",
després de l'èxit en algunes elec-
cions estatals, va assolir no gaire n estat els grans guanyadors de les eleccions alemanyes.Schmidt i Genscher, socialistes i liberab

L'atemptat de Munich va ser un revulsiu contra el conservadurisme
de la CDU-CSU.

més de l'u per cent dels vots i, en electoral alemanya exigeix que els
conseqüència, no estaran represen- partits arribin, com a mínim al cinc
tats al Bundestag. Per poder assolir per cent dels sufragis emesos,
representació parlamentaria, la llei L'exit dels liberals s'explica, en

Strauss va perdre quatre punts amb la
seva demagògia.

part, pel vot d'un sector moderat i
gens menyspreable del tradicional
electorat cristiano-demòcrata que
no es va sentir identificat amb la

L'Ospolitik de Willy Brand ha estat un
dels cavalls de batalla de la campanya.

candidatura de Franz Josef Strauss,
malgrat el suport indirecte que li va
atorgar la Conferència Episcopal
presidida pel cardenal Hoffner. La

raó de l'estancament del vot del
SPD es podria trobar, segons les
mateixes suposicions, en la pruïja
d'alguns sectors social-demòcratas
de tancar el pas als elements més
esquerrans del partit, els "Joves
socialistes" (Jusos).

La mateixa perfecció d'aquesta
anàlisi incita a acollir-la amb certa
cautela, atès que es fonamenta en
un transvassament de sufragis de
molt difícil confirmació; però, en
qualsevol cas, el canceller Schmidt
haurà de fer algunes concessions
suplementàries als seus companys
de coalició, per tal de compensar-los
pel triomf, al mateix temps que
disposarà d'arguments poderosos
per resistir les pressions del sector
més esquerrà del seu mateix partit.

Per completar l'anàlisi del' escrutini
cal recordar que els partits polítics
alemanys es troben situats una mica
més a la dreta que els seus congène-
res europeus. El canceller Schmidt
és, no tan sols al centre del ventall
polític, sinó també al centre del seu •
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mateix partit i, probablement, de tot
el cos social. L'avenç liberal infligeix
un sever correctiu als qui havien
previst una polarització cada-vega-
da més gran i l'evolució del sistema
cap al bipartidisme.

La campanya electoral

Malgrat el conformisme que ge-
neralment s'atribueix a la societat
alemanya, la campanya electoral,
extraordinàriament personalitzada,
va abrandar els ciutadans. Els atacs
personals i els excessos en la propa-
ganda, protagonitzats per sectors
oficialment "incontrolats", van en-
telar la imatge de serenor que s'es-
forçaren d'oferir els principals can-
didats. Mentre els uns presentaven
Strauss com un perilllós nostàlgic
del nazisme, campió de la guerra
freda, els altres pretenien acreditar
l'hipòtesi segons la qual el canceller
Schmidt és "l'amic dels rojos".

Hom podria pensar que la fantasia
electoral brolla amb força quan no hi
ha grans diferències en els progra-
mes dels concorrents.

En algun moment, la premsa es va
alarmar davant d'una eventual
"guerra de religió". Els bisbes catò-
lics van publicar una pastoral en la
qual lamentaven l'endeutament pú-
blic —un dels temes predilecters de
Strauss—, però resultava evident
que llur actitud polèmica era moti-
vada, fonamentalment, per la llei
d'interrupció de l'embaràs. Per
descomptat, la conferència episco-
pal no anomenava els candidats ni
els partits, i es limitava a emetre una
opinió sobre alguns temes candents
per als catòlics; però l'anticlerica-
lisme dels "nous radicals" va aprofi-
tar l'oportunitat per fer els seu mo-
llader, tot oblidant que els pastors i
teòlegs protestants havien fet una
crida a favor del canceller Schmidt

L'endeutament públic és una rea-
litat desagradable, a la qual són
molt sensibles els alemanys que re-
corden la catàstrofe final de la Re-
pública de Weimar que va abocar
cap al nazisme. No obstant això, la
coalició governant a Bonn pot ar-
gumentar amb justícia que el deute
públic ha permès suportar la crisi
econòmica sense traumes socials i
amb millors resultats que a la majoria
de països industrialitzats. Tot i que

El canceller Schmidt va superar la barrera de les eleccions.

el nivell de prosperitat s'ha estancat,
és cert que la República Federal
d'Alemanya, amb només el 3 per
cent de desocupació i una inflació al
voltant del 5 per cent, constitueix
encara un bon exemple d'eficàcia
enfront de la crisi.

Els problemes exteriors

L'anomenat "problema alemany",
la divisió de la nació alemanya en
dos Estats antagònics, dóna als te-
mes de política internacional una
importància més gran que en altres
països, ja que els ciutadans són
conscients que es troben a" primera
línia". En conseqüència, la preocu-
pació per la seguretat del país pene-
tra molt endins en l'opinió pública.

Tots els tres grans partits estan
d'acord amb el reforçament de

l'OTAN i la millora de les relacions
amb els EUA, el "paraigua nuclear"
del qual constitueix, de moment, la
millor garantia de seguretat També
hi ha un ampli consens quant a les
relacions amb l'Est, el manteniment
dels aventatges econòmics i huma-
nitaris derivats de l'Ostpolitik. Les
divergències entre ia coalició gover-
namental i els cristiano-demòcrates
cal cercar-les més en els mètodes
que en els principis.

Franz Josef Strauss, partidari
d'incrementar les despeses de de-
fensa i de millorar les relacions amb
Washington, va retreure al canceller
Schmidt algunes iniciatives diplo-
màtiques, com el viatge a Moscou el
mes de juny passat, per considerar-
lo "inútilment irritant" per als nord-
americans, en un moment en què la



crisi de PAfganistà aconsellava la
cohesió entre els aliats atlàntics.
Durant la campanya electoral, Strauss
va repetir insistentment que, en cas
de triomf, la seva primera visita
seria a Washington.

La coalició governant està molt
lluny de qualsevol vel·leïtat d'hete-
rodòxia atlàntica, car l'aliança amb
Washington constitueix el fonament
de tota la política exterior. Passa,
però, que per tal de no arruïnar
l'Ostpolitik, el canceller Schmidt
es va veure obligat a prendre les
mesures necessàries davant les va-
cil.lacions i la malaptesa de Carter.
Un retorn a la "guerra freda" a
l'Europa central, a més dels efectes
econòmics tindria repercussions in-
suportables a Berlín i per a les
relacions interalemanyes.

Malgrat les posicions dels partits,
les darreres enquestes suggereixen
que l'opinió pública alemanya co-
mença a ser sensible a una política
de més equilibri entre Washington i
Moscou, amb la condició que pro-
dueixi conseqüències beneficioses

entre les dues alemanyes. Un dels
màxims dirigents social-demòcra-
tes, Herbert Wehner, ha gosat llan-
çar una hipòtesi que fa uns anys
hauria estat inconcebible: Els dos
estats alemanys podrien renunciar a
llurs aliances militars (l'OTAN i el
Pacte de Varsòvia), a canvi de la
qual cosa la nació alemanya quedaria
autoritzada per les potències ocu-
pants a retrobar pacíficament la
unitat política. Una neutralitat com
la d'Àustria podria ser atractiva a
l'opinió pública, sempre i quan obrís
perspectives per a la reunificació.
La idea no seria nova per al Kremlin,
car alguns historiadors suposen que
ja s'hi troba a l'origen de l'elimina-
ció de Beria i la caiguda de Khrus-
cov.

Una bona consciència inalterable

De moment, no es poden esperar
canvis. La continuïtat és el màxim
exponent del veredicte de les urnes i
el canceller Schmidt està molt ben
protegit contra qualsevol temptació
d'aventura. Encara que les dificul-
tats econòmiques puguin donar

ànims, en algun moment, a qualse-
vol adepte de la nostàlgia o als
sentiments xenòfobs adreçats con-
tra els treballadors" estrangers, la
societat alemanya segueix molt pa-
gada de les seves institucions políti-
ques i està orgullosa de l'extraordi-
nària harmonia de les seves relacions
socials, convençuda d'haver deixat
de banda el vell dogma de la lluita de
classes. Els qui són al marge
d'aquests consens són els "extre-
mistes", els quals no tenen res a fer-
hi.

La reaparició del terrorisme en el
recent atemptat de Munich no ha
alterat la bona consciència. Per
manca de proves contra els compo-
nents de la banda paramilitar
Hoffman (neo-nazi), les autoritats
s'inclinen a pensar que la col·locació
de la bomba va ser obra d'un dese-
quilibrat, que actuava en solitari, i
que va perdre la vida a conseqüèn-
cia de l'explosió. El terrorisme or-
ganitzat, pel que sembla, va acabar-
se fa tres anys amb el suïcidi tan
controvertit de Baader i dos dels
seus correligionaris. •

Cada cosa a la seva hora:
Al moment d assaborir els millors formatges,
patés i vins, apropeu-vos a

ESPECIALITATS
Formatges: Tupí

Serrat d'ovella,
entre d'altres

Gran assortit de vins

Elaboració pròpia de patés

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

Degustació: Cadí vetpre de 9 a 12

Muntaner, 477- Baroelona-21



MALGRAT QUE S'HAGI DIT EL CONTRARI VA MILITAR
DES DEL 1957 AL 1962 EN EL PCE

Eduard Punset, o com parir un
ministre català en nou mesos
JOSEP M. HUERTAS CLAVERIA

E du art Punset, ministre de Re-
lacions amb el Mercat Comú des
de la darrera reorganització mi-
nisterial d'Adolfo Suàrez, va
pertànyer, com a mínim cinc
anys de la seva vida, al Partido
Comunista de Espana, entre
1957 i 1962; i malgrat haver-hi
abundoses proves d'aquesta
qüestió/ha declarat a "Interviu"
que "no se puedc decir que haya
tenido una vida de militància
comunista, no".
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Algun dels seus amics de militàn-
cia de l'època ha comentat que té
ganes de trobar-lo un dia per dir-li
unes quantes coses que l'entrevista
li ha suggerit, entre sorpresa i sor-
presa, de forma ben dolorosa. Ha
donat a entendre que li preguntarà
"si es pot mirar tranquil al mirall
després d'aquesta entrevista i
s'ha parlat del preu que costa un
ministeri..."

Eduard Punset Casals no és el
primer català que accedeix a un

ministeri, però potser és el primer
antic comunista —amb militància
de cinc anys com a mínim— que hi
arriba. La seva carrera fulgurant
—fa nou mesos era un economista
brillant però no massa conegut a
Catalunya— que l'ha portat des de
la conselleria de Finances al minis-
teri de Relacios amb la CEE, bé
mereix una anàlisi, a l'igual que el
pas d'una militància d'esquerres a
un arrenglerament amb les dretes
que ens governen.



Diguem, abans d'entrar en matè-
ria punsetista, que l'atractiu cas
dels ministres que foren militans
clandestins de les esquerres en
temps de Franco no és pas nou,
malgrat no ser habitual. José Luis
Leal fou del FLP —un "felip", va-
ja— i escriví amb seudònim en el
primer número de "Cuadernos del
Ruedo Ibérico" a la dècada dels
seixanta, que no és pas tan lluny; i
Carlos Bustelo va ser militant, per
poc temps això sí, del PCE, com
Eduard Punset. Punset, és, però, el
primer que nega la militància del
passat, tot referint-se només, a l'en-
trevista esmentada, a relacions amb
grups intel·lectuals d'esquerres.
Potser la seva biografia-retrat oferi-
rà llums a aquesta negació de Sant
Pere en versió d'economista mentre
cantava el gall de les preguntes del
periodista d'"Interviu"...

Naixement a la guerra

Eduard Punset i Casals va néixer
a Sants el 20 de novembre de 1936,
el mateix dia que afusellaven José
Antonio Primo de Rivera a Alacant i
Buenaventura Durruti perdia la vi-
da d'una bala mai prou aclarida al
front de Madrid. Com tants d'altres
catalans d'aquella època, naixia en
una llar de futur vençut, de demò-
crata que seria reprimit.

El seu pare era metge, republicà i
liberal. Acabada la guerra varen
viure a La Vilella Baixa, un poblet
del Priorat on el pare Punset tenia
por constant que no l'anessin a
cercar per dur-lo a la presó. Home
estimat pels seus veïns, aquests es
tornaven de nit per vigilar que no es
produís la sorpresa de la visita de
matinada. Passats els primers anys,
es presentà a oposicions i guanyà la
plaça de metge de Salou-Vilaseca,
molt abans del "boom" que faria de
Salou un dels epicentres del turisme
català

Metge de capçalera de l'antic es-
til,, no tenia mai recança d'anar a
visitar un malalt encara que el des-
vetllessin en plena nit. Durant l'es-
tiu atenia la colònia creixent de
turistes, amb ministres i capitosts
del Règim. Això li va ser força útil
quan amb els anys va participar en
el muntatge d'un bar cooperativa
que meresqué denúncies que li du-
gueren l'enemistat del governador
civil i d'aquell cap quadrat de l'inte-

grisme que era el bisbe de Tarrago-
na, Arribas Castro. Alguna mà opor-
tuna aconseguí que s'apaivaguessin
le sires i la sang no arribés al riu.

La mare del futur ministre era una
dona senzilla que a penes sabia
parlar castellà i que patia en silenci
els problemes del seu home.

Eduard Punset anava a col·legi
com a intern als "Hermanos" de
Tarragona i passava els estius a
Salou. Així es va formar una colla de
nois, set o vuit, que jugaven plegats,
i dos dels quals esdevindrien primer
molt amics, després units per la
mateixa militància —la comunista,
que un d'ells no ha deixat—, i per un
atzar, o no, de la vida, ambdós
diputats del primer Parlament de
Catalunya després del franquisme:
Eduard Punset i Xavier Folch i
Recasens, nebot del famós Josep"
Recasens, socialista destacat que
dirigí durant anys "Justícia Social".

Exili després de la "HNP"
fjLa Huelga Nacional Pacífi-

ca!
"La HNP o Hache Ene Pe, tres

iniciales mayúsculas y carismà-
ticas que han hecho vivir a los

comunistas tantos anos —desde
1959 hasta la muerte de Fran-
cisco Franco— en el universo
carismàtico de los suenos."

(De l'"Autobiografia de Federico
Sànchez", de Jorge Semprún.)

"Bueno..., yo me fui exacta-
mente en el cincuenta y ocho, en
medio del estrepitoso fracaso
que fue la huelga nacional pací-
fica."

(Declaraciones del ministre Pun-
set a Juliàn Lago a "Interviu", 8
octubre 1980)

Eduard Punset va estudiar Dret a
Madrid. L'any 1957, segons pun-
tualitzen diversos amics de l'època,
un metge amic del seu pare el va
portaria ingressar al Partido Comu-
nista. És el mateix metge que anys a
venir introduiria Antoni Gutiérrez,
actual secretari general del PSUC,
en aquest partit. Gairebé un hom
gosaria proposar per a aquest be-
nemèrit metge alguna distinció dins
el comunisme ibèric per dur a terme
dos fitxatges tan sucosos.

Segons Punset, ell formava part
d'un grup universitari minoritari, i
res més. Segons altres membres, ell
formava part de l'organització uni-
versitària de Madrid. "No sé como^

Recepta

MINISTRE CATALÀ AL BANY MARIA
Cal cercar un català de soca-rel,

però que hagi viscut no massa a
Catalunya. Convé que no se li noti
excessivament l'accent català
quan parli en castellà, i a Madrid,
si se li adrecen en català el normal
és que contesti en castellà.

Si ha tingut càrrecs a l'Adminis-
tració és encara més idoni. No li fa
res que al seu passat hi hagi alguna
taca esquerrana, sempre que esti-
gui perfectament rentada i no es
pugui tornar a reproduir.

Una certa crítica al sistema, si es
forma part d'alguna ala situada a
l'esquerra, va bé, perquè en un
català de passat esquerrà, més
aviat vesteix, i dóna la raó a qui diu
que "UCD lo integra todo".

En els moments actuals, ha de
ser molt pragmàtic i veure que el
futur d'UCD a Catalunya passa
per Convergència i Unió, i no pels
pobres centristes, que amb toies

polítiques com les que han tingut
no faran res de bo. Poca ideologia i
molt de pragmatisme és el que
convé. Malgrat que Trias Fargas
sigui irònic en opinar del nombra-
ment de Punset com a ministre del
Mercat Comú tot dient que "no
crec que s'imposi la moda de la
bufanda a Europa", els aires flai-
ren cap a un matrimoni de conve-
niència entre ambdós grups polí-
tics cara a afiançar el poder de la
Generalitat i la presència sempre
discutible i discutida dels catalans
al govern de l'Estat. Així, potser al
2010 Miquel Roca i Junyent sigui
ministre.

Es clar que si el matrimoni in-
clou alguns mals tractes —tot i que
el divorci s'implantarà aviat en
versió aigualida— potser Conver-
gència tingui ministre al Govern
abans.
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puede negarlo, no sé...", comenta
un amic seu madrileny d'aquella
època. "£ïo entiendo por qué ha
hechos tales declaraciones a
'Interviu1.".

La memòria juga una mala passa-
da a Punset: la vaga nacional pacífi-
ca —en català hauria de ser la
VNP— no va ser l'any 1958, sinó el
juny de 1959.

"Desde el dia 15, la policia
efectua detenciones en cadena
en Madrid, Barcelona, Bilbao,
Santander, etc, siendo los gru-
pos mas castigados el Frente de
Liberación Popular (FLP) y el
ASU... La Huelga Nacional polí-
tica fracasa (...) A juicio del
Partido Comunista por falta de
organización."

(De "Espana hoy", de I. Fernàn-
dez de Castro y José Martínez.)

Punset aconseguí marxar a l'exili,
exili que com ell mateix ha recone-
gut, no va tenir res de voluntari fins
1965. I anà a viure a París, amb
alguna estada a Ginebra, on ja s'in-
teressava per l'economia com a
estudi.

"Jo no el recordo de Madrid,
però sí de París, on vam ser força
amics i fins i tot vaig assistir al
seu casament amb Suzelle", diu
Jorge Semprún. "Era aleshores
un jove intel·lectual comunista.
Jo diria que Pordre dels adjec-
tius és aquest. Primer era un
intel·lectual brillant, i després
comunista."

Jordi Borja també coincideix en
l'apreciació: "Era més un intel.-
lectual atret pel comunisme a
nivell ideològic que no un qua-
dre que sempre està pendent de
l'organització del partit en la
clandestinitat... No m'estranya
que hagi pogut arribar a dir que
no militava; potser no n'era
conscient..."

Semprún i Borja coincideixen
ambdós en la valoració positiva que
tenen de Punset. Semprún puntua-
litza més: "El record que ara tinc
d'ell, anys després, és positiu i
francament agradable".

En la comissió econòmica del PCE

Entre 1959 i 1962, any de la seva
marxa a Londres, Punset va formar
part de la Comissió d'Estudis Eco-
nòmics del Partido Comunista que
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presidia l'avui senador del PCE per
Màlaga Tomàs Garcia, en la clan-
destinitat Juan Gómez.

Escrivia també articles per a la
revista legal "Nuestras ideas", que
acabaria essent "Realidad", revista
que dirigia Jorge Semprún i que
primer s'imprimí a Bèlgica, després
a Alemània Oriental i finalment a
Itàlia. Cercar aquest articles no
deixaria de ser atractiu per tal de
conèixer el pensament econòmi jo-
venívol del ministre Punset.

"A finals de 1961, per raons de
seguretat, vaig viure clandesti-
nament un mes a casa dels pares
de Punset —ha explicat Jordi
Borja— Després vaig anar a
París i vaig viure un temps a
l'apartament de Punset, amb el
qual em vaig fer força amic. Era

un apartament modest puix que
vivien ell, la dona i la seva filla
d'una forma molt senzilla."

Mentre Eduard era a l'exili, el seu
pare, demòcrata i antifranquista,
lliurava batalles amb els ajunta-
ments de Vilaseca-Salou per acon-
seguir una millor sanitat amb l'abo-
cament de les aigües i continuava
essent una figura realment popular.
Fins i tot sembla que el PSUC va
pensar en ell com a candiat a alcalde
en les eleccions municipals de 1979,
però que l'home, ja gran i delicat, no
disposava de la salut que calia per a
una feina com aquesta, raó per la
qual ni se li va arribar a proposar.

Punset ha dit a "Interviu": "Es
verdad que aquel ano (es refereix
a 1961) de París tuve amigos
comunistas, però no se puede



decir que haya tenido una vida
de militante comunista, no".

Els companys de clandestinitat,
de vida precària, han somrigut o no,
han repetit o no que li diran quatre
coses quan el vegin —<,Quan té
temps un ministre per veure amics
del "túnel del temps"?— i han
recordat un xic enyorats la vida del
PCE a París.

Londres en dues parts
L'any 1962, Punset va anar a

Londres, on estudiaria en aleshores
resquerranosa London Economies
School als matins, mentre es gua-
nyava la vida treballant a la BBC de
3 a 11 de la tarda-nit. Naixeria una
segona filla. (En té tres, una de
París, una de Londres i una tercera
de Washington. No cal dir que deu
imprimir caràcter, com la confirma-
ció, això de tenir tres filles estrange-
res, cadascuna d'una ciutat dife-
rent).

No va tornar a Espanya fins 1966,
i per treballar ja para-estatalment,
a la RENFE, on coneixerà una per-
sona tan providencial com el metge
que l'intriduí al PCE: Albert Oliart,
català com ell, fill de Barcelona,

antic poeta i amic de polítics clan-
destins com Joan Re ventós i d'inte-
Llctuals com Alfons Costafreda.

Va viure dos anys a Madrid, fins
que un dia de pluja, amb el seu "sis-
cents", va emprendre de nou l'exili,
aquest cop voluntari, per portar la
redacció de l'edició latino-america-
na de "The Economist".

"Escrivia uns reportatges ex-
cel·lents, molt ben fets —recor-
da l'economista Armand Cara-
bén—. Éra una mostra esplèndi-
da de periodisme anglo-saxó,
amb tots els detalls que configu-
ren econòmicament un país, els
que realitzava de països de
l'Amèrica Llatina. Jo crec que
Punset bàsicament és un bon
periodista. Fins i tot vàrem pen-
sar una vegada cridar-lo per di-
rigir 'Espana Econòmica'."

("Espana Econòmica", revista
progressista d'economia que va
morir en un dels molts enfronta-
ments amb l'administració fran-
quista durant els primers temps de
la llei de Premsa de Fraga.)

A Londres coneixeria un altre
jove espanyol irat, Juan Tomàs de
Salas, redactor a les seves ordres,

que amb el temps engrescaria Pun-
set en l'accionariat de" Cambio 16".
El tomb

En aquella època, Punset ja esta-
va un xic desencisat del comunisme
com a militància o com a simpatia. I
en general de la política quan deia:
"S'ha de tenir temps per dedi-
car-se a la política. Si no és
millor deixar-la i dedicar-se a la
professió."

El tomb fort arribaria cap al 1969,
quan decidí acceptar treballar a
Washington amb el Fons Monetari
Internacional. A la capital dels
Estats Units va néixer la seva
tercera filla, i hi passejava pel parc
de Bethesda pensant en l'Espanya
que voldria que fos, i ara ha dit, tot
recordant-ho, que "esta Espana
no me desagrada, y està muy
cerca de la Espana a la q'*e
aspiraba".

Quan venia a Espanya de vacan-
ces ja era un jove economista en
òrbita de prestigi, diplomat en la
London Economies School en polí-
tica monetària internacional, i que
veia Salou amb altres ulls. Amb
l'amic de la infantesa Xavier Folch •
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s'havia anat produint el distancia-
ment ideològic quan li reconeixia:
"El Fons Monetari Internacio-
nal no deixa de ser en versió
econòmica el que són el FBI o la
CIA". "I tu pots estar-hi havent
cregut el que creies?'*

A Salou es devia banyar la turista
setze milions i vivíem en ple boom
econòmic favorable els que de debò
eren, però no ens ho acabàvem de
creure, els darrers anys de la dicta-
dura.

El Fons Monetari Internacional
va destacar Eduard Puncet a Haití.
Un Haití molt semblant al de la
novel·la de Graham Greene "Els
comediants", amb "tonton macou-
tes" i anècdotes tràgicament certes.

Una vegada, va ser ocupada l'am-
baixada nord-americana, en una de
les primeres ocupacions d'ambai-
xades que es feien. Els guerrillers
que havien realitzat l'acció exigien
l'alliberament de presos polítics i,
davant la sorpresa de tothom,
aquests sortien per la pantalla de la
televisió tot dient que no volien
deixar el país. Punset, que de fet era
assessor del ministeri de Finances,
no es pogué estar de preguntar com
era possible que no volguessin
abandonar el país com ara podien
fer, i se li contestà que aquests
presoners eren delinqüents co-
muns, que els presos polítics temps
feia que eren morts, i que els delin-
qüents comuns normalment no vo-
len marxar del país mai. Finalment, i
per acabar l'ocupació de l'ambaixa-
da, el govern d'Haití va "cedir" i
embarcar a la força els falsos presos
polítics, que primer anaren a Mèxic i
després al Xile d'Allende fins que
vingué el cop d'estat i foren detin-
guts i morts pels homes de Pinochet.
"Hi ha qui diu que segurament
no sabien perquè morien...".

La carrera catalana-espanyola

Finalment, va tornar a l'Espanya
pre-democràtica amb tres filles de
tres ciutats diferents, una dona
francesa i dues minyones haitianes:
"Estan menys explotadas a casa
meva que al seu país".

Va ser nomenat sub-director de
Planificació i Estudis Econòmics i
Financers del Banc Hispano-Ame-
ricà de la mà del seu amic Albert
Oliart, i amb ell ingressà al ministeri
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d'Indústria en el govern que anà de
juliol de 1977 a maig del 1978, un
govern amb regust de la Restaura-
ció, quan els ministres duraven me-
sos si convenia.

Continuà molt poc interessat per
la política activa: "Si els polítics
sabessin què és estar-se fins a
les tantes de la matinada per
veure si trobes dos mil milions
que no et quadren i després
aixecar-se per tornar a ser al
despatx a les nou del matí...". I
aleshores va caure en desgràcia l'ex
"fatxa" Juan José Foichi per massa
catalanista, que a la UCD tot és
possible, i es cercà recanvi. Punset
volia tornar a la seva terra i els
interessos d'UCD i l'ex-economista
del PCE varen coincidir.

Va viure provisionalment en uns
apartaments de Pedralbes, ja amb
la famosa bufanda i el cabell "afro"
com a clisè permanent, des dels
primer dies de gener d'enguany. I
nou mesos després, com en un part
matemàtic, el feien ministre. Una
carrera francament atractiva.

Al poc de ser nomenat conseller
de Finances —li deien mig en broma
alguns la Conselleria d'Economia i
Bufandes—, aparegué "La salida de
la crisis", un llibre amb tesis molt
poc ortodoxes per a l'economia pro-
piciada des d'UCD per l'aleshores el
seu home fort Abril Martorell, que
no simpatitzava gens amb Punset.
El llibre l'havia de presentar Trias
Fargas, però Pujol li va prohibir per
considerar que era propaganda
electoral —van treure llibres, preci-
sament aquells dies, Pujol ("Cons-
truir Catalunya", amb un capítol
autocensurat, que un dia caldria
parlar-ne) i Punset, però és clar,
Pujol no demanava que fos Anton
Canellas qui li presentés—, i va
acabar fent-ho el diputat del PSC
Ernest Lluch.

"Em van criticar per fer-ho,
però el seu prof rama no és un
programa de la dreta — aclarà— i
no em va fer cap mena de pudor
especial presentar el llibre, que
correspondria al model d'un
centre-esquerra europeu."

Una trucada en la nit

• Punset no coneixia la Catalunya
de 1980. N'havia marxat molt de
jovenet i l'havia seguida, quan havia

pogut, d'estiu en estiu a Salou. Així
no tingué res d'estrany que truqués
una nit a les onze a casa del seu vell
amic de l'infantesa Xavier Folch per
preguntar-li què passava al país.
Folch i la seva dona, Jordi Borja i
Eduard Punset, varen sopar en
record de velles militàncies i velles
temps. Tots tres es presentaven a
diputats pel Parlament de Catalu-
nya. Tots tres varen sortir.

Durant la campanya Punset va
demostrar que sabia parlar i va
eclipsar —era fàcil, cal reconèixer-
lo— el primer nom de la candidatura
de Centristes-UCD, Anton Cane-
llas. La bufanda i el cabell afro, el to
tarraconí- castellà del català de Pun-
set, eren força més atractius que la
clenxa i la veu monòtona del vell
dirigent demòcrata-cristià passat a
les files suaristes.

Va fer una petita campanya a
l'americana, tot tenint cura de la
imatge —"surto a parlar amb
bufanda o sense?"— i de l'audito-
ri, i mimant els detalls familiars. Al
barri de Sant Antoni va signar lli-
bres a la Llibreria Torradas.i va
prendre petxines a un bar anomenat
Tostadero Punset, d'uns cosins
seus. Un dels qui el va ajudar a la
companya és un cunyat seu que viu
també a Sant Antoni i té una botiga
d'electordomèstics, Latorre. I ara,
d'aquí pocs dies, serà amb tota
seguretat el president d'UCD a
Catalunya. Home de molta capaci-
tat de treball, tornarà a estar dividit
entre la seva vocació internacional
—Brussel·les aquest cop—, madri-
lenya —és on hi ha el poder reial,
diuen— i catalana —les arrels són
sempre les arrels, també diuen—.

Sobre el seu ingrés a UCD, quan
Felipe Gonzàlez li havia fet ofertes
per a ingresar al PSOE, ha dit: "Hi
ha poques diferències entre l'ala
esquerra d'UCD i la dreta del
PSOE". I altres cops: "Per qües-
tió d'equilibri ecològic estic mi-
llor a UCD. No es pot estar al
socialisme amb set milions de
pessetes d'ingressos a l'any".

Social-demòcrata de tota la vida
per als uns, home que s'ha venut el
seu passat per a uns altres, liberal
que ha evolucionat a través de la
professió no cap al reaccionarisme
—que no és en absolut el seu
pensament— sinó cap al centre-
esquerra possibilista, segons una
tercers, Eduard Punset, és el minis-
tre català del moment. •



PLANTA D'ESCOMBRARIES
GARRAF-PENEDES

Alcaldes contra
Vidal i Gaiolà
XAVIER CAPDEVILA

Sectarisme dels ajuntaments socialistes contra el govern
de la Generalitat? Sectarisme de l'Executiu
convergent contra els ajuntaments socialistes?
Aquesta és l'acusació mútua que els uns es fan als altres.

El cert és que, de moment, per
ordre de la Generalitat, quatre ajun-
taments socialistes s'han quedat sen-
se un projecte, la planta de recon-
versió d'escombraries en compost
per adobar els camps de l'Alt Pene-
dès-Garraf. El que algú veia com a
inevitable conflicte entre uns po-
ders locals d'esquerra i un govern
autònom de dreta acaba d'esclatar i
té com a marc un tema tan pudent i
problemàtic a Catalunya com les
deixalles.

La història dels fets s'inicia quan
els ajuntaments de Vilanova i la
Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sit-
ges i Sant Sadurní d'Anoia, els qua-
tre municipis més erans de les co-
marques de l'Alt Penedès i el Gar-
raf, decideixen crear una manco-
munitat per trobar solucions col·lec-
tives als més greus problemes co-
muns: aigua, brosses, escorxador,
mercat central... Els projectes vo-
lien fer-se extensius al Vendrell, si
bé, la cosa era complicada per l'ac-
tual divisió provincial, en un esperit
futur de mancomunar totes les viles
de les tres comarques del Gran
Penedès. Existia un projecte de
planta transformadora a nivell mu-
nicipal de Vilafranca; existia també
un informe sobre les brosses a la
"provincià" de Barcelona, fet per la
diputació l'any 77, en el qual es
recomanava la conveniència d'ins-
tal·lar una planta d'aquestes carac-
terístiques al Penedès-Garraf. Exis-
tia un informe favorable de la Unió
de Pagesos i de les Càmares Agrà-
ries de la zona penedesenca en el
qual es manifestava la conveniència
per al camp de la comarca dels

adobs orgànics que una planta així
produiria, fixant que el compost,
que ara es compra a plantes allun-
yades de la comarca, podria com-
prar-se a 800 ó 1000 pessetes/tona.
Existia, i existeix, un greu problema
d'abocadors a la comarca: Sitges aboca al
massís del Garraf en un lloc totalment
inadequat ecològicament per la natura-
lesa del terreny; Vilanova té un
abocador completament il·legal que,
segons com bufa el vent, omple la
ciutat de fum; Vilafranca té un abo-
cador que dirigeix el fum perillosa-
ment cap a"l'autopista i que d'aquí
sis mesos quedarà irreversiblement
saturat; els problemes a Sant Sa-
durní i de molts altres petits muni-
cipis de la zona són similars. Exis-
teix des de fa anys, sobretot a la
comarca del Garraf, una estesa sen-

sibilització popular pel que fa al
tema de les brosses, motivades per
la instal·lació contra el parer popu-
lar unànim de l'abocador de les
escombraries barcelonines al mas-
sís de Garraf, abocador que fa un
any va produir la mort per explosió
de gasos en un avenç a un jove
vilanoví.

Estudi fet per
tècnics bons

Els plens dels ajuntaments dels
quatre municipis havien decididt
unànimement encarregar a la dipu-
tació de Barcelona l'estudi corres-
ponent que conduís a la realització
de projectes per construir la planta
de brosses. L'estudi el va realitzar la
Comissió d'Ecologia Aplicada i Me-
di Ambient de la diputació, els tèc-
nics de la qual són d'una vàlua
reconeguda en certa ocasió pel pre-
sident Pujol com "dels millors d'Eu-
ropa". Fet l'estudi, el ple de la
diputació va acordar que la planta
s'inclogués en el Pla d'Obres i Ser-
veis de Catalunya per aquest any de
1980. El pressupost de l'obra és de
134 milions, dels quals, segons el
decret que regula el funcionament
del Pla d'Obres, el 50% l'aporta la
diputació a fons perdut, el 40% es
cobreix per mitjà de crèdits i el 10%
és d'aportació municipal. En l'apro-
vació de la diputació no es feia
constar cap inconvenient tècnic ni
administratiu que obstaculitzés la
realització de la planta. •

27



El Pla d'Obres i Serveis ha
d'aprovar-lo de manera definitiva la
Generalitat. I aquí és on ha saltat la
llebre, el Consell Executiu del pre-
sident Pujol va acordar retirar la
planta del Pla d'Obres d'aquest any
i distribuir els milions destinats a
ella entre tot un seguit d'altres
obres, a petits municipis. Els motius
de la Generalitat, repetits en decla-
racions aquests dies pel conseller de
governació Vidal i Gaiolà, se centren
en què cal fer un pla general de
brosses a nivell de Catalunya i en
què hi ha nombrosos defectes
tècnics i administratius en l'estudi
presentat, defectes que van des de
la río constitució legal de la manco-
munitat de municipis (es troba en
tràmit), fins a prioritats establertes
en el decret del Pla d'Obres, que
segons el conseller no s'acomplei-
xen.

Els alcaldes dels quatre munici-
pis, Casanovas de Vilanova, Sogas
de Vilafranca, Serra de Sitges i
28

Querol de Sant Sadurní s'han indig-
nat de gran manera i han iniciat una
campanya de difussió del tema en la
qual revoquen tots els arguments
tècnics o legals que a ulls de Vidal i
Gaiolà han frenat la planta. Els
alcaldes han tret una conclusió ta-
llant: el govern de CiU actua de
forma discriminatòria contra un
projecte que per la seva importància
i envergadura suposaria un gran èxit
de gestió de quatre ajuntaments
presidits per socialistes. Els argu-
ments dels alcaldes són molts però
ells en destaquen alguns de prou
significatius: el conseller Vidal i
Gaiolà va rebre l'estudi sobre la
planta enviat per la diputació al dia
següent de prendre la decisió de
denegar el projecte pel Pla d'aquest
any; quan el conseller va donar la
notícia —verbalment, perquè ofi-
cialment, encara no ha estat donada,
malgrat obligar-ho el decret— va
assegurar als alcaldes que la negati-
va no venia condicionada pel fet de

que els alcaldes fossin socialistes;
"la referència .a la meva militància
política per justificar una acció de
govern, mai no m'havia estat feta
des d'un despatx de rang de minis-
teri", va dir l'alcalde vilanoví Casa-
novas. Els batlles es queixen també
de les reticències a rebre'ls del
conseller Vidal, potser és a rel
d'això que finalment s'han decidit
d'anar a veure directament al presi-
dent Pujol aquesta setmana. Cal
assenyalar també que quan el con-
seller Vidal,va demanar l'adhessió
de petits municipis per donar suport
al projecte (quan la decisió de dene-
gar-lo ja estava presa); al Garraf,
únicament Cubelles es va negar a
fer-ho dient que l'acord havia de
prendre'l al ple i que el batlle havia
de consultar al seu partit; curiosa-
ment el batlle és de CIU i, a més,
porta les seves brosses il·legalment
a l'abocador de Vilanova. La manco-
munitat de municipis, certament,
està en tràmit de legalització. Es



dóna el cas però que per tres vega-
des la seva gestora ha estat oficial-
ment reconeguda per la Confedera-
ció Hidrogràfíc del Pirineu Oriental,
en canvi la Generalitat no tan sols no
la reconeix sinó que no ha mogut un
dit per agilitzar la seva legalització.

Convergència canviaerg
d actitud

La reacció immediata dels alcaldes
ha estat portar als plens dels respec-
tius ajuntaments una proposta de
recurs contra la decisió de la Gene-
ralitat, aprofitant que el Pla d'Obres
i Serveis es troba en fase d'informa-
ció pública. En aquesta proposta hi
havia la necessitat d'esgotar tots els
recursos per aconseguir la planta
d'escombraries en el Pla d'aquest
any i, segurament, també la intenció
que els regidors convergents de
cada municipi, que havien votat a
favor de la planta en el seu dia, es
pronunciïn ara després de la resso-

lució de la Generalitat. Evident-
ment, els plens ja celebrats a Vila-
nova, Vilafranca i Sant Sadurní, han
estat autèntiques batalles campals
protagonitzades pels enfrontaments
verbals de convergents i socialistes.
Els regidors de CiU han fet servir
tots els arguments del conseller Vi-
dal i més; a Vilanova un regidor va
arribar a dir que l'adob que sortiria
de la planta, el compost, estava
totalment desprestigiat a l'agricul-
tura, justament quan el dia abans el
Col·legi d'Enginyers Agrònoms
s'havia pronunciat contra la decisió
de la Generalitat per la importància
que té el compost (que actualment
es compra fora de Catalunya) per
l'agricultura penedesenca; els con-
vergents han fet valer també raona-
ments polítics tot acusant els socia-
listes gairebé de boicotejar el govern
autònom de Catalunya; els socialis-
tes acusen el govern Pujol, tot dei-
xant clar el seu absolut respecte a
les institucions, pel creixent intru-

sisme que està fent en la vida dels
municipis,. sobretot aquells que
estan regits per socialistes, en una
mancança de respecte total de l'au-
tonomia municipal estatutàriament
reconeguda; també l'acusen de la
incongruència de no tramitar un
projecte que havia estat realitzat
per un organisme de la mateixa
administració, la diputació de Bar-
celona, afegint que "curiosament"
del Pla* d'Obres presentat per la
diputació, al Pla d'Obres aprovat
per la Generalitat l'únic conjunt de
municipis que ha vist reduir els seus
projectes previstos ha estat el dels
municipis socialistes,.tot i que la
diputació havia intentat fer un re-
partiment equànim i equilibrat dels
projectes del pla d'acord amb la
realitat política dels distints muni-
cipis catalans.

Institució i govern,\_go_
alfedos temes diferents

"La Generalitat contra el Penedès",
aquesta és la frase amb què resumia
a portada la revista "Tothom" de
Vilafranca la passada setmana, por-
tada que ha aixecat una polseguera
considerable en els cercles conver-
gents. Mentre els alcaldes, conviden
al conseller Vidal a visitar la comar-
ca, els seus camps i els seus aboca-
dors i continuen creient que amb
voluntat política d'acord no hi ha
cap obstacle perquè la planta de
transformació d'escombraries no
pugui començar a fer-se aquest any.

Evidentment, no es pot caure en
la temptació de confondre Generali-
tat amb govern Pujol i l'atac a la
gestió de l'executiu de CiU no té res a
veure amb la necessitat que aquests
problemes es resolguin a Catalunya.
Això ho tenen molt clar —i així ho
han expressat— els alcaldes del Pe-
nedès i el Garraf. L'actitud del go-
vern, però, adoba aquestes confus-
sions. L'enfrontament amb quatre
alcaldes socialistes que representen
a quasi cent mil catalans (sense
comptar la resta de pobles de la
comarca) és un precedent molt do-
lent per a aquells que deien que no
volien dividir Catalunya, un preced-
dent molt dolent que hauran de
patir també els milers de ciutadans
que al Penedès i al Garraf deposi-
taren la seva confiança en l'home
que havia d'aixecar Catalunya. •

29



"Si L'lliguessin confiscar la carn tractada que entra diàriament als escorxadors s'hauria de decomistnrVEDELLA

Aigua a preu de
carn
I. ARTIGAS

La carn de vedella s'ha convertit en motiu
d'enfrontament entre les diverses associacions de
consumidors i les de productors. Enfrontament que
acabat a diferents paisos europeus amb la prohibició,
per part dels governs respectius, de la venda de carn de
vacu mentre no s'hagi investigat a fons el problema de
l'engreixement del bestiar.

En els darrers dies del mes de
setembre, més d'una família va dei-
xar de menjar cam en els seus àpats:
el motiu no podia ser cap altre que la
batalla que es lliurava a Europa
Occidental entre les associacions de
consumidors i els productors de
carn, ja que els primers mantenien
l'afirmació que s'estaven alimentant
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amb cam de vedella tractada amb
productes químics. Finalment es va
efectuar a Brussel·les un Consell de
Ministres d'Agricultura (CEE), en
la qual es va adoptar la resolució de
prohibir l'ús d'hormones naturals o
artificials que serveixin per engrei-
xar el bestiar destinat al consum. A

més, es va crear una comissió que
elabores en un temps mínim un
reglament que garantís l'acompli-
ment de l'esmentada prohibició.

Assabentats d'aquets daltabaix
que es produia amb la carn de
vedella arreu d'Europa, L'HORA es
va posar en contacte amb el Col·legi
de Veterinaris de Barcelona per tal
d'esbrinar les possibles repercus-
sions que aquest fet pogués tenir
aquí a Espanya.

Al llarg d'una conversa informal
—com ell mateix la va definir a
un membre força representatiu de
l'esmentat Col·legi, aquell ens va
afirmar que "afortunadament
aquí a Espanya hi ha una legisla-
ció que controla tot això, ara bé,
no sé com estaran els altres
països europeus respecte aquest
problema".

"Penso, però, que cal dur a
terme una inspecció veretinària
contínua, amb una disposició de
mitjans suficients per poder rea-
litzar un control exhaustiu en

el noranta nou per cent de les vedelles. "

tots i cada un dels elements que
formen el procés vacu, és a dir en
sector de la producció, el del
transport i el de l'escorxador."

"Haig de dir, també, que amb
tot i això és fa un control molt
acceptable."

Respecte a les possibles
sancions que es poguessin dur a
terme envers els infractors de la llei,
se'ns va afirmar que "Sanitat posa
multes bastant elevades. Però jo
penso que serveixen molt poc, ja
que no es divulguen; insisteixo
en que la solució passa per una
inspecció contínua, ja que els
ramaders responen més amb un
sistema de vigilància continuat
perquè llavors saben que cada
dia o cada dos dies tindran
l'inspector allà."

'El principal problema raü,
però, en què el consumidor de-
mana carn blanca, que precisa-
ment és la que està tractada.
Llavors el que ha de fer l'Admi-
nistració es educar, però no tan

sols el consumidor sinó també al
distribuïdor i el productor".
"Tothom fa servir els acabats"
Com és de suposar, tot aquell

seguit de respostes tranquil·litzado-
res que ens va donar el membre del
Col·legi de Veterinaris no ens van
satisfer en absolut i vam anar a la
recerca de fonts més directes i més
fidedignes. I va ser aleshores quan
vam conèixer en Pere Genovès —ell
no es diu així, però el nom és el de
menys— un ramader jove de la co-
marca de Bages que es dedica a la
criança de vedelles.

"Els acabats els fa servir tot-
hom, ja que es va a buscar el
màxim rendiment".

Però home no hi ha una llei que
diu que això està prohibit i que per
tant no es pot fer?

"Sí, sí, es clar que hi ha una
llei però si la gent ens demana
carn blanca, nosaltres els donem
carn blanca. La cosa és ben sen-
zilla, si la gent volgués carn ver-
mella, més aviat fosca, que és
com hauria de ser, nosaltres no
faríem servir els acabats."

Segons ens va manifestar el ra-
mader, hi ha dos tipus d'injeccions,
les implantacions i els acabats.

El procés d'implantació es pot
dir que equival a una castració quí-
mica artificial, a una esterilització.
En aquest procediment es duen a
terme dues injeccions, en el cas de la
vedella i tres en el cas del vedell.
"La primera injecció —ens afirma
en Pere Genovés— és de caire
hormonal i no fa absolutament
res, només els amansa, els aton-
ta una miqueta i prou, això es fa
quan tenen dos o tres mesos.
Més endavant, aproximadament

quan tenen uns cinc mesos, se'ls
administra la segona injecció
que els esterilitza i els fa aug-
mentar de pes".

Per un altre cantó existeix l'aca-
bat, el qual una vegada aplicat és
impossible de trobar, no deixa cap
tipus de senyal mentre l'animal és
viu. Ara, una vegada mort, sí que es
pot descobrir la seva aplicació ob-
servant la glàndula tiroides, la qual,
en cas positiu, està inflamada.

"L'acabat, l'únic que fa és re-
tenir l'aigua, amb el qual a l'hora
de vendre es guanyen uns quants
quilos de més i, a més, fa que la
carn sigui més tendra."

Però això és un frau, no?
Perquè vol dir que la mestressa

de casa compra aigua a preu de
carn?

"Doncs més o menys. El que
passa és que la cosa no és tan
senzilla com sembla."

"Primer s'ha de tenir present
que quan apliques l'acabat al
bestiar, l'has de matar uns qua-
ranta o cinquanta dies més tard,
si no tot allò que s'havia aconse-
guit es perd. A més, l'acabat no
es tan rendible com sembla, ja
que si treballes amb bon bestiar,
aquest tractament que us acabo
d'explicar pràcticament no es
nota. Ara bé, si la vedella és de
baixa qualitat aleshores si que el
resultat és bó."

"A més, amb l'acabat et pots
trobar amb problemes d'enfer-
metats. Mireu, al principi d'a-
plicar-se els acabats, el bestiar li
agafaven uns atacs epilèptics
que nos us podeu imaginar l'en-
renou que això produia; avui dia
però aquest tipus d'enfermetat
pràcticament no es genera."

El que si es produeix però, és el
mal que rep el nom de timpanisme...
Però que ès exactament això del
timpanisme?

"Doncs no és res més que una
destrucció de la flora microbia-
na dels budells de l'animal, ales-
hores aquest no remuga, el men-
jar se li fermenta a l'estómac i
aquesta fermentació li produeix
uns gasos que fan que les coste-
lles li oprimeixin els pulmons i
finalment el vedell mori asfi-
xiat."

Però aquesta enfermetat tindrà
un remi, suposo?

"De solucions n'hi ha
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HORMONES I ESTROGENS MES USUALS

D e tot el reguitzell d'hormo-
nes i estrògens que es fan

^ servir per dopareïs animals
els més corrents són:

Estradiol; és una hormona fe-
menina, un estrogen,el més potent
de secreció ovàrica. Pot ser trans-
format enzimàticament en deri-
vats biològica menys actius com
l'estrona i Testriol, els quals s'eli-
minen per l'orina.

L'acció biològica que produeix
en les dones és un augment de
l'üter, un engruixament de la mu-
cosa uterina, canvis en la mucosa
vaginal, activació del creixement
de les glàndules mamaries, activa-

ció de la mucosa uterina que
s'inicia després de la fase de
proliferació.

Cal dir que sense progresterona
no es pot dur a terme la nidació de
l'òvul fecundat en la mucosa uteri-
na. La progesterona inhibeix com
l'estradiol la secreció d'hormones
gonadotropes impedint d'aquesta
manera una noya ovulació. També
afecta a les glàndules mamaries.
La carència d'aquesta hormona
pot produir la mort del fetus, a
més, la suspensió de la secreció
d'aquesta substància és determi-
nant en la menstruació.

l'acció farmacològica cal dir que ^
causa hiperplasia de l'endometrio, p

inhibició de la secreció d'hormoes

per formar el proto-
lasma.
Els estrbgens són anticoncep-

^ d ^ ^ ~ d * " £ S Ï Ï «£• P°iee
n
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eproduir accions de

retenció de sodi, vòmits, diarrees, c,, , A.'

en els homes és una acció prolife-
rativa general activació de la divi- ^ ^ ï ^ l ^ ^ e s u t e .
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i augment d'osificació. En quant a
l'acció farmacològica, a dosis ele- Tiouracilos; són tireorepresso-
vades, produeix una influència fa- res, és a dir que disminueixen
vorable en tumors prostàtics, l'acció de la tiroides i del consum
agrandament de les glàndules d'oxigen, el que va unit a un
mamaries, feminització i castració augment del pes dels animals,
hormonal. produeix una modificació del pel,

Dietil estilbestrol; és un es- debilitat general, augment del ti-
trogen no esteroide que accelera mo i de la melsa, anèmies,trans-
l'augment del pes, muscles i ossos, torns de calcificació, augment de
per là qual cosa no canvia contingut l'intercanvi de gasos, increment
gras de l'animal. Produeix una hi- del consum d'oxigen, així com l'e-
pertrofia del teixit mamari, un liminació del dioxid de carbó,
creixement excessiu dels mugrons, augment del metabolisme, total
augment del tamany de congestió pèrdua de pes, disminució de glu-
de la vulva i, en dosis elevades, pot cogen hepàtic, disminució de co-
interferir la funció reproductiva, lesterina en la sang, augment de la

A més, cal dir que el dietil estil- freqüència cardiaca, debilitat
bestrol és una hormona femenina muscular, hiperexcitabilitat i sen-
igual que l'estradiol i • els seus sible augment d'adrenalina.
efectes són molts semblants.

Progestrona; és una hormona
femenina, un estrogen que es se-
grega al luteo, o cos groc, i més tard
en la placenta. Aquesta hormona
és responsable de la fase de secre-

Nandrolona; és un anabolit-
zarit de tipus hormonal derivat de
la testosterona i té uns efectes
anabolitzants molt forts, dismi-
nueix l'excreció i a més reté fòsfor,
sofre, potasi,sodi i aigua.

l'una consisteix en sondar a la
bèstia i l'altra en dur-la a l'es-
corxador, però, es clar, alesho-
res allí se n'aprofiten de l'ocasió
i et paguen cent o cent cincuanta
pessetes menys per quilo, calcu-
leu que l'animal pesi uns tres
cents quilos de mitjana, això vol
dir unes quaranta mil pessetes
menys. Després, però, la mes-
tressa de casa pagarà un tall de
carn de l'esmentada vedella com
si aquesta hagués costat a preu
normal. A qui és on hi ha estafa i
no el que fem nosaltres."

"El benefici se l'enduen els
laboratoris"

"El que fem nosaltres és un
frau, però el que si és una estafa
és allò que realitzen els labora-
toris."

Però escolta no creus que ho fas
un xic gros?

"No, no, deixeu que us ho ex-
pliqui. Mireu, les implantacions
es duen a terme mitjançant una
combinació de tres hormones
que han d'anar associades, si no
el seu rendiment és molt baix, un
trenta per cent si fa o no fa. Bé,
doncs una dosi d'implantació
que et proporcionen els matei-
xos laboratoris, et venia a costar
unes dues-centes cinquanta pesse-
tes, però el govern espanyol va
prohibir la importació de la nandro-
lan em sembla, una de les tres
hormones que formen part de la
dosi. Això què ha implicat? doncs
que els laboratoris et venguin la
dosi sense ei tercer element o bé
amb un substitutiu al preu nor-
mal. Llavors, es clar, només et
queda l'oportunitat d'adquirir-
la "d'importació" a tres-centes
setanta-cinc pessetes la dosi".

I l'aplicació dels acabats es
nota molt en el vedell o no?

"Mireu, només que el bestiar
hagi menjat vuit dies el pinso
preparat ja es nota. Hom s'ado-
na que el vedell es va arrodonint
i la pell adquireix una lluentor
que abans no tenia."

Però si tractes els teus animals
amb aquests productes després no
tens problemes a l'escorxador?

"Què va, si aquí tothom treballs
amb els acabats. Només us haig
de dir que si volguessin confis-
car la carn tractada que entra
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diàriament als excorxadors,
s'hauria de decomissar el noran-
ta-nouper cent de les vedelles; a
més que hi ha molts escorxadors
que només maten,animals trac-
tats i si nó, et paguen com a
mínim, unes deu o quinze pesse-
tes menys per quilo, així que vós
mateix".

I tot això com s'hauria de solucio-
nar. Que s'hauria de fer perquè
totes aquestes irregularitats desa-
pareguessin?

" Jo penso que l'Administració
s'hauria de posar seriosa, donant-
li una educació ferma tan al con-
sumidor com al productor, car
s'ha de ternir en compte que
avui dia el ramader viu total-
ment en fals, pendent de la de-
manda de carn que hi hagi en el
mercat, i si a més hi ha una llei
coercitiva envers el productor,
vos mateix. Penso que la solució
no està només en aplicar la llei,
ja que si per una banda es multa
al ramader perquè injecta hor-
mones en els animals, però per
altra banda el consumidor se-
gueix demanant carn blanca i
aquesta no s'obté si no és tracta-
da, ja em direu que hem de fer els
ramaders".

Bé, doncs, mercès per tot Pere
Genovés. Com ja hem dit abans, ell no
es diu Pere Genovés, però ens ha
dit, si us plau, que l'anomenem així,
tot argumentant que no vol fer-se
famós.

Fer una valoració, el més objecti-
va possible d'un afer com aquest no'
és tan senzill com sembla a primera
vista, car no es pot carregar el mort
al ramader i tots contents. Hom ha
de procurar anar una mica més enllà
i mirar d'esbrinar el perquè el rama-
der tracta el bestiar amb uns pro-
ductes químics.

S'ha de pensar que l'origen de tot
això es remunta a uns deu anys. En
aquella època algun laboratori, o
potser algun venedor de productes
químics deuria entavanar el rama-
der fent-li entendre que si aplicava
unes determinades substàncies a
l'animal, aquest guanyaria uns qui-
los i la seva carn obtindria una
tendror que mancaria a la resta de
vedells, és a dir que en el mercat les
mestresses de casa preferirien la
carn del seu bestiar a la dels altres.
I a partir d'aquell moment, hom ja es
pot imaginar el que va passar, l'ex-
periència va tenir èxit i avui dia qui
més qui menys compra aquesta carn
aigualida, perquè sinó a veure qui és
la persona que posa un tall de carn al
foc i no li comença a sortir aigua i a
fer-se-li petit. •

Atenció a la primera
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JORDI BATISTE
ExTresTambors,Màquinafla-Batiste.
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Per treure el Barca de la crisi

L'oposició a Núnez
convergeix en
Jaume Llopis
ENRIC BANERES

El que havia de passar al Barca, ja ha passat.
Els clams de ";fora, fora!" i "jNeeskens, Neeskens!",

que volen dir el mateix, han fet sortir a la llum un grup
d'oposició a la actual junta d'en Josep Lluís Núnez.
El cap, al menys el cap visible d'aquesta oposició,

es Jaume Llopis, un executiu de gran volada, president
del consell d'administració d'una firma multinacional

per Espanya i Amèrica Llatina, ex-futbolista,
nascut ara fa 38 anys a L'Hospitalet, casat i sense fills.

"Fa vuit mesos —m'explica el
senyor Llopis— un grup de barce-
lonistes vam veure que si en
Núnez havia de deixar el club,
per les raons que fos, es produi-
ria un lamentable vuit de poder.
Des d'aleshores vam començar a
treballar per tal de formar un
equip de gent que pogués fer-se
càrrec de la direcció del Barca
en un moment donat. Som una
alternativa però no renunciem a
la paraula oposició. Sortim a la
llum per tal que el soci sàpigua
que, quan ens ho demani, pren-
drem la direcció del Barca. Si és
demà, demà mateix. Si és dintre
de dos anys, doncs dintre de dos
anys."

El senyor Llopis parla en plural.
Parla d'un equip però no vol donar
encara noms, si bé admet que ha
mantingut contactes amb totes les
persones que han anat sortint a la
Premsa els darrers dies: Raimon
Carrasco, Víctor Sagi, Jaume Ro-
sell, Albert Parera, tots força co-
neguts a l'ambient barcelonista.

"Hem mantingut contactes
amb totes les forces barcelonis-
tes que no estan d'acord amb el
nunyisme —afegeix el senyor Llo-
pis—, i després de vuit mesos de
treball hem format un equip
d'unes vint persones que ens
reunim periòdicament per tal
d'estudiar la situació del club i
buscar-hi les solucions. Cap de
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nosaltres, ho puc dir ben clar,
busca protagonisme perquè tots
som prou coneguts en els dis-
tints àmbits de la vida ciutadana
i empresarial".

La pregunta és obligada: "Ha
nascut aquesta oposició al redós de
la Direcció General d'Esports de la
Generalitat?" Ho demano perquè en no milito en cap partit polític"."Em defineixo com a demòcrata i catalanista.

'Un president no s'ha de posar a fer de tècnic i el Sr. Núnez ho ha fet".

Tesmentada Direcció General, que
presideix el senyor Josep Lluís Vila-
seca col·labora almenys un dels
homes esmentats —en Jaume Ro-
sell— i tampoc no puc oblidar que el
propi Jordi Pujol em va declarar
l'any passat que la seva il·lusió havia
estat poder unir en una sola candi-

datura, per a les darreres eleccions
del Barca, Víctor Sagi —un altre
dels noms que ara es vinculen a
Jaume Llopis— i Ferran Arino.

"Crec que la Direcció General
d'Esports prou feina té i ha de
quedar al marge de les qüestions
directives del Barca. No li cor-

respon pronunciar-s'hi. D'altra
banda, jo em defineixo com a
demòcrata i catalanista, però no
milito en cap partit polític. El
Barca ha de ser apolític però no
hem d'oblidar la transcendència
social i històrica de l'entitat, que
ha de donar el seu suport per
igual a tots els partits polítics
catalans; Tampoc no podem ne-
gar que el Barca és 'quelcom
més que un club' perquè això és
al carrer, com no podem oblidar
tan fàcilment el paper que va
jugar el Barca quan aquí estava
prohibit fer política..."

Recuperar l'imatge perduda
Qualsevol entén, en les paraules

de Jaume Llopis, una crítica implíci-
ta a la gestió d'en Núnez. Sembla
com si el portaveu de l'oposició
donés a entendre que el Barca ja n
és,el que era ni el que hauria de ser.
"És clar. Crec que el club ha
perdut la imatge que li corres-
pon, arreu de l'Estat i dins de la

mateixa Catalunya. Ara ja no
podem anar ni a Reus i tot per no
comprendre que el Barca és
quelcom més que un club de fut-
bol. Crec, sincerament, que el
senyor Núnez pot ésser tan cata-
là com jo, però no exerceix com a
tal"

Això que ha dit el senyor Llopis és
molt fort. Perquè, li ho recordo, el
senyor Núnez va l'Onze de Setem-
bre, de cada any, amb la seva corona
de flors, a fer l'ofrena a Rafael de
Casanova. Cada any des d'en fa dos,
vull dir...

"Miri: no n'hi ha prou amb
això. Es pot anar a un enter-
rament i no sentir-ho", diu amb
força ironia el senyor Llopis, que
afegeix: "El Barca ha de donar
una imatge de seny, de cohesió,
de catalanisme que no s'està do-
nant, malgrat que a la Junta hi
ha gent molt catalana, com Nico-
lau Casaus, que és molt amic
meu, i després s'han de vigilar
molt també les relacions públi-

ques i humanes. Tenir aquesta
sensibilitat que ara no es té."

Fer un equip de casa
Diguem que Jaume Llopis ens ha

exposat ja la seva filosofia del Bar-
celonisme. Però el Barca també es
un equip de futbol i dels maldecaps
d'aquests equip, dels punts que no
es guanyen i s'haurien de guanyar,
ve el disgust del soci.

"Al marge de les qüestions
socials, ja esmentades, la gestió
d'en Núnez ha tingut encerts en
l'aspecte econòmic i grans de-
vallades en l'esportiu. Consti
que tampoc em sembla bé d'atri-
buir-li tot l'èxit econòmic, que
correspon al soci. El soci ha fet
tot el que en Núnez hi ha dema-
nat i ha respost d'una manera
exemplar mentre la directiva
duia a terme unes despeses, en
matèria de fitxatges, de viatges,
de canvis d'entrenadors i tot
això que també forma part de
una gestió econòmica. Ara bé, hi
ha hagut superàvit i això no se li
pot discutir".

Passem, doncs, a la qüestió es-
portiva, terreny en el qual el senor
Llopis critica els fitxatges molt cars i
molt poc rendibles del nunyisme -
Fèlix, Tarrés, Amigo, Roberto Di-
namita, Rubio... "El que passa és
que Núnez ha volgut jugar a
tècnic i això no es pot fer. Ha
fitxat PAlexanko només perquè
no el fitxés el Madrid. No s'es-
colta els tècnics ni els seus com-
panys de Junta perquè la direc-
tiva del Barca, avui per avui,
només la formen en Núnez i en
Gaspart. Jo, si mai arribo a pre-
sident, no diré qui s'ha de fitxar i
quina alineació s'ha de fer diu-
menge".

Tot això ho coneix bé el senyor
Llopis, perquè durant un temps va
estar vinculat al futbol-base del
Barca. "Fèiem unes estadísti-
ques sobre el rendiment de cada
nano d'acord amb les puntua-
cions que els donaven els tècnics
i es passava a les persones res-
ponsables que, ala vegada, no en
feien cap cas. Per això vaig ple-
gar".

D'en Kubala diu que hauria estat
un gran mestre dels jugadors joves.
"Ningú no els pot ensenyar la
tècnica del futbol com ell. Crec
que el van portar enganyat cap
al primer equip i ara està desmo-
ralitzat. Mentre la directiva li
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dóna la confiança, comença a
parlar amb els jugadors a la seva
esquerra..."

Com tothom que vol arribar a ser
president del Barca, el senyo* Llo-
pis es declara enamorat de la pedre-
ra catalana. Això ja és una mica un
tòpic i li demano que em doni una
solució per aprofitar aquesta pedre-
ra, més que fer-ne un cant de les
seves excel·lències.

"Miri, una de les coses que es
diu, i també crec que això ja és
un tòpic, és que el soci no té
paciència amb els xicots de casa.
Algú li ha preguntat al soci, com
s'ha fet a l'Athlètic de Bilbao o a
la Reial Societat, si està dispo-
sat a fer un equip bàsicament
català? Primer s'ha de fer aques-
ta consulta i demanar-li al soci
que es responsabilitzi d'aquesta
política a portar. Personalment,

jo no crec que un equip format
bàsicament per jugadors cata-
lans ho fés pitjor que com ho està
fent ara el Barca. En segon lloc, i
amb el suport d'aquesta voluntat
dels socis, els directius i els tèc-
nics han de perdre la por al risc
que comporta donar confiança
als jugadors de la pedrera. En
tercer lloc, cal anar amb aquests
xicots cosa que ja s'ha començat
a fer amb la creació de la resi-
dència a la Masia, amb una cura
molt gran, tant en l'aspecte es-
portiu com en el personal, aju-
dar-los a resoldre problemes
d'estudis, familiar i d'altres".

Element de moderació
Hem d'acabar. Jaume Llopis diu

que no té pressa d'arribar a la presi-
dència del Barca. Als seus 38 anys,
aquest executiu ex-futbolista del
Sants. Elx, Hospitalet, Mataró i

Andorra, sap que els resultats po-
den mantenir en Núnez a la butaca
presidencial de Can Barca i que
dintre de dos anys, prop de les
eleccions, en Núnez tornarà a treu-
re's de la màniga la carta d'en Mara-
dona.

"De moment -diu el senyor Llo-
pis- nosaltres hem dut a terme
una tasca, hem estudiat els pro-
blemes del Barca i hem buscat
les solucions a aquests proble-
mes i les persones per dur a
terme aquestes solucions. Si
amb això aconseguim que Núnez
i Gaspart prenguin consciència
que hi ha un poder moderador i
contribueix a què prenguin mi-
llor les seves decisions, ja esta-
rem tranquils. Com volem que
també estigui tranquil el soci i
que sàpiga que al Barca mai no
es produirà un vuit de poder". E

Porta dels bergants RAMON BARNILS

Ja tenim President. I Honorable
Als qui van seguir en directe, per ràdio o per

televisió el debat parlamentari de fa unes setmanes
no els hauria de restar cap mena de dubte sobre si
tenim o no tenim president de la Generalitat. El
domini de la situació que va demostrar Jordi Pujol,
tant en el que va dir com en el que va fer dir per poder
ell després contradir, només és comparable amb
l'educació corporal que va demostrar.

Per primera vegada Jordi Pujol es va presentar
sense ni un tic, Pujol no ens va oferir cap tic ni per
remei. Aquells cops de coll de pollastre, aquella boca
frunzida en cul de gallina, aquell plegar la parpella
fugint de l'esquitxada, tot això formava part de
l'home vell, del Jordi Pujol no President, del Jordi
Pujol abans de ser Jordi Pujol.

Hi ha gent així, nascuda per presidir. Winston
Churchill va ser nomenat primer ministre en plena
ofensiva, i victoriosa, de l'exèrcit de Hitler. La Gran
Bretanya era tancada a casa seva, acorralada, sola i
aïllada. Alemanya, amb aliats actius i ajudes precio-
ses com la del pacte amb la Unió Soviètica, tenia tots
els trumfos. En aquestes nomenen premier Chur-
chill, aquest se'n va a dormir i l'endemà en llevar-se
declara:

—Aquesta nit he dormit millor que no mai en
la meva vida.

El seu primer discurs al Parlament britànic fou
aquell en què prometé sang, suor i llàgrimes. Li era
ben bé igual, i amb el mateix to en unes altres
circumstàncies hauria promès música, roses i xam-
pany. També hi va dir que s'aliaria amb el diable si
convenia, i quan va convenir ell, anticomunista
acèrrim, s'alià amb l'ex-aliada d'Alemanya, la Unió
Soviètica.

Ja tenim doncs president. Un home carregat de
tics, punyetes i manies mentre no presidia res, un cop
assegut a la trona li marxen tots els mals: voleu més
prova d'adequació de la persona al lloc? Aquest
estiu, ja president, fins i tot va fer vacances per
primera vegada a la vida. Així ho va dir al parent:

—Com que no hi ha ningú enlloc, jo també faig
vacances.

I ho deia content!!!
Si n'arribava a tenir de raó el vell Tarradellas quan

en vigílies de les eleccions presidencials va dir, i els
periodistes ho van explicar potser perquè badaven:

—Ara en aquests moments hi ha dos homes
que no poden dormir, l'un per por de ser presi-
dent, l'altre per por de no ser-ho.

Doncs bé, ara en aquests altres moments tots dos
deuen dormir com socs.

I l'esquerra? L'esquerra? Quina, d'esquerra? Als
programes de l'esquerra establerta no hi ha res que
no pugui portar a terme una dreta ben menjada i ben
dormida, assossegada, aliada amb el diable si convé i
tenint en compte per fí l'estètica. Premi d'estètica a
l'assessor que li escriví a Pujol la resposta al doctor
Gutiérrez, que deu ser un pediatre excel·lent per com
sap d'entretenir la canalla: "Per vostè el teatre, per a
mi el govern".

L'esquerra? Si jo fos pujolista em fregaria les mans
dues vegades: l'altra, perquè mentre l'esquerra no
vulgui reconèixer la condició real de l'adversari no
tindrà manera material de vencer-lo. Si no hi ha
enemic petit, ara imaginin-se si l'enemic a més a més
es mou en el brou del poder com el peix en aigua.
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Curs, traspàs i recurs

En menys de trenta dies, la
darrera quinzena de setem-
bre, la primera auinzena

d'octubre, s'han produït fets im-
portants i de signe divers en el
camp de l'ensenyament a Catalu-
nya.

Primer. Ha començat el curs
escolar amb relatiu o comparatiu
ordre. "

Segon. S'ha signat el decret de
traspàs de competències en matè-
ria d'ensenyament bàsic i mitjà.

Tercer. S'ha demanat de posar
un recurs d'inconstitucionalitat
contra la primera llei orgànica
d'ensenyament: la de "centres do-
cents".

El primer fet demostra que
l'Administració Central pot fer-ho
millor de com normalment ho fa i
que només amb la col·laboració de
la incipient administració catalana
d'uns Ajuntaments i uns sindicats
ben assentats es pot millorar enca-
ra. Breu, que la descentralització i
la participació són bones pautes
administratives.

La valoració del segon fet supera
de molt la llargada i l'amplada
d'aquesta humil passera. Durant
molt de temps, mesos, anys,
aquest decret anirà prenent forma
real, hem de veure com transforma
escola per escola, mestre per mes-
tre, nen per nen i com produeix la
primera generació de catalans
formats en escola catalana, quel-
com que Catalunya no ha tingut
mai. Si només per aquesta possibi-
litat ja podríem dir que el vituperat
Estatut de Sau, vituperablement
retallat, a la Moncloa, és a desgrat
d'això, un instrument molt més útil
de reconstrucció nacional que
l'Estatut del 32!

L
'ai al cor és la causa del tercer
fet: la petició al Parlament
que presenti un recurs d'in-

constitucionalitat contra la Llei
orgànica de centres docents. Es
precisament per què s'ha firmat ja
el traspàs de competències que cal
assegurar que el procés d'aquest
traspàs no tindrà cap entrebanc; i
hi ha el convenciment que la Llei

de Centres Docents pot ser l'en-
trebanc primer.

Aquesta llei és orgànica i això
vol dir que cal complir-la arreu de
l'Estat Espanyol; una disposició
addicional diu que alguns dels ar-
ticles no s'aplicaran a les comuni-
tats autònomes, segons llurs esta-
tuts. Però les xifres canten: dels 39
articles de la Llei, 29 de sencers i 4
punts de tres articles més, són
d'aplicació directa a Catalunya,
encara que en 11 articles i un punt,
estirant molt la corda, arribarem a
pensar que la Generalitat podrà
dictar decrets de compliment. Per
la nostra Generalitat queda només
la possibilitat clara de regular els
temes de 7 articles sencers i tres
punts d'altres tres articles.

I si de les xifres passem als
continguts veurem que la creació i
organització de centes caldrà fer-la
segons la llei estatal, que potser la
Generalitat podrà regular la classi-
ficació per nivells d'aquests cen-
tres i que, només segur, tenim
iniciativa plena per centres pilots i
experimentals, elements d'orga-
nització dels centres públics (els
privats tindran les possibilitats
que els dóna la llei estatal sense
cap mena d'intromissió de la Ge-
neralitat) i la definició dels deures,
no dels drets, dels alumnes.

I com queden els arguments que
s'han donat en contra? Es possible
dir, com ha fet ERC que més val no
diré res i anem fent i en tot cas ja
ens renyaran de Madrid? Això en-
tre nens que van a l'escola encara, i
que ho haguessin hagut de fer els
mestres molts anys, bé. Però és
precisament perquè sabem el ter-
rible que és, i el poc educatiu que
pot esdevenir haver de fer les co-
ses amb insenguretat i temor, amb
l'ai al cor, que desitgem tenir les
nostres competències plenes... i
clares.

Dels arguments de CiU i de
Centristes més valdria no parlar-
ne. A Madrid van quedar prou
clars. A Catalunya ben foscos. Ja
vam dir llavors que així passava i
ha passat. •
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Manilla d'oros

Alaba't ruc,
que a vendre
et duc

XAVIER BRU DE SALA

Dèiem la setmana passada
—per ser precisos, us ho deia
aquest il·lustre, temut..., servi-
dor vostre— que el senyor Agus-
tí Pons és un senyor poeta, o un
poetàs, com vulgueu. I sembla
que fins i tot el senyor —aquí dic
senyor amb tota una altra inten-
ció— Faulí vol fer veure que se
n'adona: escriu un comentari,
elogiós però no massa, no fos cas
que algú digués que és dolent i jo
quedés com un beneit, a la il·lus-
tríssima "Vanguardia" dels di-
jous, que acaba dient que fóra
una injustícia que el poeta Pons
no figurés en l'antologia d'Altaió
i Sala-Valldaura! Si us plau,
senyor Faulí! que si no sabés que
ho escriu amb tota la santa
innocència creuria que se'n fot!
A l'antologia esmentada hi ha
més que en general es pensen
que et fan un favor dient-te coses
així i es limiten a fer pena.

Deixem convenientment arra-
conat el tema i tornem al nostre
senyor poeta Agustí Pons i al seu
Tractat de geografia, el volum
que comenta aquest servidor
vostre. El volum s'obre —recor-
deu?— amb el famós "Tinc abso-
luta necessitat de fer un poema",
continua amb una precisa recer-
ca de l'abscon elemental, quoti-
dià, insòlit, revoltat; es fa mestre
posteriorment d'un ofici com-

Xavier Bru de Sala.

plex i apassionant—el nostre—,
i acaba amb un rotund "... Com
un estol d'ocells en ordre de
combat".

En arribar aquí, l'il·lustre ser-
vidor —que pesat, aquest, amb
tant de servidor amunt i avall—
us demana si aneu entenent el
perquè d'aquesta incorporació
d'una secular enemistat a "Lli-
bres del Mall". Potser us penseu
que l'enteneu, però no. El senyor
poeta Agustí Pons és un poeta,
un bon poeta que fa bona poesia,
i la bona poesia s'ha de publicar a
les bones col·leccions, direu.
Correcte, doncs. Aprovadet just,
i encara gràcies.

En un país on tothom es dedi-
ca des.de fa molts anys a fer-se
amb materials primitius la seva
cabana —que errat que anaves,
Terenci quan parlaves de cape-
lletes; aquí només hi havia bar-

racots individuals, i, com a
màxim, algun tristíssim caba-
nyar amb talús de pals i ca-
nyes—, en un país així, dic, no ha
d'estranyar que quan els més,
més ens disposem —els fona-
ments ja hi són, i sòlids—, a
construir una casa per a tothom
—per als qui la fem i els qui
vindran, que no és moment per
omplir-la d'andròmines empol-
segades (és la casa que vols,
Agustí?)—, quan ens disposem a
canviar de sima, quan ens dispo-
sem a tenir en compte alhora les
exigències culturals excelses i la
naturalesa del poble que ens
hem triat, no ha d'estranyar dic,
que en circumstàncies com
aquestes, els més ben arrepa-
pats girin la vista, incòmodes,
neguitosos, cap a altres esferes,
ni que els més agosarats entre els
cavernícoles cosmopolites
—fauna a extinguir, a fe— provin
d'aviar-nos qualcuna pedra amb
àgil fona. No ha d'estranyar-nos,
no. I fins estava previst. No la
faran pujar torta, no, la nostra
casa per a tothom. Aneu ente-
nent?

Enteneu que la publicació de
Tractat de geografia d'Agustí
Pons a "Llibres del Mall" és una
peça més —que cal valorar en la
seva justa mesura, que no és
petita—, una peça més no l'úni-
ca, en la construcció i consolida-
ció d'una operació cultural
d'abast desconegut a casa nostra
des del temps del noucentisme?
Ho enteneu, ara?

Si ho enteneu, correu-hi, cor-
reu-hi, que no hi ha números
claus. I si no ho enteneu, no ho
compreu, però permeteu a
aquest il·lustre servidor vostre
—que ho és— d'acariciar-vos
tristament les llargues i peludes
orellasses.
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ENRIC CORMENZANA

I/art és la
intel.lectualització
de F erotisme
ISIDRE AMBROS

Enric Cormenzana i Bardàs, de signe zoodiacal Leo,
misantrop segons ell i pintor d'olis i dibuixos segons diu
el catàleg, exposa a la galeria Joan Prats, des del 14
d'octubre fíns a mitjans del proper mes de novembre, un
conjunt de cinquanta obres.

Alt, prim, amb una espessa barba
negra que contrastar, vivament, amb
la grisor dels seus cabells i amb uns
ulls inquiets que són el viu reflex de
la seva personalitat. Una personali-
tat força definida, capaç de crear en
els propers cinc minuts 1 obra cab-
dal de la seva carrera d'artista.

Hi ha gent que et defineix com
una persona amb una capacitat de
treball desigual i impulsiu i que per
altra banda pateixes una forta an-
goixa comunicativa, és veritat tot
això?

"Si no tingués cap dificultat
per expressar-me amb els sen-
tits s'ha de suposar que no pinta-
ria".

"Respecte a allò que deies del
meu treball impulsiu i desigual,
haig de dir que abans de comple-
tar una obra m'estic quinze dies
fent allò que la gent defineix com
"no fer res" i després en tres
dies faig el que la gent creu que
ho faig en tres mesos".

Haig de reconèixer que la imatge
que ofereix l'Enric Cormenzana és
aquella que jo m'havia fet de l'artis-
ta, però el que ja no s'adapta tant
són les seves respostes, són curtes,
però abstractes, just a l'inrevés del
que jo creia. Possiblement això tin-
gui una estreta relació amb les seves
obres, que malgrat estar plenes de
significat, acostumen a estar man-
cades de qualsevol sensació-de bar-
roquisme, alhora que la simbologia
que empra es definida i constant.

S'ha de dir, però, que en Cormen-

zana és un home que considera que
la seva obra transcorre Raral.lela a la
seva mateixa realitat. "Es com una
projecció integral i vitalista de
la meva concepció del món i de la
vida, amb «.ota la subjectivitat
que vulguis però és així mateix.
Penso que les coses poden ser
útils per si matcires, però penso
que també està bé que n'hi hagi
que no siguin útils, en el sentit
físic de la paraula".

Es pot dir, doncs, que tens una
visió molt particular de les coses
útils, no?

"Jo diria que el que tinc és un
gran menyspreu per tot allò que
representa una visió utilitarista
de les coses".

Parlem una mica de l'eròtica.
"Per a mi és l'únic important.

L'erotisme és tot allò que ens fa
crear, i estic convençut que és
l'explicació essencial de l'çsde-
yenir social i individual... Es...
Es que el fet de ser estètic ja
comporta ser eròtic, tot el que és
estètic implica, automàtica-
ment, l'eròtisme. Per exemple,
per a mi l'art no és res més que
l'intel.lectualització de l'erotis-
me".

Si hom observa les darreres obres
que ha elaborat l'Enric Cormenza-
na, es pot advertir que hi ha predo-
mini envers els colors lleugers, sub-
tils i opacs, que serveixen de marc
perquè l'artista hi dibuixi a sobre la
seva escassa, però no per això po-
bra, simbologia sígnica. Però per-

RESPOSTES

'La profunditat d'una obra depèn, bàsicament, de l'espectador".

"L'art és patrimoni de cadascú".

què fas servir aquest tipus de color i
no un altre?

"El color és llum i la llum pot
ser agressiva o evasiva, o més
que evasiva, no agressiva. Per a
mi, el color o, més ben dit, un
color forma part de les formes
sígniques. Per a d'altres, en can-
vi, el color és... com ho diria jo...

una atmosfera... Sí, això, una
atmosfera on poder covar els
símbols".

A què es deu que en els dibuixos
que fas sempre hi ha aquella sensa-
ció de profunditat asèptica?

"Jo penso que la profunditat
depèn, bàsicament, de l'espec-
tador. Un sentiment molt pro-
fund depèn de qui l'experimenti,
a més, això va lligat als agents
físics o pseudo-físics que l'hagin
pogut desencadenar. Llavors, és
clar, és molt relatiu parlar de la
profunditat d'una obra. Penso
que la profunditat, al cap i a la fi,
no és racionalitzable.

" Quan duus a terme un dibuix, un
oli, improvises o, ans al contrari,
elabores, treballes el dibuix?

"Sento".
Què vols dir?
"Doncs que si durant una es-

tona sento, elaboro. Si el senti-
ment és puntual improviso".

Sota quines influències actues?
"Les de tothom".
Home, no siguis tan estricte, ex-

plica't una mica més, què has volgut
dir amb això?

El que t'influencia és allò que
t'agrada, el dia, la llum, el fum
d'una xemeneia o el núvol que hi
ha allà al mig, en fi, multitud de
coses".

En els teus treballs, de què tens
més cura, .del fons o de la forma?

"El fons i la forma són indisso-
lubles, sense fons no hi ha forma
i tota forma implica un fons. El
fons és inherent a l'home. Si
ningú no tingués fons no hi hau-
ria res, no existiria l'home. El
fons necessita de la forma per
poder expressar-se o si no no hi
hauria comunicació.

Jo no crec en la forma per la
forma, sinó que tota forma im-
plica un fons, sempre hi ha una
motivació".

L'art on penses que ha de serien
una galeria tancada o bé al carrer o a
qualsevol altre lloc , o a on?

"L'art és patrimoni de cadas-
cú, cada individu és creador.
Tots fem art constantment.

No sols el devenir, sinó fíns i
tot el present és creació. Art és
creació i creació és art". •

SENSE PREGUNTES

Atès que l'Enric Cormenzana
és un home de respostes curtes,
se li va proposar de respondre un
qüestionari de vint preguntes, a
la qual cosa va accedir amable-
ment. Però de cop i volta i abans
que li fes la primera pregunta...
"Primera resposta: Enric Cor-
menana i Bardas".

"Segona resposta"; El 23 de
juliol de l'any 1948.

En veure la decidida predis-
posició a contestar que tenia en
Cormenzana, vaig optar per anar
apuntant les respostes enlloc de
formular-li les preguntes i vet
aquí el que va sortir:

"Tercera resposta": No crec
que importi a ningú".

"Quarta resposta: No".
"Cinquena resposta: A vega-

des".
"Sisena resposta: No".
"Setena resposta: Tots aquells

que són estètics".
"Vuitena resposta: Rotunda-

ment, no".
"Novena resposta: Klee, Rot-

hko..."
"Desena resposta: Safo, Pave-

se perquè l'entenc sense intuir-
lo i Joyce perquè l'intueixo
sense entendre'l".

"Onzena resposta: Resnais i, a
vegades, Keaton".

"Dotzena resposta: Sonata per
a dos pianos i percussió d'en Bela
Bartok".

"Tretzena resposta: Cap, en
tot cas l'escola de Nova York, en
Robert Venturi i en Hejduk quan
tinc el dia".

"Catorzena resposta: No".
"Quinzena resposta: La intui-

ció".
"Setzena resposta: Quasi mai"
"Dissetena resposta: No".
"Divuitena resposta: Deca-

dent".
"Dinovena resposta: Definiti-

vament, no".
"Vintena resposta: No ho sé.

Voldria que mai".
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Cultura en joc JOSEP Ma. CARANDELL

Acaba d'aparèixer la "Guip dels
Museus de Catalunya", de la qual
en són autores cinc conservadores
de tres museus de Barcelona: Maria
Josep Barri, Maria Carme Farré
(de qui depèn, a més, la coordina-
ció general), Cristina Mendoza,
Maria Teresa Ocana i Eloïsa Sen-
dra. L'obra ha estat subvenciona-
da i publicada per "la Caixa",
institució que avui dia està sub-
vencionant una quantitat extraor-
dinària d'activitats culturals.

La utilitat d'aquesta "Guia" és
tan gran, per a la nostra cultura,
que jo no sé si sabré subratllar-la
suficientment. En certa manera és
com un descobriment: una realitat
que estava en bona part amagada,
surt a la superfície per obra i gràcia
del treball d'aquestes investigado-
res. La realitat s'ha eixamplat amb
llur descoberta de moltíssims mu-
seus pràcticament desconeguts
per a les persones que no hi estan
directament lligades. Imagino el
plaer que els haurà produït la
descoberta, en pobles apartats, o
en barris inesperats de les nostres
ciutats, i que haurà compensat
suficientment la seva difícil tasca
investigadora. Ara, els viatgers
disposaran d'una orientació preci-
sa quan arribin a un poble, i vul-
guin ocupar una estona en la visita
auna col·lecció; i els interessats en
determinada matèria podran dis-
posar d'una panoràmica general i
particularitzada pel que respecta
als museus que els interessen.

Posaré un exemple. Els darrers
dies vaig estar recollint informació
sobre el Pare Claret —odiat per-
sonatge de la cort d'Isabel II,
aprenent de teixidor i patró de
l'Escola de Belles Arts, de Llotja,
entre moltíssimes altres activitats
laborals, polítiques, socials, reli-
gioses i personals d'aquell ecle-
siàstic tan controvertit (com tants
d'altres de la seva època)—, i la
"guia" em va facilitar el coneixe-
ment que, a Sallent, existeix el
"Museu Casa Natal del Pare Cla-
ret". Dos dies després, em visitava
un periodista suís, interessat per
les eines agrícoles, i en poca estona

Els museus
poguérem trobar una sèrie de llocs
on s'exposaven objectes relacio-
nats amb la pagesia local, com el
Museu del Camp, a Vilabella, el
Museu Parroquial Palau Solitar, a
Palau de Plegamans, etc. En po-
ques paraules: la "Guia" ocupa ja
un lloc al costat de les enciclopè-
dies i diccionaris, com a eina d'in-
formació de primera utilitat.

TRES-CENTS VUITANTA
NOU MUSEUS

El lector es demanarà, però,
quin és el número de museus i
col·leccions oberts al públic a
Catalunya. £ Vuitanta, cent, cent-
cinquanta...? Aquesta és una altra
descoberta sorprenent. Un país
com Catalunya té, ni més ni menys
tres-cents vuitanta-nou museus
segons la "Guia". Ara bé. Aquesta
xifra no farà altra cosa que aug-
mentar en els propers anys, a
causa, em sembla, de l'existència
d'aquesta "Guia dels Museus de
Catalunya", car molts particulars
que fins ara no havien donat a
conèixer públicament les seves
col·leccions, se sentiran involu-
crats en el procés de recuperació
d'objectes dels quals en serven la
memòria, i sentiran l'orgull de ser
públic el que amb tants sacrificis
han anat replegant al llarg dels
anys. És a dir, aquesta "Guia", no
sols descobreix, sinó que servirà
per a descobrir. No tinc cap dubte
que, en aquests moments, ja deuen
ser quatre-cehts els museus oberts
al públic.

La "Guia", molt ben editada,
segueix l'ordre alfabètic de les po-
blacions que tenen museus, des
d'Àger (Noguera), fins Vinaixa
(Garrigues). Cada Museu porta un
comentari de l'edifici on es troba,
del preu o gratuïtat de l'entrada,
de l'horari, de la propietat i del
contingut —curiosament deta-
llat—, a més d'una fotografia
interior o exterior, o d'ambdós, de
l'edifici i les instal·lacions. A les
darreres pàgines hi ha un índex de
poblacions, un altre per comar-
ques, un tercer, també alfabètic,
dels Museus i un mapa general.

Les autores, en la Nota preliminar,
assenyalen que l'índex per matè-
ries ha estat impossible de fer
perquè la majoria dels museus son
miscel·lanis. La "Guia" inclou,
també, els Museus en període de
formació o en projecte. Una sèrie
de senyals ens informen sobre
l'interès de cada un dels museus, o
dels edificis que els aixopluguen,
així com de la seva importància
"per a la coneixença de la història
natural", "de la vida i el treball
dels habitants de Catalunya", de
"la història de Catalunya", "de la
coneixença de l'art català", "de
l'art internacional" i "de l'entorn
natural, urbà i arquitectònic".

CAL UN TREBALL
COMPLEMENTARI

Jo demanaria ara, a les autores,
un treball complementari. Em
refereixo a la publicació, en forma
d'articles o de llibre, de les seves
experiències en la recerca dels
Museus, sobre les persones que els
han creat o que els dirigeixen, en fi,
de la vida dels nostres museus.
Recordo aquells llibres que, en
l'època de la Renaixença, publica-
ren els "missioners" folkloristes
—musicòlegs, rondallistes, etc.—,
sobre els seus viatges d'inves-
tigació, i que avui constitueixen
un document excepcional sobre la
Catalunya anònima de la segona
meitat del segle XIX. Imagino
fàcilment, perquè en conec alguns,
la personalitat dels creadors de
col·leccions —els col·leccionis-
tes—, moltes vegades persones
amateurs que han sacrificat la seva
vida i els seus diners a reunir
objectes, amb una passió obsessi-
va, gairebé malaltissa. Com acos-
tuma a succeir, darrera de cada
una de les obres i manifestacions
culturals que tenim, hi ha una
persona, o vàries, que les han fetes
possibles amb un treball de molt
difícil reconeixement.

N'estic segur, repeteixo, no tan
sols de la utilitat d'aquesta "Guia"
pel que fa al que ja existeix, sinó
també, pel que, gràcies a ella, es
podrà conèixer i es podrà fer en el
futur.
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Televisió

La querella
contra Miquel
Sellarès
FRANCESC BAIGES

Era el segon judici en català d'en-
çà l'any 1939. Els tres advocats
defensors, Josep Camps, Francesc
Casares i Assumpta Selles, i els
nombrosos testimonis de la defensa
esperaren una llarga estona els qui
havien de presentar l'acusació. A la
fi no aparegueren i l'advocat acusa-
dor retirà la querella.

Tot havia començat en una reunió
d'entitats celebrada l'u de setembre
al local d'Amics de la Ciutat. El
motiu de la trobada era endegar una
campanya "Per una ràdio i una tele-
visió nacionals catalanes, ara". Mi-
quel Sellarès, com a secretari del
Club Ramon Muntaner, actuava de
moderador, acompanyat a la Mesa,
per Miquel Taradell (president del
Ramon Muntaner), Miquel Quinta-
na (en representació dels Grups al
Servei de Catalunya) i Miquel Es-
quirol (president d'Amics de la Ciu-
tat).

— Què motivà la querella?
—En el decurs del debat -—ens

explica el propi Sellarès— es produí
un incident entre Enric Garriga Tru-
llols, que representava un grup
d'amistat catalano-occitana, i Teo-
•dor Garriga, de Ràdio Associació de
Catalunya. Jo vaig intervenir i Enric
Garriga em preguntà per què no
s'havia invitat Televisió Catalana
S.A.

— I la contesta féu enfadar
Garriga Trullols

— La contesta fou que les entitats
presents a la Mesa havíem convidat
entitats serioses, cíviques i políti-
ques i que, tot i el gran respecte que
ens mereixien els accionistes de
TVC S.A. no vèiem gens clara la
seva presència fins que no es clarifi-
qués la gestió de l'empresa.

— No tardà en arribar la que-
rella judicial presentada per
TVC S.A. amb tres testimonis:
L'esmentat Garriga Trullols,
Víctor Castell i Josep Maria
Amorós. Cap d'ells es presenta-
ria després a Phora del judici.

"La televisió privada pot ser la liquidació lingüística del país"

Per què creus, doncs, que s'es-
tablí la querella?

— En aquest afer crec que és
indiscutible que hi ha hagut l'intent
de desprestigir una persona que
defensa aferrissadament la necessi-
tat d'una televisió pública.

— I per què aquesta aversió a
la televisió privada?

— Perquè, ideològicament, la
meva alternativa com a home socia-
lista democràtic i com a nacionalista
passa per la televisió pública. Si-
guem clars, si la televisió privada
volgués dir televisió en català i de
contingut nacionalista, benvinguda.
Però la televisió privada voldrà dir
que al costat d'un o dos canals
catalanistes privats, fets amb pocs
mitjans, i ja veuríem amb quina
publicitat, en sortirien cinc o sis
d'empreses estatals, en castellà, i
amb molts més mitjans.

— Això ja passa amb la resta
de mitjans de comunicació.

— Sí, però traslladar-ho a la tele-
visió, amb el seu gran poder d'inci-
dència pública equival a obrir la
porta a la liquidació lingüística del
país.

— Potser amb el mateix rao-
nament el Partit Nacionalista
Basc, tampoc no abona la televi-
sió privada, però no és impossi-
ble que acabi imposant-se.

— Aleshores, el que jo demanaria
és que els nostres diputats presen-

tessin projectes de llei per regular la
televisió privada a Catalunya, obli-
gant-la a emetre un nombre fixe
d'hores en català. D'altra banda, no
crec que la UCD potencií la televisió
privada, tenint com té els dos canals
estatals a les seves mans.

Penso que sobre aquesta qüestió
cal un consens ampli dels nostres
parlamentaris, perquè si ara ens
enfrontem a RTV, demà ho haurem
de fer amb el video-tape i l'electrò-
nica. I l'altra dia em vaig assabentar
que el ministeri de Cultura japonès
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ha hagut de subvencionar els vídeo-
tapes japonesos perquè els nens
d'aquell país jugaven ja en anglès. I
això m'esgarrifa.

— Com l'esgarrifa TVC, S.A.
— No m'esgarrifa, però quan es

constitueix una societat anònima
s'haurien de preveure els tràmits
legals per garantir que fos ben ad-
ministrada. El Parlament de Cata-
lunya hauria d'evitar que en nom de
sentiments o d'una ideologia es fa-
cin negocis no massa clars, perquè
no ho oblidem, dels 10.000 accionis-
tes de TVC, S.A. la gran majoria no
han donat els diners pensant en una
TV pública o privada sinó per fer
possible una televisió en català, i
prou. I crec que l'accionariat té dret
a un cert control.

Sigui com sigui, la querella ha
estat retirada; TVC S.A. segueix
preparant la seva televisió pri-
vada, i Miquel S ell ares es manté
al davant de la seva campanya
amb l'objectiu d'assolir les
1.000 entitats col·laboradores i
100.000 signatures que avalin
"una ràdio i una televisió nacio-
nal catalanes, ara". •

Múiica

Leó Ferré i la
música viva
JORDI GARCIA SOLER

Tot i el temps trancorregut d'ençà
de la seva celebració, els recitals
que Leó Ferré protagonitzà al Palau
de la Música Catalana de Barcelona
amb motiu de les festes de la Mercè
continuen essent objecte de polè-
mica. Ho són per motius diversos,
però d'una manera molt especial pel
fet que el gran cantant i autor mone-
gasc hi féu ús del "play-back",
l'acompanyament musical enregis-
trat magnetofònicament, bandejant
d'aquesta manera l'ús d'un acom-
panyament instrumental en directe
—i això tot i tenint en compte el fet
que, després del gran escàndol pro-
vocat per aquest fet el primer dia,
els dos darrers recitals va comptar
amb l'acompanyament a la guitarra
deToti Soler.

La polèmica és lògica, sobretot en
un context com el nostre, en el qual

el combat per la música viva ha estat
una de les constants principals de
les reivindicacions dels treballadors
i afeccionats de la música. Està clar
que tothom coincideix a defensar i
reivindicar com a norma l'ús de la
música viva. Està clar també que
l'ús de la música viva de manera
generalitzada fóra un gran avenç —i
això no només pel que fa referència
a la problemàtica socio-laboral cada
vegada més crítica d'aquest sector,
la qual cosa ja seria important, sinó
també des d'un punt de vista estric-
tament artístic i cultural, des d'un
punt de vista específicament musi-
cal, perquè la música viva dóna un
aire de major creativitat i esponta-
neïtat, un aire de major comunica-
ció.

Tanmateix les coses son com són,
i el cas de Leó Ferré és ben simpto-
màtic. El vell lleó anarquista actuà
amb l'acompanyament del "play-
back" no només per unes raons
econòmiques molt lògiques —a
desgrat que el seu "cachet" fou de
dos milions quatre-centes mil pes-
setes per a tres actuacions, la con-
tractació d'una gran orquestra sim-
fònica i chors, a més del corresponent
conjunt d'acompanyament rítmic, •

Encreuats núm. 7 5 JORDI FORTUNV

HORITZONTALS: 1- I totes les altres coses. 2.-
Persona que abans anava a plorar en els enterraments però
ara du salacot. 3.- El fan moltes candeles. No ha sofert cap
impressió. 4.- Pot beure's en qualsevol pot. Així comencen
moltes converses telefòniques. 5.- Consonant. S'assembla
a la cafeïna. La de Santa Llúcia se celebra pel Desembre.
6.- Un element dels antics. Rei francès, mesquí i menys-
preable per a nosaltres. El del mig és del cor, al revés.
Vocal. 7.- Gairebé imprescindible per a trobar el tresor del
pirata. Colla de persones que pretenen matar animals. 8.-
La seva separació a fet córrer rius de tinta. S'inclina davant
la manilla. 9.- Consonant. La dona del que condueix un
vaixell.

VERTICALS: 1.- Tres de la perfecció. 2.- Qui pot
comprar-hi, hi compra a més bon preu. 3.- L'han de tenir els
leaders per a seguir essent-ho. Conjunció arcaica. 4.- Hi
pasturen les vaques. Rega tot el nord d'Itàlia. 5.- Va fer la
guerra contra en Carles. 6.- Vocal. Ciutat francesa. 6141,3.
7.- El cobrareu d'ací a tres anys. Copulativa. 8.- Mig ànec.
Vocal. És necessari. 9.- De Cardedeu. Les dues últimes
lletres de la torreta. Vocal. 10.- Dit d'allò que ha estat ficat
en un codi. 11.- Qualitat que tenen tots els cadàvers al cap
d'una bona estona de ser-ho. 12.- El problema més greu de
la economia nacional. Consonant. 13.- Ha netejat molts
mocs de néts.
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SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NUM 74
HORITZONTALS: 1.- X. 2.- Estrident 3.- Clara. Er. I.

4.- Avinagrat 5.- Asil. Rades 6.- T. Agradosa. 7.- IotòdaN.
B. 8.- Cresta. INE. 9.- S. Reacusar. 10.- Sarria. 11.- L.O.

VERTICALS: 1.- U. A. 2.- Elàstics. 3.- Savi. Or. S. 4.-
Trilateral. 5.- Ran. G. seR. 6.-1. A. Rotar. 7.- Degradació.
8.- Xerrada. uA. 9.- N. Adonis. 10.- Tites. Na. 11.- Saber.
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Conèixer la Nostra Terra és estimar-la.

ENCICLOPÈDIA TEMÀTICA CATALANA
una col·lecció que us permetrà
conèixer tot el que cal saber

sobre Catalunya

LES COMARQUES
volums i i 2. estructurada per comaraue*. consta
d un gran nomere oe fotografies f«es
expressament per a aauesta oora, oe textos
explicatius i d una petita antologia dels nostres
prosistes i poetes.

ELS CATALANS
volum ï . les plomes deis esciotors mes
coneixedors oe la nostra gent comenten caoa
sector de la pcoitao catalana ets cageso*.
els pescadors. ets oorers de la indústria.
ef$ ciutadans, els artistes, e » Joves, les oone»...

ELS PAÏSOS CATALANS
volum 4. una visió geogràfica, nistorica. artística
i folklòrica deis països aue van estar nigats a
Catalunya ei »osseiió la Cerdanya i ei vanespir,
Andorra Provença NJpois. Slcüia. I Alguer...

HISTÒRIA DE CATALUNYA
vonjms s i 6 Tots ets esdeveniments oue des de
i època prenHtorica fins avui mateix nan contnouït
a formar ei nostre caràcter de oooie, la nostra
pròpia manera de ser.

GEOGRAFIA DE CATALUNYA
volums 718. un estudi geogràfic compietísum de
Catalunya, des oei reiieu i eis rius fins a les
ciutats i la diitriDuciO de la indústria, tot alio
acompanyat o una aounaanda extraordinària de
fotografies en coiors I de mapes,

NOU TESTAMENT
volums 9110 La paraula de Deu. Interpretada pels
Monjos oe Montserrat, estudiosos del seu
contingut Que ens trameten el seu significat més
directe per mitia oe la nostra llengua materna.

una obra de sempre i per a sempre, que no pot faltar a cap llar catalana

Departament tíe llibreria



hauria encarit considerablement la
seva contractació i conseqüentment
els preus. Les raons de Leó Ferré
són també de tipus diferent, i van
estenent-se dissortadament entre el
món musical d'arreu. L'ús del4 play-
back" és certament negatiu en molts
aspectes —deixant de banda el ja
esmentat de tipus socio-laboral, la
importància del qual no és gens
desdenyable, és clar que artística-
ment és regressiu—, però s'imposa
també per comoditat i economia, i
sovint també per la perfecció d'unes
execucions difícilment superables.

La música viva ha de continuar
essent una reivindicació mantingu-
da permanentment per part de tots
els qui entenem la música com un
fenomen artístic i cultural basat so-
bretot en la comunicació. A desgrat
que els recitals de Leó Ferré assolis-
sin uns nivells de perfecció inter-
pretativa difícilment repetibles i
que sens dubte recordarem durant
molt de temps com els millors reci-
tals de cançó vistos al nostre país en
molts anys, el cert és que l'ús del
"play-back" hauria d'ésser sistemà-
ticament bandejat i rebutjat. •

tfó
Amor,
sexualitat
i família
JOSEP BIGORDA

Alhora que, a Roma, un nombre
representatiu de les Conferències
episcopals nacionals celebren una
llarga assemblea sinodal sobre la
família i sobre la constel·lació de
realitats i valoracions ètiques que
giren entorn del fet familiar i conju-
gal, a França, un grup de 60 perso-
nalitats cristianes —teòlegs, sacer-
dots, pastors, seglars— introduei-
xen en l'opinió pública una presa de
posició, que no va pas exactament
pels camins sinodals, sobre "Amor,
sexualitat i família".

El document comença amb inter-
rogants. Es com una crida a diver-
ses consideracions sobre l'autenci-
tat de l'amor, la dissociació entre
amor i fecunditat, els marginats del

matrimoni monogàmic i del celibat
consagrat, etc, que, com a mínim,
qüestionen l'expressió tradicional
dels valors cristians de la família.

"La referència abstracta i mecà-
nica a un model imposat des de dalt
—diuen més endavant els signants
del document— no permet massa
d'avaluar el contingut ètic: un
divorci, per exemple, pot ser l'ex-
pressió d'un abandonament sense
escrúpols. Però pot ser també l'úni-
ca manera d'alliberar-se o d'allibe-

Llibres PERE ANGUERA

PEDROLO, M. DE: To-
tes les bèsties de càrrega.
Les millors obres de la
literatura catalana, 38.
300 pàgs.

Una novel·la a cavall entre el realisme més cru i el simbolisme kafkià,
en una situació límit on es narra l'opressió d'un poble aclaparat per la
burocràcia i el despotisme i la seva solidària voluntat de supervivència
contra un enemic poderós i infiltrat dins la seva terra. Una de les obres
més destacades de l'autor.

PLA, JOSEP: Itàlia i el
Mediterrani. Ed. Destino.
Obra completa 37. 695
pàgs.

Recull d'escrits recents agrupats en dos grans blocs. En el primer aplega
tot de notes, impressions, traduccions, sobre Itàlia, la seva gent i el seu
paisatge i els comentaris personals. En el segon fa una mena de guia de
viatge a l'entorn de tot el Mediterrani.

ALBAIGÉS, J. M.: Dic-
cionari de noms de persona.
Ed. 62. 361 pàgs.

Un completi exhaustiu catàleg de noms propis de diferents tradicions
culturals que han convergit en el món català. L'autor en dóna l'origen, el
significat i la data de celebració quan està reconegut per l'església
catòlica.

OBIOLS, M: El misteri de
Buster Keaton. Publica-
cions abadia Montserrat.
La Xarxa, 29. 87 pàs.

Un recull de tretze contes escrits amb tècniques i intencions diverses,
amb un to ingenu i suggerent, molt adaptat al públic infantil. El llibre
presentat com un joc està il·lustrat per M. Balaguer, que s'adapta a la
forma d'acudit o estirabot de més d'una de les narracions.

GORKI, M.: La mare. Ed.
62. El cangur, 53. 293
pàs.

Una de les grans novel·les russes del segle, redactada el 1907, descriu
amb gran encert literari i amb tota la passió idealista el procés de
conscienciació per part dels membres de les classes populars de l'imperi
zarista de la seva opressió i alhora de la repressió de què en són víctimes.
La novel·la, densament dramàtica, ha suggerit diverses adaptacions
teatrals- i fílmiques.

46



rar l'altre, respectant-lo en la seva
dignitat humana. És en l'experièn-
cia dels valors, més que no pas en la
referència a un model estereotipat,
on nosaltres descobrim el sentit
d'allò que vivim".

Després de destacar positiva-
ment el matrimoni monogàmic, que
vol ser igualitari, exclusiu, durader,
fecund i fidel, com un lloc de perso-
nalització mútua i com un espai que
fa possible que els fills madurin en
un clima d'amor, de seguretat i de
comprensió, el text fa una evocació
dels temes tradicionals de la parella
cristiana. Amb tot, els signants
observen que "l'amor de Déu no
reemplaça l'amor humà, fent-lo sa-
grat o diví. És l'aliança lliure i
responsable de dos éssers humans
la que és a la base del misteri
espiritual, de la realitat sacramental
de la parella".

Finalment, el document esmen-
tat, adreçant-se a les Esglésies,
demana que "estiguin atentes a allò
que viuen els cristians" i que "asso-
ciïn el conjunt del poble de Déu a
l'elaboració d'una paraula eclesial
actual i solvent", és a dir, "una
paraula de llibertat i d'amor evangè-
lic" sobre dues qüestions candents:
la contracepció i els divorciats que
han tornat a casar-se.

"L'elecció de mitjans contracep-
tius eficaços i adequats a cada pare-
lla —afirma el text— no deriva
d'una suposada llei natural, sotme-
sa a la interpretació autorizada del
magisteri. Deriva més aviat de la
llibertat personal dels creients, que
confronten les seves decisions en
Església".

I pel que fa a la segona qüestió
roent, diuen: "Els divorciats que
han contret un nou matrimoni, no
haurien d'ésser exclosos de la taula
eucarística. No es tracta pas de
renunciar al testimoniatge de l'exi-
gència evangèlica, sinó de la possibi-
litat que resta oberta a tots de ser
reintegrats en la comunió eclesial. I
es tracta, a més a més, de reconèixer
i manifestar el valor humà d'una
nova unió que pot ser, també, signe
de l'amor de Déu i lloc del seu
encontre".

Aquesta és la línia del document
francès que acaba de ser difós a
través de la premsa. No és, evident-
ment, la veu oficial de l'Església.
Però sí que vol ser veu dins l'Es-
glésia. •

Art

Vilasames és
notícia
MARIA JOSEP COROMINAS

El museu de Vilafamés, amb el
seu director Vicente Aguilera Gerni,
sub-director José Garneria i un mag-
nífic equip de gent molt competent,
han organitzat la I Trobada Interna-
cional de la Crítica d'Art. Si tota
iniciativa dins de l'any artístic és
aplaudible, en aquesta ocasió ho és
encara més per dos motius: per
l'interès intrínsec de la trobada i per
la bona acollida i l'organització que
ens han ofert. Volem donar, a partir
d'aquí, una petita visió del que va
dir cada ponent. Començà Aguile-
ra Cerni, parlant de les estructures

obsoletes que es produeixen en el
camp de l'art, sense que existeixi un
coneixement- de les veritables cau-
ses que han produït l'obsolència.
També es va referir a la manca de
coneixement respecte a la moda
promocionada, que no respon a una
autèntica resposta cultural, i que
provoca l'existència del fet artificio-
sament per l'acció deliberada d'una
organització sobre el funcionament
del mercat artístic. No hi ha crisi de
l'art, sinó dels estímuls prefabricats
i dels fets mercadològics disfressats
de cultura.

Arnau Puig va referir-se a dues
maneres d'acostar-se a l'art, una és
la de viure'l i l'altra és la de copsar-
lo amb l'intel.lecte. Aquesta és la
crítica d'art que és molt viva i no és
gens decadent.

De decadència i crisi de l'art, res
de res. Els que estan en crisi són els
que no tenen creativitat. Per què
passa això? Perquè no tenen res a
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L'HORA
PETITS ANUNCIS

OFERTES
DEMANDES

Telefonista amb experiència
s'olereix. Sou a convenir. Tru-
queu 311 16 96 Maria o escri-
viu a STOP I/HORA Rel. 96.

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

Ptr promocionar publicació catalana
n«cts»ittm duts v ·n ·dorn. amb rtsponsa-
bilitat i iniciativa. Imprticmdibl· que pirlin
català. M/nim ginntit «n ttmps d« prova
Pouibilitat d'ingr·uar 50 000 ptej. Mtrv
suals. Horin fl·iibl». Inttttssad·i taltfonar
tls matina al núm 254.34.03. Srta. Adllia.
STOP L HORA Raf. 112.

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.

fer IS òtiginals' son a compte *5
nií«?í̂ c}ient i necessàriament,^
tajustatsí-a les mides modulars, -t"

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 0 0
56 0 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'olereix pe* consulta
mèdica o semblant. Per referèn-
cies truqueu ai 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.

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
Tanunciant.

COMERCIALS

BAR
RESTAURANT

D'OS
ESPECIALITAT EN:

MENJARS CASOLANS.

MENÚS

I SERVEIS ALA CARTA.

Anbau.86- Tefl 2537336
BARCELONA

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

Cerco pis per llogar(no massa
car) per Gràcia. Barri Gòtic. Ri-
bera 0 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 ofertes escri-
viu a: Quim. STOP L'HORA Ref.
110.-

Menorca. CAP D'EN FONT.
Venc parcel·la 740 m2. llum i
aigua a 100 metres mar i al
costat de Binibeca. Telefoneu al
254 34 02 . STOP L'HORA.
Ref. 93.

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

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

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

Compraria núm 0 de L'A-
VENÇ i diversos números en-
darrerits tfHISTORIA 1 & Truqueu
al 308 05 86 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. Jardí ampli amb piscina. Aire
acondicionat. Parquet. Preu 16
m. Sense soterranit, 13 m. Con-
dicions a convenir. Informació o
visites T. 213 57 08 matins Sra.
Núria. STOP L'HORA Ref. 9 1 .

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

llibres,
revistes i
publicacions
c. Santa Anna 23
BARCELONA2 .,
T. 301 63 27

Venc bicicleta de carreres
marca Zeus-Campagnolo. en
bon estat. Preu trenta mil pesse-
tes. Escriviu a STOP L'HORA..
Ref. 102 o teleToneü al 798 2 8
02 de Mataró (Barcelona) de
dilluns a divendres de 2 a 4 i de
20 a 24 hores.

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

Venda estufa Butathermix.
mod. 316 OS. gran. quasi nova.
per 10.000 ptes. TL 803 6 0 3 9
o escnvKi a STOP L'HORA Ref.
85.

Pèrà anuncis còmerciaísiBW aquesta secció adieceü-vòs al departament ]
de publicitat d« I Hora rie Catalunya c/Aríbaò n"80 àtic 1 a Barcelona-36-
o telefoneu al 254 34,Ò2:03. Si càJ passarem^ v i s i t a r - yos^ l l ^ ^ f
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dir. La crítica només es mor quan es
limita a fer literatura i es queda en la
simple descripció verbal de la forma
que té al davant. El que no pot faltar
al suposat crític és la capacitat
d'acostament a l'obra d'art.

Calvo Serraller, un dels repre-
sentants de l'última promoció, va fer
una anàlisi històrica del procés de
les avantguardes, però es quedà
massa en el passat i no tractà massa
el problema d'avui que ens propo-
sava la Trobada.

Santiago Amon, molt identificat
amb la ponència d'A. Puig ens va
fer, en una gran demostració de
memòria de fets i cites literàries,
una denúncia a l'excessiva utilitza-
ció de la paraula crisi i ens recorda
el significat que té en la llengua
grega i que és el de judici. Per tant
és l'art el que està en crisi, sinó tot el
conjunt dels judicis. Acusà també la
decadència de les avantguardes i
posà com a causa, suport d'aquesta,

l'abstracció, del dadaisme fins al
conceptualisme, passant pel mini-
matisme.

Daniel Giralt-Miracle va trac-
tar subtilment el tema Úe la desapa-
rició de les avantguardes, que ell
volgué situar dins un context no
gaire satisfactori, recordant-nos el
tipus de societat que ens toca de
viure i, com a element jove de la
trobada, en els últims paràgrafs va
fer una crida que obria la porta a
l'esperança.

Jorge Glusberg, representant
argentí, va presentar un estudi so-
cio-semiòtic i estètic del problema,
tot parlant d'allò que sovint oblida
el crític. El teòric d'art, l'investiga-
dor, etc..., han d'ésser conscients de
la seva localització històrica i social i
han de conèixer el context dins on es
produeix l'experiència artística que
analitzen. Considera que la situació
sovint dogmàtica i esclerotitzada de
la crítica és conseqüència d'un oblit

respecte a la concreta situació de
l'obra.

Restanyv de manera molt intel·li-
gent, proposà reduir l'art al llen-
guatge, tot dient que és conscient de
la ruptura epistemològica que això
comporta. Com és habitual en ell es
convertí durant la Trobada en l'"en-
fant terrible".

Fernando Savater, que com el
següent formava part del sector jove
ens va sorprendre fent un estudi
sobre "les naturaleses" en el film
"Alien". Encara que molt seriós,
aquest estudi no era el més adequat
en relació amb el tema proposat.

Roman de la Calle va fer un
exhaustiu i també molt seriós estudi
de l'estètica en l'eventual crisi de
l'art. Aquest estudi té el poder de
fer-nos replantejar tota una sèrie
d'aspectes sovint oblidats per am-
plis sectors de la crítica.

Alberto Sartoris va construir de
forma intel·ligent una apologia

L'on com balla JAUME FUSTER

Fem dissabte, ciutadans!
Haguéssiu vist el senyor arcalde, guarnit amb

mocador al cap, espolsadors, escombres i destere-
nyinadores! El senyor Maragall, tinent d'arcalde,
duiapoals, galledes, pots, serradures, encenalls i tota
mena de draps de la pols. I el senyor Abad, amb els
seus netols, trisòdics, terres d'escudelles i zotals,
semblava més una portera de l'Eixampla que no pas
un tinent d'arcalde eurocomunista.

I és que els caps de brot de la Casa Gran s'han
decidit a fer dissabte. A fer-nos fer dissabte, val a dir.
El Cap i Casal porquejava de valent i l'estrenu
ciutadà entre les ratotes, la catipèn de les escombra-
ries, les tifes dels gossos, els gargalls de manobre
s'havia de calçar esclops per sortir a fer un tomb.
Vaja, que la mè se'ns menjava vius. D'aquí que s'hagi
endegat el magne dissabte municipal I com que ens
calen exemples vius, apa!, ja em teniu les digníssimes
autoritats escombrant, fregant i treient la pols.
Vejam si el personal pica i ara sí que som més que mai
un sol poble dedicat al'empolistrament urbà. "Ja era
hora!" s'escridassa l'ataconador de la cantonada.
"Que amb tanta quisca a la sabata no hi havia qui
posés unes mitges soles."

Diuen que els de Ca la Ciutat han dictat unes
normes severíssimes. Per exemple: cada matí, en
sortir de casa, un xanxes de la brigada de neteja
personal ens passarà revista. Orelles netes, gens de
quisca a les ungles dels greps i ídem de la dels pinrès.
I pobre de l'andova que nó vagi com cal. Me li
clavaran una munta que el deixaran blau. I un cop per

setmana, revista de baixos, que no sigui que ama-
guem la brutor entre les cuixes.

Per exemple: aparcarem a mig metre de les vora-
vies i així la brigada del neumàtic podrà comprovar si
duem les gomes de l'utilitari bacones o no, que no hi
ha re que empastifi tant com una goma enilardufada.
Per exemple: amb les capses de cigarretes vendran
incorporat un cendrer portàtil. I pobre del fumador
que llenci una mica de cendra a terra. La munta serà
tan grossa que se li acabaran les ganes de fumar.

Per exemple: cada dissabte, abans de sortir a fer
cua a les autopistes, els ciutadans hauran d'agranar
un metre de vorera. L'escombrada general comença-
rà a les nou en punt i durarà mitja hora. Uns altaveus
estratègicament col·locats per tota la ciutat escam-
paran himnes patriòtics, amb arranjaments salseros
de l'orquestra Plateria, vejam si hi fiquem una mica
de marxa.

Per exemple: els gossos, gats, micos, tortugues,
dromedaris, hipopòtams i altres animalons de com-
panyia duran un orinal incorporat al collar, de
manera que quan me'ls agafí el desfici de buidar el
budellam ho puguin fer amb la discreció i la higiene
necessàries.

Amb totes aquestes normes, cal suposar que el
Cap i Casal serà la ciutat més neta del món, exemple i
glòria de la societat occidental. Jo, per si un cas, he
canviat d'adreça: els meus amics em trobaran, a
partir d'ara, a ca la tieta Rossenda que cria porcs,
vaques i aviram diversa i necessita un mosso que li
desfemi el bestiar.
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grafisme i les formes imaginàries
amb^ una gran càrrega poètica i
nostàlgica d'uns valors que, potser,
troba poc treballats en l'actualitat.

Per a Raúl Chavarri les manifes-
tacions col·lectives i les actituds
individuals han anat marcant el fet
que són els processos de mercanti-
lització i comercialització de l'art els
principals responsables de la seva
deshumanització. Un altre punt
molt significatiu ha estat el procés
del disseny industrial que no ha
obtingut ni té el paper important
que hom esperava per a les relacions
de l'art amb l'home.

Josep Corredor-Matheos, de
manera breu i molt clara, remarca
que el fet de perdre consciència que
la crisis existeix, és ja molt impor-
tant i va manifestar el seu desig que
es deixi d'una vegada la demagògia
que no aporta res de positiu i que
hom baixi cap a l'exercici d'una
crítica molt més espontània.

Gillo Dorfles reafirmà la "fetit-
xització" de l'objecte artístic que ve
donada pel valor imposat per l'es-
peculació dels mercaders o per la
mala fe dels crítics, es va endinsar
en els conceptes del significant i el
significat de l'obra d'art per posar
de relleu que una de les equivoca-
cions de l'art conceptual, encara que
hagi estat una de les fases més
interessants del panorama artístic
recent, és el fet d'haver volgut
desconèixer i abolir la possibilitat
d'una desvinculació entre significat
i significant de l'obra. Això ha portat
el conceptualisme a una devaluació.
Va cloure dient que una de les raons
més profundes de la crisi actual en el
sector de les arts visuals cal cercar-
lo en la desaparició progressiva, o, al
menys, en el debilitament del com-
ponent simbòlic que ha de ser
sempre present en l'obra.

Lamberto Dignotti insistí amb
força en la idea, segons la qual, el
crític ha de basar la seva crítica en
uns criteris que els lector pugui,
verificar i veure com pren exacta-
ment els models de la seva manera
de procedir.

Eduardo Westerdhal va fer
referència al fet que tot moviment
artístic ha sorgit com a fruit d'unes
circumstàncies històriques o socials
i que en les circumstàncies actuals
lia portat allò que ell anomena
"Nadismo" o sigui, l'art del no-res.
Denuncià que l'art ha volgut col·la-
borar en l'establiment d'una nova

D'esquerra a dreta: Sartoris, Pignotti, Restany, Berger, Glusberg i Dorfles; Chavarri

societat però que ha caigut sovint en
l'engranatge de la màquina de ser-
veis econòmics. Va pronunciar-se
per l'exercici d'una crítica en la qual
el protagonista sigui jutge i part
integrant de l'obra i a qui hom pugui
recórrer per a un millor enteniment
d'aquesta. Va acabar amb la frase
de Vostell, "són les coses que no
coneixeu les que canviaran "la vostra
vida".

Cesareo Rodríguez Aguilera,
amb la seva destresa habitual, va fer
una anàlisi de l'important rol que
juga en el món artístic el mercat i el
marxant respecte a l'artista, respec-
te a l'obra i, sobretot, respecte a una
situació global de tot el món de l'art.

René Berger, clarivident com
sempre, va situar-nos observant que
en els tres o quatre darrers decennis
la crítica ha canviat més que en els
tres o quatre segles precedents. A
partir d'aquesta observació cercà de
reflexionar sobre les noves condi-
cions de l'activitat crítica, que supo-
sen la seva diversificació. Subsisteix
la crítica tradicional inspirada en la
disciplina històrica, preocupada per
les atribucions, dates i influències,
especialment vinculada a les uni-
versitats. A partir de l'historicisme
hi ha la crítica basada en les idees
liberals o el marxisme, que es troba
à tots dos costats de la divisió del
món en dos blocs (hi ha liberals a
l'Est i marxistes a l'Oest). Més tard
ha sortit la metodologia inspirada en
la psicoanàlisi o la lingüística, amb
l'inspiració d'assolir un nivel cientí-
fic, ja sigui per legitimar-se, ja sigui
senzillament per tenir èxit

Aquestes metodologies, com la
sociològica, s'esforcen en desmar-
car-se de la crítica anomenada
"impressionista", "poètica" o "psi-
cològica", que menyspreen.

Totes aquestes branques de la

crítica se situen "aigües avall" o
sigui a partir d'uns objectes que
cada vegada són més uns "produc-
tes". Amb això se'ls escapen els que
estan "aigües amunt" de l'obra
d'art. Els que la determinen, com
els marxants, obedients a les lleis de
l'oferta i la demanda. Com que no
reflexionen sobre aquest "aigües
amunt", sense adonar-se'n es posen
a considerar bàsicament l'art ameri-
cà, els seus derivats i segueixen com
bens els corrents que provenen
d'Amèrica. Els centres tipus "Pom-
pidou", les biennals, els mass-me-
dia, creen* la valorització que els
crítics segueixen.

Conclusions: 1. El crític ha de
vigilar perquè tota informació li ve
"d'aigües amunt". 2. La seva lliber-
tat només és sobre "com" s'escriu.
3. Com que els "d'aigües amunt"
són cada cop més agressius, la críti-
ca va esdevenint un luxe d'intel·lec-
tual. 4. La crítica esdevé inútil
perquè vivim en una "sobreinfor-
mació". 5. Allò que cal és retornar
al judici de valor i reflexionar sobre
els modes de producció en l'objecte
artístic.

Cal respondre al repte del Slogan
de tants museus americans: This
exhibition is made possible by a
grant of Mobil Oil, Standard Oil,
Coca-Cola, etc.

Finalment la que signe article va
presentar una comunicació tractant
set punts sociològics sobre la crisi
de l'art en referència concretament
als anys seixanta i setanta, enfocada
a partir d'un cientifisme, esquema-
titzat, sintètic basat en la concisió i
brevetat Cal remarcar que el sector
que volia acusar la Trobada de
"Masclista" es va reconciliar des-
prés d'aquesta comunicació tot
dient que el pavelló femení a la fi hi
havia estat representat



Dues solucions d un
drama.
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