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Cortesa

L'HORA

SALVAR
EL MEDITERRANI

Sr. Director

Només unes lletres, per
comunicar-li que sóc suscrip-
tora dat seu setmanari i que
segueixo, especialment, la
secció "Va que... En el núme-
ro 78, el grup de tres que la
confeccionan ens recomena-
ven un viatge en golondrina
fins a l'escullera del port de
Barcelona, pujar a la terrassa
del restaurant que hi ha, per
tal de contemplar l'especta-
cle relexant que des d'allí es
contempla.

El que no va apuntar aquest
simpàtic equip és la mala
olor, pudor, farum etc etc. que
la mar ens enviarà entre ona-
da i onada. Van haver de
marxar de l'idflic lloc molt
abans de què ens hagués
agradat De totes maneres, el
fet d'anar-hi, ens recordà de
nou que el nostre MEDITE-
RRANI se'ns mor.

Atentament
Mediterrani, sí gràcies.

EL TÚNEL DEL CADÍ

Sr. Director

A la fi hem aconseguit que
la Generalitat construís una
bona carretera al Pirineu, des
de Castellar de N'Hug fins a
La Molina. On ara hi ha la
carretera, abans hi havia un
camí vell de muntanya fraca-
ment perillós. La carretera ara
«s troba en molt bones con-
diciona i constitueix una via
important per a les comuni-
cacions de la comarca.

Però • les comarques piri-
nenques hi ha encara un altre
Breu problema per a solució-
nan la construcció del nínel
<*•( Cadí.

Rna que aquest tdnel no
«xist·íxi és vertaderament di-

fícil arribar a poblets que
queden sovint (a l'hivern) gai-
rebé incomunicats.

Demanem formalment a la
Generalitat que s'ocupi del
tema el més ràpidament pos-
sible. Mentrestant, arribaria!
Pirineu es fa encara molt difí-
cil.

Josep Borràs
(La Molina).

ACCIDENTS ALS
FERROCARRILS DE
LA GENERALITAT

Sr. Director

Una vegada més es pro-
dueix un greu accident en la
línia dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya. I el
fet no és nou. En la mateixa
línia hi ha hagut ja un munt
d'accidents més o menys
greus a causa de les males
condicions dels trens. La
setmana passada, una nena
de set anys, alumne de l'esco-
la Solc, i la seva mare de
trenta cinc anys van caure a la
via a l'estació de "Peu del
Funicular". La mare i la nena
van precipitar-se a la via per
una separació de quaranta
centímetres que hi ha entre
l'andada i el tren. No hagué»
passat res si el tren no s'ha-
gués posat en moviment.
Però l'encarregat de donar la
sortida —el mateix empleat
que ven billets— noveu, en-
ccra que sembli impossible,
el tren i per tant dóna la
sortida ben bé per intuïció. El
tren doncs, va engegar i va
tallar la cama de la nena alho-
ra que deixava molt greument
feria la mare.

Tot això s'hagués pogut
evitar simplement posant
més empleats a l'estació,
arreglant el forat de quaranta
centímetres i col·locant a l'in-
terior dels vagons un meca-
nisme que permeti parar el

tren en qualsevol moment.
Tothom va veure l'accident i
en canvi ningú no va poder
avisar que no engeguessin.

Marta Massó
(Barcelona).

REAGAN, UN MAL
CANDIDAT

Sr. Director

El proper 4 de novembre,
els nord-americans aniran a
les urnes per escollir entre
dos candidats a president:
Ronald Reagan i Jimmy Car-
ter. Es evident que aquesta
elecció no afecta només als
cmericans. D'una manera
més o menys directa, una
bona part d'habitants de la
resta del món es veuré afectat
pels resultats. Tots sabem les
vinculacions USA amb Euro-
pa Àsia, Àfrica i la resta del
continent americà.

En quatre anys, hem pogut
comprovar que el senyor Car-
ter no és precisament un pre-
sident model. Ha tingut errors
importants que sonen una
mica a inconsciència. Però,
què passarà si guanya en
Reagan? Es una incògnita que
fa per a tothom. D'alguna ma-
nera és allò que val més un
senyor Carter conegut que un
Reagan per conèixer. El sen-
yor Reagan està bé per fer
w estem* de pistoles, però
d'aquí a presidir una de les
nacions més grans i influents
del món, hi va una bona dis-
tància. Simplement és que no
en» en fiem. Les »eve» decla-
racions i la aeva actuació com
a polític ha fet que no acon-
seguís tenir la nostra confian-
ça.

Si jo fos nord-americà vota-
ria Carter, malgrat que em
convenç gens.

PAU RIERA
(Sant Feliu de Guixo la)

ACLARIMENT

Sr. Director.

Al número 76 de "L'hora",
apareixia un article titulat
"Una lloi de tot monys d'agri-
cultura" firmat per Ignasi Ar-
tiga en el qual hi havia un
paràgraf que, literalment,
deia "Els Grups de l'Alt Piri-
neu (GALP), organització for-
mada per agricultors de Nava-
rra, Aragó i Catalunya". Doncs
bé, cal remarcar que El Grups
de l'Alt Pirineu estan formats
només per ramadera i agricul-
tora catalans i no de Navarra i
Aragó. El que si és cert és que
el GAP està en contacte amb
gent navarresa i aragonesa
que pertany a la Unió de Pa-
gesos i Unió de Ramaders.
Però només són contactes.
Aquesta gent no pertany al
GALP, organització que es
preocupa especialment per la
ramaderia i l'agricultura de
l'Alt Pirineu.

JOAN FREIXES
(GAP)

"ELS TICS DEL
PRESIDENT"

Senyor Director

Sí senyors, "Ja tenim pre-
sident i Honorable". El molt
Honorable president de La
Generalitat Jordi Pujol amb
uns tics evidents. Aquests
consisteixen en : Reflectir
bondat i afany de fer bé les
coses, intel·ligència, que és
Gran perquè té vàlua com a
home i com a POLÍTIC amb
majúscules. Es fàcil adonar-
se de les moltes qualitats del
més lluitador i treballador; els
seus tics, els quals molts els
voldríem per una Catalunya
millor. Visca el President Jor-
di Pujol!

Una abraçada.
JOANA POLO DE

PERNAÜ



CINEMA

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

b'antasaia Kinski, profano-
nuïn dt Trs*.

NAVAJEROS. Espanya
1980. Dir.: Eloy de la Igle-
sia. Amb José L. Manzano,
José Sncristnn. Narració de
la vida de "El Joro". e!s
seus amors, els atraca-
ments, el reformatori, la
presó, i In seva mort a mans
d un vef. Palau del Cinema.
Niza. (18 anys).

TESS. Frnnça. 1980. Dir.:
Roman Polanski. Amb Nas-
tassia Kinski Losley Dun-
lop. A1"Anglaterra decimo-
nònica. una adolescent és
violada pel seu cost que la
pren per una criada. La
camperola toma al camp i
s'enamora d'un jove que la
rebutja pel seu passat. Al-
cazar. (16 anys).

EL FACTOR HUMANO.
Anglaterra, 1980. Dir.: Otto
Preminger. Amb Richard
Anttenborough, John GieW
gud, Derek Jacobí. El go-
vern britànic sospita d'un
infiltrat al servei secret, i un
innocent mor a causa de
f equívoc. Alexandra. (14
anys).

EL PASTÍS TORNA A OBRIR LES PORTES.

El Pastís ha obert de nou.
El bar de la senyora Carme,
aquella amiga que et feia
companyia els dies que
anaves a resoldre proble-
mes sentat a la barra del
petit bar del carrer de Santa
Mònica, al costat de l'esglé-
sia del mateix nom, al cap-
davall de Les Rambles.

La senyora Carme no
torna. Ja en tenia prou. Pe-
rò el local s'obra per inicia-
tiva d'algun client que no ha
pogut suportar aquella te-
cada.

L'ambient, diuen, serà el
mateix —a l'hora de tencar
aquestes pàgines encara no
s'havia dut a terme l'inau-
guració—, que la música
—Edith Piaf a tota hora—
serà la mateixa, que l'am-
bient serà el mateix.

Amb els nostres millors
desitjós esperem impacients,
l'apertura del local. Els ho
contarem la setmana que
ve. £/ Pastís íé alíre cop la porta oberta

HISTORIA DE CATALUNYA ALS BARRIS
A molts de nosaltres,

alumnes d'escoles sinistres
plenes de mongetes i "her-
manos", només ens van en-
senyar, sobre la història de
Catalunya, allò que les qua-
tre barres es van fer amb la
sang que brollava de la feri-
da oberta de Guifré el Pe-
lés: Ara. de més grans, hem
hagut d'aprendre la resta
pel nostre cantó.

Les Associacions de Veïns
de Barcelona amb la col·la-
boració d'Omnium Cultural
i de l'Ajuntament han orga-
nitzat una sèrie de confe-
rències als barris que dura-
ran fins el proper 28 de
novembre. Les conferèn-
cies tindran lloc al Barrí
Gòtic (Regomir 3), cada di-
marts a les 8 del vespre, al
Clot-Camp de l'Arpa (Clot
72), cada dimecres a les 8,
Gràcia (Salinas 10) cada
dimecres a les 8. El Guinar-
dó (La Bisbal 71-73), cada

dimarts a les 8, La Sagrera
(martí Molins 68), cada di-
jous a les 8, Sant Genis
(Casa Groga, Nazaret s/n)
cada dimecres a les 7, Sant-
Badal (Consell Municipal,
carrer Creu Coberta) cada
dimecres a les 8. Sarrià (Ca-
sal de Sarrià), cada dimarts

a 2/4 de vuit, La Verneda
Alta (Institut Bernat Met-
ge), cada dimecres a les 8.
Zona Franca (Centre Social
Can Clos), cada dimarts a
les 8. Els conferenciants
són, entre altres, Borja de
Riquer, M. Carbonell, J.
Sobrequés, C. Batlle, etc.



MÚSICA DE BRUIXES
Els fills dels seus amics

diuen que són unes fades.
Unes fades que fan cançons
amb les quals ells s'ador-
men. Els encanten les coses
màgiques i saben dir "abra-
cadabra" i "clopita, clopi-
ta", paraules plenes d'en-
cnntenari. Es diuen Glòria i
Carmen i van posar-se Vai-
nica Doble perquè a l'esco-
la, les monges els feien fer
brodat de vainica. Van apa-
rèixer al Madrid soroÜós
dels anys 60 com un alè
màgic. Llavors no les ente-
nien gaire. I elles no volien
actuar en directe perquè els
feia vergonya. Ara Vainica
Doble han crescut una mi-
queta. S'han fet més brui-
xes encantades i han editat
un nou disc que els recoma-

nem si volen entrar al seu
món. El disc es diu "El
eslabón perdido" i l'han
dedicat, és clar, al vedat de
Donana, tan maltractat. Si

el compren podran sentir
cançons tan precioses com
"Alàs de algodón" o "La
cocinita màgica". Val la pe-
na.

BON TEMPS PER A CRIAR
Si li agraden les plantes, aquest any pot

provar una nova experiència: plantar bul-
bes de flors.

A Les Rambles —i de segur en altres
floristerie8— pot trobar bulbes, arrels del
que amb una mica de voluntat i sort seran
plantes.

Pot agafar un test petit i plantar-ne una.
O bé un parell o tres, si el test es més gran.

BULBES
La primera temporada haurà de regar el

test un cop a la setmana i quan comenci a
sortir la planta, abans de fi d'any, un parell
de cop o tres, segon vegi com puja.

Segons les bulbes pot trigar mes temps
o menys però n'hi ha algunes que a partir
del mes de febrer ja broten.

Que hi hagi sort

ENRIC MAJÓ, "EL
Aquests dies s'està ro-

dant a Barcelona la pel·lícu-
la "El Vicari d'Olot", di-
rigida per en Ventura
Pons i interpretada per
Rosa Maria Sardà, Ma-
rina Rossell, Núria Feliu,
Joan Borràs, Marta May,
Maria Aurèlia Capmany,
Mary Santpere, i Enric
Majó. Aquest últim ens ha
dit que "es tracta d'una
obra de costums, on es
reflecteix la vida d'un
poblet típic mediterrani.
A la pel·lícula hi ha re-
presentades les forces vi-
ves del poble, una meuca,
les beates, i el vicari".

Sobre el seu paper diu
que "es un capellà de la
vella escola que es troba
amb els problemes nor-
mals que existeixen l'any
1980", prefereix no expli-
car quins són els problemes
per allò que es desvelaria
Fencís de la peLlícula, a
mes el director ens ha dit

VICARI D'OLOT'

El vicari, en plenes funcions
que preferia que no els
expliquéssim".

Tha costat molt intro-
duir-te en el teu paper?

"No, perquè vam tre-
ballar amb en Ventura
Pons en uns quants as-
saigs i vam trobar el ti-
pus de seguida". Mentre
parla, esmorza el seu cafè
amb llet "Ho sento però
és que haig d'estar ro-
dant dintre d'una estona
i si no, no tindré temps
d'esmorzar".

La pel·lícula, que s'aca-
barà de rodar cap a mitjans
de novembre, està enregis-
trada en "video", el que
permet revisar en el mateix
moment les escenes roda-
des.

A la pel·lícula destaca la
participació de gent que no
estem acostumats a veure
—normalment en el món
del teatre o del cinema, com
és el cas de Maria Aurèlia'
Capmany: "és una reve-
lació com a actriu. Quan
rodem no la puc mirar als
ulls perquè em peto de
riure".

La totalidat d'actors són
catalans o els Països Cata-
lans, com pot ser la par-
ticipació de Joan Mon-
leon, del Grup Els Pave-
sos". Però potser el més
important és que "ens di-
vertim molt treballant",
com remarca en Majó, cosa
gens fàcil en els nostres
dies.

ANONIMO VENECIA-
NO. Itàlia. 1970. Dir.: Enri-
co Maria Salerno. Amb Fio-
rinda Bolkan, Tony Musnn-
te. Una parella passa uns
dies a Venècia. AI1& s'expli-
quen històries no contades,
preguntes no fete», pas»
sions i desitjós. (París (16
anys).

MÚSICA

MARIA DEL MAR BO-
NET I MANOLO SAN-
LÚCAR. Dia 3-4-5. 7,30
tarda i 10,30 nit. Dia 6 6h.
tarda i 10,lfih nit Centre
Gutural de la Caixa. Terras-
sa.

Mana del Mar üonet

ORQUESTRA CIUTAT
DE BARCELONA. Direc-
tor Salvador Mas. Dia 31.
9h. Palou de la Música.
MIGUEL BOSE. Dia 31.
Nit Palau Municipal dels
Esports de Barcelona.

TEATRE

TEATRE D'OMBRES
DE LA BOMBETA. Dia
1 11 h motí. Balaguer.

MÚSICA NOMÉS PER A
VOSTÈ. Per la companyia
Adrià bual. Teatre Regina
(Sèneca 22). Fins el 9 de
novembre.



Va, que el mon s'acaba!

KL BALCÓ, de Jean Go-
net. Direcció: Lluís Pas-
qual. Escenografia: Fabià
Puigscrver. Amb Rosa Ma-
ria Sardà. Francesc Luchet-
ti i la companyia del Lliure.
Teatre Lliure, Leopoldo
Ala*. 2 300 ptes.
INQUISICIÓN: De Fer-
nando Arrabal. Amb Joan
Borràs i Carme Sansa. Di-
recció: Àngel Alonso. Sala
Villarroel. 250 ptes.

MUSEUS

GAUDÍ. Parc Güell. Un
munt de coses sobre la vida
i l'obra de Gaudi. Entrada.
20 ptes.
ZOOLOGIA. Parc de la
Ciutadella. Animals disse-
cat» de tota mena. L'ajun-
tament acaba de fer-hi re-
formes. Entrada: 50 ptes.
Els festius és gratuït. Tan-
quen els dilhuis.
ARQUEOLOMGIC. Mont-
juïc. Pedres i utensilis
prehistòrics. 25 pts. Dilluns
tancat..
HISTÒRIA DE Ui CIU-
TAT. Barcelona des dels

•seus començaments. Ruï-
nes, escultures, pintures,
reproduccions, ctc. Carrer
Veguer s/n". (Barri Gòtic).
Entrada: 50 ptes. Tanquen
*•!«« dilluns.
AQUÀRIUM. Parc de la
Ciutadella. Peixos de totes
mides i colors. Obert de 10
a 17. 50 ptes.

TELEVISIÓ

LOS RÀPIDOS. BATU-
CADA, PAU RIBA. Di-
mecres 5 a les 16,50 per la
primera Cadena i a les 8,15
per la Segona, dintre de
l'espai "Musical-Express".

Marilyn Monrot, protago-
nista de la ptl Ucuta "iïiàga*
ra'\

LA MEDITERRÀNIA CA
TALANA: LES ILLES.
Monogràfic sobre les illes
Balears. Dijous 6 a les 13,30
dintre de l'espai "Les Nos-
tres Coses".

L'ESQUERRA DE L'EIXAMPLA ©L'ESQUERRA DE L
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Això és el que hi ha del Pla Cerdà.

L'Esquerra de l'Eixampla és un barri
immensament immens. Ès tan gran que ens .
veiem obligats a dividir el reportatge en dues
setmanes. Aquesta setmana parlarem
bàsicament de l'estructura, la propera, de la
infraestructura. És a dir, de l'estructura per
dintre. Si esteu disposats, doncs, podeu
començar a entrar amb nosaltres al barri.

EL PLA CERDÀ
Fou realitzat per Ildefons

Cerdà i Sunyer, per a lo
reforma i eixampla de la ciu-
tat de Barcelona. Les idees
del Pla estaven basades en
l'annlisi concreta de l'impac-
te del maquinisme sobre

l'estructura urbana de Bar-
celona, en l'anàlisi de les
necessitats de la classe obre-
ra, i en el coneixement direc-
te de la geografia de Barce-
lona.

Els seus trets caracterís-
tics eren: creació de nuclis
d'interès generadors del ba-

El Xalet, fins ara un perill de mort

rri, equipament social i cul-
tural distribuït damunt
d'una xarxa viària oberta,
assaig de fusió amb la natura
densitats baixes, illa edifica-
da només en dues cantona-
des o en un angle, etc.), i
inexistència de centralitat

L'aprovació del Pla fou
difícil; al llarg de la sevn
aplicació (a 1 Eixampla de
Barcelona) sofrí modifica-
cions i atacs d'acord amb la
conjuntura política de cada
moment L'esquerra, d'edi-
ficació més tardana que la
^-oto. fou una zona mixta
d'habitatge popular i petita i
mitjana indústria. La seva
construcció permeté l'es-
pectacular creixement de-
mogràfic de Barcelona, de
175.331 habitants, l'any
1850, es va passarà 537.354
habitants el 1900.

Les adulteracions del Pla
(augment de l'alçada previs-
ta, edificació dels quatre
costats de l'illa, anul·lació
dels passatges per a via-
nants, edificació de l'ante-
rior de les illes, etc) han
provocat el considerable
augment del volum edifica-
ble de cada illa: segons Cer-
dà era de 67.000 m3, i ac-
tualment és de 294.771 m3.

• L'ESQUERRA DE L'EIXAMPLA • L'ESQUE
~ '~ * " " ' ~-i-*»» U« «et,,* un nnril

PER SI ES POSA
MALALT...

Si es posa malalt —ja sap
el temps que fa, el fred, la
pluja, etc— pot anar al nospi-
t-il Cb'nic, on trobarà serveis
de medicina interna (neuro-
logia, cardiologia, neumato-
lojjia), patologia general,
diabetes, toxicologia, tota.
mena d'operacions de cirur-
<;ia ortopèdica, maxifacial,
plàstica, cirurgia bascular,
toràcica, pediàtrica. També
hi ha servei d'obstetncia i
laboratoris per fer anàlisis.
Kn total el Clínic ofereix mes
de 50 serveis.

L'ESCORXADOR ,
Els veïns de l'Esquerra de

l'Eixampla reinvindiquen el
sòl de l'antic Escorxador per
a fer-ne un munt de coses:
parcs, locals per a la tercera
edat, etc. De moment, les
obres estan parades. L'Ajunta-.
ment acaba de convocar un
concurs de projectes i el veï-
nat espera que ben aviat el
solar quedi net (de moment
és un cau de rates) i que sigui
un lloc útil per al barri.

BOMBERS
Sovint l'Esquerra de l'Ei-

xampla s'omple de sirena
aaaauuuuaaaauuuu dels bom-
bers. L'edifici central està
situat al bell mig del barri.
Els veïns ja s'han acostumat
al soroll i els nens surten als
balcons — aquests balcons
de l'Eixampla— a veure s
passar. Desitgem que no els
hagi de menester mai, però,
per si de cas, el número de
telèfon és el 080.1 que no es
cali foc a casa seva!

L'ILLA DE LA
DISCÒRDIA

Hi han passat pel davant
milers de vegades. Les tres
cases arrenglerades que ni
ha al Passeig de Gràcia entre
els carrers Consell de Cent i
Aragó són un dels conjunts
arquitectònics més bonics
de Barcelona. La de més
amunt, de Gaudí, és 1 ano-

del Frac. S'hi han fixat? La
seva façana és com una pell
de drac amb ulls i boca. I el
capdamunt, l'espasa victo-
riosa de Sant Jordi que mata
el drac, en aquest cas, la creu
que Gaudí posa a moltes de
les seves obres. Les altres
dues, molt diferentas de la
primera de Puig i Cadafalch i
Domènech i Muntaner són
comuna mena de casetes de
xocolata i de torró. Igual que
als contes. Una illa màgica al
mig de Barcelona.

XALEfcT ENMIG DE
BARCELONA

L'edifici modernista Can
Golferics, més conegut per

"El xalet", ha estat un perill
de mort per obra i gràcia del
senyor Josep Lluís "Canto-
nades" Núhez que se'l volia

carregar, com ha fet amb
tants altres edificis d'inte-
rès cultural. Es veu que per

al senyor Núnez ja és prou
cultura els gols que no mar-
quen els seus jugadors..

Les pressions dels veïns i
els acords de l'Ajuntament
de Barcelona i l'empresa
"Nufiez y Navarro" ha fet
que se salvés Y edifici a canvi

de compensacions per a
l'empresa, que podrà cons-
truir l'edifici més alt.

Segurament, Villa més artística de VEnquerra de
l'Eixampla

* • h
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SU ME JOR AMIGO. Dir.:
Guy Hamilton. Amb David
Niven, Alberto Sordi. Any
1941 a Abissínia. Un avió
de l'exèrcit britànic cau en
mans de l'exèrcit italià amb
dos presoners dintre. Dis-
sabte 1 a los 15,50.

RÀDIO "4
í'Wt

7Víf el» programes de ràdio
que prefereixi

UN GANSTER PARA UN
M1LAGRO. Dir.: Fronk
Cnpra. Amb Bette Davis,
Pcter Falk. Història de ba-
ralles de gàngsters a Chica-
go. Dissabte 1 a les 22.05.
ASTÚCIA DE MUJER.
Dir.: David Miller. Amb
Lana Turner, Pedró Ar-
mendariz, Roger Moore.
Pel·lícula sobre els amors
de Diana, comtessa de Bre-
zé. Diumenge 2 a les 19,35.
EL PODER DE LAS TI-
NIEBLAS. Realitzador:
Francisco Abad. Amb Ma-
nsa de Leza, Emilio Gutié-
rrez Caba, Tina Sainz. Em-
bolic amorós-matrimonial
entre diverses parelles.
Diumenge 2 a les 22.
N1AGARA. Dir.: Henry
Hathaway. Amb Marilyn
Monroe, Joseph Cotten. La
peLlícula que probable-
ment li va donar més fama a
la Marilyn. Dissabte 1 a les
2 per la Segona Cadena.
ELFIN DE SHEILA.Dir.:
Herbert Ross. Amb Ri-
chard Benjamin, James Co-
bum. Trama d'intriça al
voltant de la mort de Sheila.
Diumenge 2 a les 21,30.



Va, que el món s'acaba!
RADIO.

MEMÒRIES D'UN CO-
MENTARISTA. Ràdio 4
de 2 a 3 de la tarda, de
dilluns a divendres. Repàs
de ta història de rock, del
pop i de la música en gene-
ral.
EL CLAN DE LA UNA.
Ràdio Joventut de dilluns a
dissabte a la una del migdia.
Música pop i roquera.
MERIDIANA 23. Ràdio
Miramar. De dilluns a di-
vendres a les 10,30 de la nit.
Informació nacional, i de
comarques.
DIALOGOS 3 Ràdio Na-
cional FM, de dilluns a di-
vendres de 6 a 7 de la tarda.
Reculi de la música dels
anys 60 presentat per Ra-
mon Trecet.

Mastm del que * 'exposo n La

EXPOSICIONS

ENRIC CORMENZANA,
OLIS I DIBUIXOS. Gale-
ria Joan Prats. Rbla. Cata-
lunya 54.
RAQUEL BENA VIDES I
ELS SEUS TAPISSOS
BATIK. Galeria Caràtula.
Travessera de Gràcia 96
(PI. Gala Placfdia).
OBRA ESCENOGRÀFI-
CA D'ANTONI CLAVE.
Palau Güell. Nou de la
Rambla 3.
TERJUSSA ANTIGA DE
SALAMANCA. Itaca.
Templaris 6-8 (Barri Gò-
tic).
CRISTINA MERCHAN,
26 ANYS DE CERÀMI-
CA. Museu Municipal de
ceràmica. Fins el 8 de no-
vembre.
PINTURES DE RAFAEL
TONA. Sala Rovira (Ram-
bla de Catalunya 62) fins el
5 de novembre.
LLUÏS M. SAUMELLS.
Escultures, relleus, pintu-
res. Galeria d'art. La Pedre-
ra. Fina el 12 de novembre.

VIATGES PER A LA TERCERA EDAT
Si vostè té més de 65

anys, sàpiga que a Viatges
Conde —carrer de Vergara
n" 3— li faran un 10% de
descompte per viatjar a les
Illes Balears, i un 15% si
prefereix passar uns quants
dies a Canàries.

Una setmana dels mes de
novembre a Las Palmas li
sortirà per 24.400, inclou el
dormir i l'esmorzar. La pen-
sió complerta li costarà 28.
200. En aquest cas el des-
compte per a la tercera edat
només és del 10%.

Passar una setmana a
Tenerife li pot sortir per
unes 26.100 ptes. comprés
el viatge, el dormir i l'es-
morzar. La pensió compler-
ta li sortirà per 30.000.

Pel que fa a Palma de
Mallorca, una setmana —viatge
amb avió, dormir, i esmor-
zar— li sortirà per 8.925; i
per 11.000 ptes. si s'estima
més agafar la pensió com-

plerta. Els viatges a Mallor-
ca sortiran tots els dilluns i
divendres del mes de no-
vembre, i les reserves de
plaça s'han de fer amb un
mínim d'antelació de qua-
tre dies abans de la sortida.

Però si no vol marxar tan
lluny ni tants dies, i prefe-
reix una excursió d'un dia
pel Principat, li recomenem
les excursions dels dies 15, i
29. Per 950 ptes. el dia 15
pot anar a l'excursió que hi
ha fins a Caralt i Sant Joan
de les Abadesses. L'itinera-
ri serà: sortida a quarts de
vuit del matí des del carrer
Vergara, i es passarà per
Manresa, Berga, Vilada,
Ripoll, Sant Joan de les
Abadesses on es dinarà (el
menú estarà compost per
entremesos variats, macar-
rons gratinats, galtes de
porc amb all i oli, i postre pa
i vi), la tornada serà per
Ripoll, Vic i Barcelona,

s'arribarà a la ciutat cap a
quarts de vuit del vespre.

L'excursió del 29 és a
Santa Maria d'Olot Es sor-
tirà a quarts de vuit del matí
del carrer Vergara, es farà
una visita a la Cova de Sant
Ignasi de Manresa, després
a Santa Maria d'Olot —es
visitarà el poble—, i des es
pres es continuarà cap a Vic
on dinareu. El dinar consta-
rà de entremesos variats,
paella, vadella estofada, i
postre, pa i vi. La tornada
serà per Sant Bertomeu del
Grau, Tona, Aiguafreda i
Barcelona, i s'arribarà a
quarts de vuit del vespre. El
preu és de 950 ptes.

Si vol més informació,
pot trucar als
telèfons 301.33.
49, i
318.98.96. fe

fe
Sembla que hi ha

gent que ja s'ha ado-
nat que la poesia no és

només una cosa per a gent
intel·lectual. La poesia és per a

tothom i també per als nens. Per
això, en Celdoni Fonoll, ha editat un

petit llibret amb poemes de Gabriel
»- w - Ferreter, Miquel Martí i Pol, Vicent Andrés

\+f Estellés, Maria Mercè Marsal, Bertomeu
v r Rosselló-Pòrcel, etc on a més a més de llegir els

poemes, convida els nens a escriure*n. El recull es
diu "Poesia a l'escola" i està editat per l'Obra Cultural

de la Caixa. Si volen més informació o els sembla bé que es
facin recitals de poesia a l'escola dels seus fills, poden trucar al
telèfon 214 58 10.
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LLAGRIMETES NOSTÀLGIQUES
Se'n recorden de La ca-

tedral de Winchester"?
(iun-turu-tu-tu-tun, na-na-
na-na-na) o del "Penny La-
ne"? dels Beatles. Eren
cançons dels anys 60, quan
tot just molts de nosaltres
ens tapàvem les orelles amb

aquells cabells estirats, a
cops de pinta.

Es clar que també pot
recordar-se'n perquè els
seus fills li donaven la cas-
tanya tot el dia amb aques-
tes cançons i d'altres "mas-
sa modernes" ("nen has

d'anar al barber"). Quins
temps, oi?.

Doncs resulta que ara,
quan torna la febre popera,
hi ha un programa a Ràdio
Nacional, a la FM, que reviu
aquells anys. El programa
en qüestió es diu "Diàlogos
3". El seu responsable és en
Ramon Trecet, un dels crí-
tics rockeros més seriosos i
erudits de tots els temps.
Aqust home, amb la seva
barba i ulleres d'intel.loc-
tual progre "madrileny",
cada dia, de sis a set del
vespre, treu la pols de totes
les cançons que varen ser
núm. 1 a Anglaterra i Estats
Units en aquella dorada
dècada: Beatles, Rolling
Stonés, Beach Boys, Mon-
keys, Faats Domino i altres
són al seu abast La Hagri-
meta nostàlgica els espera
de dilluns a divendres.

POSI UNA PERRUCA AL SEU CAP
No és que els volguem

coaccionar, obligant-los a
exercir pràctiques poc or-
todoxes. Si vostè és calb, si
té una brillantor cosa fina
per terrat i se sent content,
deixi de llegir l'article. De
debò, no l'interessa gens.
Segueixi traient llustre i
s'ha acabat

Però si vostè és un home,
jove o gran, que la calvície
no té massa edats, i se sent
incòmode amb els quatre
pèls que li van quedant
(potser en aquest inoportú
moment n'hi acaba de caure
un altre i ja només n'hi que-
den tres), sàpiga que pot
soLlucionar la papereta
amb un postís que ni els
més íntims notaran.

Al carrer Moya, número
1, a un centre capil·lar que
es diu Iessus, li soLluciona-
ran el problema amb un

postís, (el model Venècia és
el mes complet), que per
trenta i poques mil pessetes

Tres molt honorable* calbes

—una mica car potser, però
el que és bó, ja ho saben, es
paga— el deixarà com nou.

No esperí ser absoluta-
ment calb, que li costarà
més acostumar-s'hi.

BOTIGUES.

1TACA. 1 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. Carrer Car-
denal Cassanyes Pla l'Os.
LA CAMPANA DE GRA-
CIA. Antiguitats, cortines,
objectes curiosos. Carrer
Ros de Olano, 11 (Gràcia).
SI. Artesania (Consell de
Cent entre Balmes i Ram-
bla Catalunya).
MERCAT GÒTIC. Tots
els dijous a la plaça Nova (al
costat de la Catedral). Ven-
da a l'aire lliure d'antigui-
tats de qualitat.

Ixi canalla també li> lloc» per
anar a d i i

MAINADA

PEP SALTIMBANQUI I
BOCOI. Dia 1 11 matí.
Igualada.
ÀNGEL DABAN. Dia 1.
2/4 de 6 de la tarda. Barri de
Guix. Manresa.
TONI GIMÉNEZ. Dia 2
2/4 de 12 del matí. Sant
Joan de Torruella.
PEP 8ALTIMBANQUI I
BOCOI. Dia 2 2/4 de 5 de
la tarda. Bagà.

BARS

CANALETES. Rambla de
Canaletes. Ja no és el d'a-
bans però s'hi pot anar a
prendre un cafè.
EL GLOP. Carrer Mont-
many, 53 (Gràcia). Coste-
lles a la brasa i pa amb
tomàquet Torrades amb
all. Podrà menjar fins tard.
THALES. Carrer Ciutat
cantonada Templaris. Am-
bient agradable amb músi-
ca suau.
DULCINEA. (Petritsol).
xocolateta amb melindros,
pastes de tot tipus i altres
capricis per antialcohòlics.
Ambient familiar.



Va, que el mon s'acabat
MATINADA

CAVA DEL 292. Carrer
Diputació 292. Obert fins a
les 2.
DRUGSTORE. Fabra i
Puig. 96. Obert a partir de
les 4 de ia matinada.
LA DALIA. Pliitjti de Sant
Miquel, s/n. Obert tota la
nit.
4BAR CIIUPI. Mariano
Cubí 78, obert fins a les 4.
LA MINA. Carretera Coll-
blnnc. 8. Obert a partir de
les 3,30.
MOKA. Rambles 126.
Obert fins a los 1,30.

La f uinrra li porfortï «•/ di-
nar.

SEXY-SHOW

BAGDAD. Conde del A-
salto ïai. Pomorama Show.
BARCELONA DE NO-
CHE. Tapies 5. Espectacle
porno.
EL MOLINO. Vila Vila.
99. Sexylandia.
VILA- ROSA. Arc. del
Teatre,3. Sexy modern amb
actuacions "camp".

RESTAURANTS

O'BOTAFUMEIRO(Carrer
Gran de Gràcia 81) Ma ris-
queria. Una mica carn, però
el marisc, ja se sap. Cuina
permanent de la una del
migdia a la una de la nit.
L'HOSTALET. Especiali-
tat en cuina catalana. Plaça
de l'ajuntament de Tiana.
AL PRIMER CRIT. Ama-
nides, patés, postres origi-
nals. Ambient agradable.
Carrer Banys Vells 2, Barri
de la Ribera.
PIZZA BRAVA. Aragó en-
tre Via Laietana i Llúria.
Especialitats italianes. Unes
800 pts.

DE COR A COR

Miri'n, miri'n, què he
trobat! Per sucar-hi pa, so-
bi etot les feministes aques-

La "secre"
tes que corren per aquí, i
que són moltes, no es pen-
sin. Vostès saben què és
una "secre". Una honora-
ble professió només falta-
ria. Doncs ara surt la presi-
denta de no sé quina orga-
nització de "secres" i diu
que "la nostra fita és
arribar a convertir-nos
en la mà dreta del direc-
tor, aconseguir que ell es
descarregui de tot". SÍ
dona sí. Traduït: que nosal-
tres (" les secres") farem tot
allò que el cap de torn no
vulgui fer, tot allò que a ell li
sembli massa poca cosa per
al seu honorable cervell, oi?

Sydne Rome

Una altra que no deu ser
massa feminista, dic jo, és la
Syde Rome, cantant i ac-
triu. La Sydne, darrer gran
amor del nostre Julio Igle-
sias es queixa que l'única
cosa que no m'agrada
d'en Julio és que sigui
sempre tan elegant, sen-
se que mai no li falti cap
detall. A mi m'agradaria

que m'ha fixat per quatre
anys". Quants milions diu
que li donen? Vint? Pobret, i
encara s'ha de portar bé... I
la senyora Grace Jones?

tfiüú pcthci ('•

Enrique Barón

més una mica deixat. Ens
reunim en qualsevol part
del món i així ens podem
veure". Dinerets sí que en
deu tenir la senyora. O bé,
qui paga els viatges és en
Juiito. Més aviat deu ser
això. Ja els dèiem que de
feminista, poc, és clar que
essent amiga de l'Iglesias...

Els que no deuen tenir
tants diners són els diputats
d'UCD. I per això, com diu
el socialista Enrique Ba-
rón "Un 80% de diputats
d'UCD té altres càrrecs,
des de direccions gene-
rals a assessories de mi-
nistres o direccions
d'empreses estatals, fins
i tot bancs". Així que els
senyors diputats d'UCD
cobren dos o tres o quatre
sous. Però treballen molt,
senyor Baron, que no ho
veu? No sé perquè els criti-
ca... Un altre disposat a tre-
ballar, o això sembla, és en
Schuster, el darrer fitxatge
del senyor Nunez que diu
que "Estic disposat a
portar-me bé en el club

Grace Jones

discotequera, "numerera"
tot això... Tampoc no s'hi
posa per poc no. Va venir a
fer una visiteta a "Estudio
54" de Barcelona només
per un abric de visó per a la
seva mare. El que fa l'amor
de filla.

Tot això, qui millor ho
entén és en Dalí. Aquest,
que ja ha guanyat prous
milions, en diu una a cada
moment De les últimes:
"No puc escriure les míí

ÜiüO pCíflíl I

Schuster

Salvador Dalt

idees noves que tinc a
cada momenu Ara, a part
de pintar, he de preocupar-
me pel psiquiatre. Ve cada
dia a explicar-me els seus
problemes i jo, natural-
ment, haig de solucionar-
los". I que ho solucioni bé,
senyor Dalí.

La cotilla libertina
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Punt de mira

Vencedors i vençuts
1 desbloqueig del procés autonòmic d'Andalusia s'ha presentat en
els medis pròxims al govern com un matx nul en el qual no hi ha hagut
ni vencedors ni vençuts.

Però això no ha estat així i cal aclarir aquestes cortines de fum per tal
d'evitar que s'oculti sistemàticament la realitat dels temes a l'opinió
pública.

Ningú, ni el més parcial dels analistes, pot deixar de banda que la
utilització de l'article 151 per & l'autonomia andalusa —igual que s'ha fet
amb Catalunya i Euskadi— ha estat una conquesta guanyada a pols pel
poble andalús, ja que, en definitiva, ha aconseguit vèncer de fet en un
referèndum contra l'oposició de tot l'aparat del govern, fet gairebé sense
precedents en tota la història de la democràcia.

Tampoc no és cert que no hi ha hagut vençuts. Perquè el govern d'UCD i
la mateixa UCD han fet enrera respecte a unes actituds que els menaven a
una autèntica desfeta a les vuit províncies andaluses. Primer fou el no en el
referèndum —"Andaluz: Este no es tu referèndum"— i després l'oferta
d'utilitzar l'article 144 per a tot Andalusia, la qual cosa era, entre altres
coses, de dubtosa constitucionalitat.

Un altre vençut ha estat el PS A, o, més ben dit, els dirigents del PS A, que
per un electoralisme barat van pactar allò de l'article 144, sense tenir en
compte que traïen així la voluntat profunda dels andalusos.

També hi ha sortit perdent Convergència i Unió, partit al qual no li
importà donar el seu suport al pacte entre PSA i UCD, encara que sabia que
d'aquella manera donava a Andalusia allò que no ha volgut per a Catalunya.

Ara, el tema ja està resolt. Els andalusos podran caminar per una drecera
més ampla cap a llur autonomia, i això tindrà bones conseqüències per a
tots, perquè fer unes autonomies ben reeixides és treballar seriosament en
la perspectiva d'una Espanya Federal. •

En aquest
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ELS PARTITS NO ACCEPTEN QUE SIGUI
GOVERNADOR GENERAL

El càrrec de Melià
en discussió
ALBERT GARRIDO

Catalunya ha estrenat càrrec aquesta setmana. El
senyor Josep Melià s'ha instal·lat a Barcelona i ha
començat a exercir de governador general entre el
disgust general de les forces polítiques, que no estan
contra la persona, però sí contra el nom del càrrec al
BOE.

Si algú no ho arregla, el senyor
Melià viurà en carn pròpia els in-
convenients que comporta suportar
un govern de personatges sense cap
sensibilitat ni bon gust. El nom de
Melià va ser ben rebut per gairebé
tothom quan es va tenir noticia que
finalment la Moncloa s'havia decidit
per ell per representar el Govern
Central a Catalunya. No solament la
Generalitat va demostrar la seva
satisfacció —les relacions del presi-
dent Pujol amb el fins fa pocs dies
secretari d'estat vénen de lluny—
atès que Madrid es decidia per un
polític dels prèviament negociats.
També l'oposició va acollir amb bo-
nes maneres el nomenament. Tot
anava, doncs, de forma estranya-
ment còmoda en un país on cada
avenç és una crisi.

Per davant de Barrera

Però com que la felicitat completa
mai no és possible, uns dies després,
el BOE va amargar el tema. El diari
oficial, en donar compte del nome-
nament va tractar Melià de gover-
nador general a Catalunya, la qual
cosa significa que protocolàriament
es converteix en el segon personatge
polític català, situat immediatament
després del president de la Genera-
litat i abans del president del Par-
lament de Catalunya.

No cal dir que, des de la publica-
ció del decret, el senyor Barrera ha
perdut l'humor i diu que amb ell no
cal que hi comptin per anar a actes
públics on protocolàriaraent li toca
fer de tres i no de dos, que a la
Generalitat diuen que això no era el

No escarmenten

Pel que fa a les autonomies, a
Madrid no escarmenten. Sigui qui
sigui el ministre encarregat del te-
ma, sigui quin sigui el problema a
resoldre, l'aparatositat i les equivo-
cacions estan sempre garantides. Es
veu que el Govern no en té prou amb
el pas enrera que ha hagut de donar
a Galícia o amb l'espectacle deplo-
rable que han representat a mitges
els senyors Martín Villa i Rojas
Marcos dins el llarg debat de la
qüestió andalusa; del que es tracta
és de fer-ho tan malament com sigui
possible tirar pel dret i, si passa,
passa. Si d'aquí uns dies o unes
setmanes la situació no s'arregla i,

Melià, un super-govemador que ja comença a ser discutit

que s'havia pactat i que l'oposició ha
desenterrat el fantasma del virrei i
de la duplicitat de poders. Tan fàcil
com hauria estat donar-li, al senyor
Melià, el càrrec de delegat general
del Govern, que és el que tothom
s'esperava. Hauria pogut fer les ma-
teixes coses sense emprenyar ningú.

per exemple, el senyor Suàrez torna
a necessitar 180 vots al Congres
dels Diputats, publica un nou decret
que desdigui l'anterior i tots tan
feliços que això són quatre dies.

I això, no és el pitjor, tot i que és
molt greu. El que és més empipador
és que el senyor Melià s'estrenarà
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en cl càrrec cremat pel mateix cà-
rrec, abans d'haver pres una sola
determinació, tot per culpa de la
denominació que se li ha donat. Per
a ningú és un secret que venir a fer
de "supergovernador" no és una
feina fàcil ni que desperti entusias-
mes entre les forces catalanes, però
podia haver estat una cosa de bon
portar si al BOE hi haguessin que-
dat escrites coses diferents de les
que s'han escrit, si no fos perquè
sembla que el Govern entén el "su-
pergovernador" com un personatge
dedicat a vigilar o contrapesar els
poders autonòmics.

La incògnita immediata és saber
què passarà el primer cop que invi-
tin el supergovernador i el president
doi Parlament a un mateix acte o
quan es vegi a Barcelona per prime-
ra vegada el president de la Genera-
litat i el senyor Melià. Si encara
resta una mica de lògica a la nostra
política, pot passar que la invitació
al president del Parlament acabi en
una conferència de premsa on l'inte-
ressat explicarà el perquè no ha anat
on ha estat invitat, o que la primera
trobada Pujol-Melià es converteixi
en un seguit de disculpes mútues,
almenys oficialment.

Algú més ho sabia?

Sembla fins i tot impossible que
en una fase d'autèntica obsessió per
pactar hagi pogut passar el que ha
passat Tan impossible sembla, que
hi ha qui insinua que no tothom
ignorava el nom oficial que Madrid
donaria al càrrec de "supergover-
nador", que uns quants a més del
reduït cercle de personatges de la
Moncloa, estava en el secret, però
no van avençar res per tal d'assegu-
rar altres pactes. La hipòtesi no és ni
bona ni dolenta, simplement és ver-
semblant dins la política de movi-
ments pendulars a què a poc a poc
ens van acostumant.

Els dies o les setmanes vinents,
el Parlament estudiarà una proposi-
ció comunista destinada a preservar
el número dos dels poders civils
catalans al senyor Barrera. Si la
proposta tira endavant sense oposi-
cions o matisos poc explicats, no
tolament es dissiparan moltes sos-
pites, sinó que s'obrirà el primer
enfrontament no estrictament aca-
demicista entre l'abast dels poders
de l'Estat i el de les autonomies. •

Eduard PunseL una carrera meteòrica

E duard
Punset,
president
centrista
a Barcelona

El més brillant dels polítics cen-
tristes catalans presideix CC-UCD
a Barcelona des de dissabte: Eduard
Punset. D'aquesta manera, la més
ràpida de les curses polítiques cen-
tristes ha cobert una etapa més en el
camí cap al control absolut a Cata-
lunya del partit governamental, fins
ara bastant carregat de mediocritats
i personalismes poc justificables.

Fa un any, l'elecció dels òrgans de
govern centristes a Barcelona va
suposar una crisi profunda. El se-
nyor Folchi, per un costat, i la de-
nominada candidatura de base, per
un altre, no van baixar la guàrdia en
cap moment Qui en aquells mo-
ments era conseller de Finances de
la Generalitat provisional va mesu-
rar malament les seves forces i va
acabar perdent, però allò que va
succeir suposava un curs molt seriós
al partit

Aquella crisi va fer perdre la car-
tera de Finances al senyor Folchi i
va permetre que es presentés en
societat —políticament parlant

clar— Eduard Punset, de qui els
que més sabien recordaven que
era íntim col·laborador d'Alberto
Oliart Saussol des dels seus temps
d'alt funcionari del Banco Hispano
Americano fins als més recents de
ministre d'Indústria i Energia. A
més, es va descobrir que el nou
conseller tenia un passat una mica
roig, un roig que s'havia anat des-
tenyint fins a convertir-lo en social-
democràcia.

Arran de les eleccions generals
catalanes, a UCD se'n van adonar
que el senyor Punset era la persona-
litat que estaven cercant feia temps
per tal de donar una mica de consis-
tència pública al partit dins Catalu-
nya. Pensar això i fer-lo portaveu al
Parlament va ser tot una mateixa
cosa. I el portaveu va demostrar que
podia donar joc: la primera vegada
que va pujar a la tribuna va perme-
tre's citar un passatge d'" Alícia al
país de les meravelles", tota una
novetat en un país on els oradors,
generalment, acaben fent adormir
l'auditori.

Després, la història és molt re-
cent. A la darrera crisi ministerial li
han confiat la cartera de Relacions
amb les Comunitats Europees i des
d'aquesta posició s'ha convertit en
el personatge clau del centrisrae
català. Elegir-lo president de Barce-
lona no és el final, és un pas més per
tal de normalitzar la vida d'un col.-
lectiu polític on fins ara hi ha hagut
gairebé tants noms com famílies. •
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O Contra reembossament

passera MARTA MATA

Mort a l'escola
Mort i escola; dues realitats

tan contràries que quan
s'ajunten en el discurs

ideològic com ara el d'Ivan Illich,
poden apuntar una possible fri-
volitat pròpia de país superde-
senrotllat; però quan s'ajunten
en la realitat ho fan en termes de
tragèdia.

Tragèdia a vegades "sense es-
trèpit de figura" però tan fonda,
que cinquanta anys després del
fet un encara té gravada la imatge
del company sense nom, mort
sota les rodes d'un autobús, sor-
tint de l'escola. 0 vint anys des-
prés encara et surt el nom del
deixeble mort en començar la
joventut: Joan Forcada, pagès de
Saifores.

De què haurien servit les ana-
des i tornades a l'escola, l'alegria
del joc i la por de la pregunta,
l'avorriment davant de "La Enci-
clopèdia", la il·lusió de l'excursió
0 la festa? La mort prematura del
deixeble encara ens reafirma més
als mestres en la importància no
sols de l'escola per a la vida, que
qui sap si serà, sinó de l'escola
com a vida en ella mateixa, que
és.

L a setmana passada hi tor-
nava a pensar en el mo-
ment de la mort del'meu

primer deixeble, Enric Roca, nen
en els primers quaranta, quan jo
començava a guanyar-me la vida i
els estudis "donant lliçons".
L'Enric Roca era nascut en una
família d'empresaris del tèxtil i la
relació mestre-deixeble, et fa
pensar sovint com hi ha moltes
relacions humanes que aparent-
ment s'escapeu o superen els plan-
teigs polítics. Veure aquell nen
batallador en les matemàtiques,
ofegat per l'ensenyament memo-
rístic d'aquells anys, il·lusionat
en l'estudi, en català, de la natura
1 la història que ens voltava, con-
vertit després en un empresari i
en un pare de família, feixuc de
responsabilitat, capaç de recor-
dar les auques de la infantesa o
d'ajudar les escoles que li propo-
saves, és quelcom que et fa pen-

sar en la importància d'aquestes
relacions humanes. Hi arribarà
mai la política a afavorir-les? A
afavorir la vida nostra plena-
ment?

La mateixa setmana passada
tenia una tràgica resposta a Or-
tuella. Aquell dia el xoc de la
tragèdia impedia parlar i el dol
"manat" des del Ministeri per a
l'Escola Estatal i magnànima-
ment solidaritzat per diverses or-
ganitzacions de l'escola privada,
era un dol real per a molts i ens
privava de parlar.

A ra, però, cal que parlem
amb tota la passió política
de les petjades de la res-

ponsabilitat política:
—En quin despatx de Madrid

van fer-se els plànols de l'escola
d'Ortuella?

—Amb quines dificultats i su-
pervisions es contruí?

—Qui decidí, i decideix avui
encara el tipus de calefacció a
l'Escola Estatal EGB o Institut?
(la resolució és diferent car els
edificis de l'una depenen dels
Ajuntaments i els de l'altre depe-
nen directament del Mimsten
d'Educació, però la decisió és
sempre d'aquest últim).

—Com es distribueixen els di-
ners en els Pressupostos Gene-
rals de l'Estat, entre noves cons-
truccions de l'Escola Estatal i
renovació de les existents i cons-
trucció i manteniment de les es-
coles privades?

—Qui limita els pressupostos
d'Educació?

Tota limitació de vida, és mort.
Mort a vegades no aparent, que
ve a fer-se en una discoteca, en
l'atur, en la insatisfacció en el
treball; mort a vegades formula-
da com a protesta política —oh,
aquests eixelabrats que tot ho
converteixen en política!

Mentrestant els diputats de
Catalunya treballarem des de la
nostra"passera en l'anunciada llei
de l'Ensenyament a Catalunya,
per construir una escola que de
bo de bo sigui font de vida per a
tots els nostres nens.
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CONSTITUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL
DEL PSC (PSC-PSOE)

"Denunciem la
incapacitat de
govern de CiU"
PERE MARCÉ

Els proppassats dies vint-
i-cinc i vint-i -sis d'octubre
es va celebrar a Castellde-
fels la constitució i primera
reunió del Consell Nacio-
nal del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC-
PSOE), després de la
celebració, el passat mes
de juliol, del II Congrés
d'aquest partit.

Una mica més tard de les quatre
de la tarda del dissabte,, a l'hotel
Rancho de Castelldefels, el secreta-
ri del Partit dels Socialistes de Cata-
lunya, Joan Raventós, va donar per
constituït el Consell Nacional, el
qual tot seguit va començar a treba-
llar, amb la totalitat dels seus com-
ponents.

Després de ser ratificat el regla-
ment del seu funcionament intern,
aprovat l'ordre del dia i elegida la
Mesa del Consell Nacional, el pri-
mer secretari del partit, Joan Ra-
ventós va presentar el seu informe
polític. Aquest informe es basava en
tres grans punts, la situació de la
crisi a nivell internacional, estatal i
nacional. l'Explicació de l'esmentat
informe va durar, aproximadament,
un parell d'hores i va donar pas a tot
un seguit d'intervencions de dife-
rents consellers, fins al punt que es
va produir un interessant debat que
es va cloure passada la mitjanit.

La jornada del diumenge va co-
mençar amb la presentació d'un
informe sobre l'acció específica dels
socialistes en les eleccions sindicals.
I una proposta d'actuació del PSC
de cara a l'any proper.

Aquesta primera reunió del Con-
sell Nacional del Partit dels Socia-

listes de Catalunya va cloure amb
l'aprovació d'un seguit de cinc reso-
lucions polítiques que tracten sobre
la greu crisi econòmica que pateix la
societat occidental; en aquest apar-
tat, el Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC-PSOE) dedica-
des a estudiar les possibles sortides

existents. Una altra resolució va
anar encaminada a obrir un debat
sobre els fets de Polònia i la creació
d'un sindicalisme lliure en els països
de l'Europa de l'Est. En la resolució
de la política municipal, es va fer
una valoració global positiva, dels
pactes municipals de progrés i es va
proposar el seu manteniment, alho-
ra que es va estimar negativa una
sovintejada renegociació a causa de
la postura d'altres formacions polí-
tiques d'estar al govern i a l'oposi-
ció, ja que això pot produir un blo-
queig de la política municipal. Pel
que pertoca a la política sindical, el
Consell Nacional del Partit dels So-
cialistes de Catalunya, va reafirmar
el seu suport exclusiu en aquestes
eleccions sindicals a la Unió General
de Treballadors i, va valorar com a
molt positius els resultats favora-
bles que obté en les esmentades
eleccions. •

SITUACIÓ POLÍTICA A CATALUNYA

D
avant els greus problemes
que avui dia es plantejen a
Catalunya a causa de la
crisi econòmica i a la cons-

trucció de les estructures d'auto-
govern, el Consell Nacional del
PSC va denunciar la incapacitat
de govern de Convergència i
Unió, a causa de la seva ineficàcia
ii manca de credibilitat.

"La imposició a Catalunya de
la política del govern de la UCD,
derivada del vot de confiança
donat per CiU, comença a ex-
pressaries seves hipoteques amb
el tractament donat a la figura del
"Governador General"; l'actitud
de la conselleria de Governació
en matèria d'entitats locals i de
funció pública, que revela un con-
tinuisme administratiu del tras-
pàs de les Cambres Agràries da-
vant d'una legítima decisió polí-
tica del nostre Parlament, que
expressa la concepció exclusiva-
ment "descentralitzadora" que
del Govern de la Generalitat té la
UCD: les ambigüitats i insufi-
ciències paleses en la desaparició
de les Diputacions Provhicials, la
sobirania del nostre Parlament
sobre la divisió territorial de Ca-
talunya o el tractament dels grans
problemes lingüístics i culturals;
la insuficiència de l'anomenat

"Programa d'Actuació Econòmi-
ca", que, en no ser més que unes
notes orientatives, constitueix un
nou intent de sostreure al poble
de Catalunya un debat compro-
mès davant del Parlament; la
manca de seguiment acurat i d'e-
xigència ferma d'un volum d'in-
versió pública a Catalunya. (...)
són alguns dels exemples que el
Consell Nacional emplaça al po-
ble de Catalunya a comprovar i
controlar si el govern de CiU pot
tirar endavant la construcció
d'una Catalunya autònoma de
veritat.

(...) La nostra oposició al Go-
vern de CiU no desdiu la nostra
responsabilitat en la construcció
nacional de Catalunya. Alhora
que denunciem la incapacitat del
Govern, seguirem sense estalviar
cap esforç per tal que les lleis
institucionals catalanes siguin
expressió de les més àmplies ma-
jories de signe progressista.
Tanmateix reafirmem un estil
d'oposició i la capacitat de Go-
vern dels socialistes: una oposi-
ció que elimina tota temptació
demagògica, basada en la formu-
lació d'alternatives viables en les
condicions actuals, en el desbor-
dament per la via de la responsa-
bilitat
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DE L'AUTONOMIA ANDALUSA A LA LLEI
DEL DIVORCI

Brindis,
consens i pors
PEDRÓ ALTARES

Els partits polítics han acabat el litigi andalusista
tirant, com qui diu, pel dret. La "lliure lectura" de la
Constitució no és pas que l'hagi deixada gaire ben
parada —la Constitució—, però en política totes les
històries són bones si tenen un final feliç.

Els polítics, ja se sap, han de serà
sobretot pragmàtics. I d'aquest
pragmatisme en va sortir la llum per
a Andalusia, de la mateixa manera
que en aquesta setmana sortirà per
al fins no fa gaire "bloquejat" tema
del nomenament del Consell d'Ad-
ministració de RTVE, així com pera
la futura llei de divorci que aquests
dies es discuteix en comissió amb
relatius graus de "consens". Hom
diria que, abans que comenci la
batalla campal dels pressupostos
(que tant de bo sigui un autèntic
debat —i tot fa pensar que ho serà)
els partits polítics majoritaris a ni-
vell estatal, i amb la decidida col·la-
boració de la minoria catalanista
que dóna suport al govern, fan pin-
ya. El tema Euskadi, si continua pel
pedenet perillós i imprevisible en
què se situa setmana rera setmana,
farà, de manera més o menys cons-
cient, d'aglutinant. Mentrestant, en
el consell de ministres del divendres
va saltar una de les poques sorpre-
ses dels darrers temps polítics: el
substitut de Josep Mèlia en la secre-
taria d'Estat per a la Informació era
una dona. A partir d'ara el rostre
visible del govern de Madrid serà
molt més agradable. Rosa Posada és
intel·ligent i. a més a més, maca.
Massa.

Brindis a discrecció

Només Clavero Arévalo no va
participar en el brindis coUectiu
amb que tots els diputats andalusos
de totes les tendències i colors cele-
braren, a la fi, l'acord de la via per
l'autonomia andalusa que, per una-
nimitat, va ser aprovada en el ple del
dijous 24. Acord tramitat pel proce-

diment d'urgència. L'absència de
Clavero no va ser, naturalment, per
casualitat, sinó que fou deguda al
veto que li posà Adolfo Suàrez. El
text de l'acord es va signar sense
gaire protocol pels representant
d'UCD, PSOE, PSA i PCE, i altre
grups, com Coalició Democràtica i
Convergència i Unió foren deguda-
ment informats del seu contingut.
En fi, allò que se'n diu un "happy
end".

Tots els partits que van participar
en l'acord van tenir prou cura de dir
que "el triomf era del tot Andalusia i
no de cap grup". Una modèstia que,
sens cap mena de dubte, se'ls pot
agrair. No podia ser d'altra manera
després de molts dies d'activitat
febrosa i de reunions (inclosa una
visita de Felipe Gonzàlez, aquesta
vegada sol, a la Moncloa), on l'acord
pràcticament enllestit, no s'assolia
perquè tothom volia resultar prota-
gonista i per evitar que no hi hagués
ni "humilitats ni ofesos". I semblava
clar que tant UCD com el PSA
havien de salvar la cara, fos com fos,
atès que la via triada —no ens hem
pas d'enganyar— era la que el
PSOE i la Junta havien proposat

En aquest cas, com en d'altres,
les aparences havien de mantenir-
se. La qual cosa va ocasionar, en els
passadissos del congrés, les tardes
del dimarts i del dimecres anteriors
a la firma, alguna estampa prou
esperpèntica, motivada per l'afany
que tenien tots d'aparentar discre-
pàncies encara que tots deien el
mateix.

D'altra banda, el sofisticat acord,
que segons sembla comporta una
lectura ben lassa de la Constitució,
consisteix en dues proposicions de

Fernàndez Ordónez facilita les con-
verses sobre el divorci

llei: la primera per modificar la llei
de Modalitats de Referèndum i la
segona per substituir, a Almeria, la
iniciativa autonòmica per la petició
dels parlamentaris d'aquesta pro-
víncia en aquest sentit. Un autèntic
pastitx jurídic que, atès el consens
assolit, es cura en salut d'anticonsti-
tucionalitat per la senzilla raó que
ningú no presentarà recurs. Vuit
mesos més tard ha guanyat el 151.
article-fetitxe, mitificat a causa dels
famosos agravis comparatius. Escu-
redo va ser ben rebut a l'aeroport de
Sevilla, però a Andalusia la gent no
va rebre les notícies de Madrid amb
l'entusiasme previst, potser perquè
el poble andalús ja intueix des de fa
moltes setmanes que la classe polí-
tica, tot i com ha estat d'entretingu-
da la discussió, ha jugat una carta
que, si de bones a primeres era molt
calra, ha constituït un dels episodis
més sinistres i confusos de la transi-
ció en el seu desenvolupament. Però
com que bé està el que bé s'acaba,
ningú no se'n recordarà dels ante-
cedents dubtosos que van dur l'au-
tonomia a Andalusia. I, després de
tot, les raons d'Estat són les raons
d'Estat. Els errors han estat de tot$
i la glòria també. Així de dúctil és la
política espanyola.

Més acords a l'horitzó

Abril Martorell, a la fi, resultarà
com la llegendària Inés de Castro. 0
sigui que regnarà després de morir.
De tots és conegut l'afany de l'ex-
vice-president per aconseguir un
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il Martorell no va aconseguir l'acord socialistes govern en
matèria econòmica

acord global amb els socialistes so-
bre els grans temes de l'Estat. No ho
aconseguí. Tanmateix, després de la
seva sortida, i malgrat els vots de
censura i del debat de confiança,
govern i oposició porten una tempo-
rada d'apropament que feia temps
que no vèiem, d'ençà del tan vili-
pendiat consens. De tot això, alguna
cosa n'hi ha; el que no pot perme-
tre's aquesta democràcia és el blo-
queig gratuït d'una sèrie de temes
que necessiten enalguns casos
d'una certa entesa, o bé per la seva
aprovació en el congrés, o bé per la
seva viabilitat social. Ningú no vol
que es torni a repetir el que va
passar amb la llei de Centre Do-
cents. Així doncs, després de la
resolució del cas andalús, hi ha al-
tres assumptes que esperen llur
torn. El de RTVE, per exemple, ja
és al forn, i de cara a aquesta setma-
na s'espera la seva inclusió definiti-
va a l'ordre del dia després que
Landelino Lavilla hagi fet d'inter-
mediari entre Rafael Calvo i Alfonso
Guerra, els quals, segons tots els
rumors, estaven com el gat i el gos,
en reunions anteriors. Però sí, a la fi
s'ha arribat a una mínima entesa
respecte als noms que formaren
part del tan debatut consell, inte-
grat, pel que sembla, per homes
procedents del mateix camp, és a
dir, professionals de la confiança
d'ambdós partits majoritaris. A úl-
tima hora, però es produí un ença-
llament important en voler negociar
el PSOE els directors dels tres es-
pais informatius, a part, natural-
ment, de cadascun dels tres mitjans

que componen la cadena. Les con-
verses UCD-PSOE no han deixat de
provocar rezels en les altres forces,
principalment als comunistes que
s'han sentit marginats de l'acord.
Un error polític que, atesa la forta
implantació de CC.OO., principal-
ment a TVE, pot tenir les seves
conseqüències.

La següent àrea d'entesa es pot
donar al voltant del projecte de llei
sobre el divorci, que ja fa setmanes
es debat a la comissió sorresponent
sense les dificultats d'entesa previs-
tes inicialment. No hi ha cap dubte
que el nou ministre de Justícia; el
socialdemòcrata Fernàndez Or-
dónez, que és absolutament cons-
cient de la necessitat d'un pacte
amb l'esquerra, hi té alguna cosa a
veure. Així, per exemple, ha flexibi-
litat el text, tot donant acollida a
alguna de les seves suggerèncie i
reivindicacions (termini per a la se-
paració, consens mutu, etc.)., D'al-
tra banda, l'ofensiva d'alguns sec-
tors catòlics, amb la jerarquia al
capdavant, animada pels nous vents
integristes de Roma, ha fet que la
ponència vulgui representar un
front unit davant d'allò que té tot el
caire de constituir un autèntic
"test" de la resistència de la de-
mocràcia a les pressions de l'Esglé-
sia Catòlica que, en aquest cas com
en d'altres, no sembla haver assimi-
lat el seu lloc en una societat laica.
L'ofensiva reaccionària i irracional,
dels sectors més "ultres" és aclapa-
dora.

Ara bé, els perills per al divorci no
vénen pas només des de fora del

Congrés. Els sectors democristians
d'UCD, enfortits per la victòria
d'Herreo de Mifión, no ha definit
encara llur postura davant el text.
Evidentment, Fernàndez Ordónez
no pot pas estar ben segur que en el
ple on la llei es presenta per a la seva
aprovació no s'impugni per excessi-
va, des de la dreta d'UCD, ni que no
es refusi per insuficient, des de
l'esquerra. Sense oblidar, és clar,
que altres minories (concretament
el PNB, el pensament del qual,
sobre aquest tema, és clarament
integrista) també hi poden donar el
seu petit cop de mà, per tal de fer
anar en orris un allei tan substancial
com aquesta a la modernització de
la societat espanyola.

De moment, tanmateix, la ponèn-
cia navega relativament bé i els
perfils de l'acord s'albiren en l'ho-
ritzó. D'alguna manera el govern vol
guardar per a la discussió del divorci
una cara progressista que contra-
rresti una altra mena de mesures
que estan preparant, especialment
en el terreny econòmic, i que segu-
rament seran contestades durament
des de l'esquerra. Sense anar gaire
lluny, el projecte d'incompatibili-
tats present aquesta setmana pel
PSOE en el Congrés (i que va oca-
sionar una forta polèmica en el si del
grup parlamentari socialista) en po-
ques possibilitats d'aprovació és
una maniobra psicològica de cara a
la discussió de la llei General de
Pressupostos de l'Estat que en la
versió presentada pel govern s'in-
clina descaradament cap a la dreta.

Colofó
D'altra banda, la situació a Eus-

kadi voreja setmanalment el "més
difícil encara". Els partits polítics
estatals miren cap allà amb una
preocupació tenyida d'impotència,
mentre que reix la sensació que un
ràpid traspàs de competències, i
fins i tot l'edegament de l'anunciada
policia autònoma, no solucionarà
res. Un cop més, s'hi arriba tard. La
sensació de què tot pot esclatar obre
el pas a un sentiment de suïcida
resignació. De debò no es pot fer res
per tal d'aturar aquesta insensata
sagnia? El PNB i el govern, princi-
palment, tenen la paraula i, tot i que
les esperances d'ambdós no són
indescriptibles, hauran de fer algu-
na cosa per tal d'aturar el daltabaix.
Si més no això és el que cal esperar.
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LES ELECCIONS NORD-AMERICANES
DEL 4 DE NOVEMBRE

La trilateral i
Carter contra
Reagan
MATEO MADRIDEJOS

£1 candidat representa els sectors nacionalistes i
proteccionistes del capitalisme que s'oposa, teòrica-
ment, als sectors vinculats a les multinacionals.

Durant aquestes dues darreres
setmanes, empès segurament per
1 escarrassament incansable del seu
oponent, el president Jimmy Carter
va sortir de la Casa Blanca aquest
cap de setmana i es va llançar a 2
"arena" electoral, en una de les
campanyes més vulgars de la histò-
ria nord-americana. Al bell mig
d'una crisi econòmica aclaparadora,
sense cap perspectiva de millora
immediata, els electors es veuen
obligats a triar entre la decepció i el
temor, entre un Jimy Carter que ha
defraudat gairabé totes les esperan-
ce i un Roland Reagan que ha de fer
grans esforços per tal d'evitar que
^identifiquin amb el perill de la
guerra.

Carter aconseguí, finalment, d'o-
rientar la seva campanya vers la
política exterior, que és el punt més
feble de Reagan. Però resulta que
tots els electors estan molt més
preocupats pels problemes que és
generen de la política interior. Amb
el seu programa de reducció d'im-
postos i de creació de llocs de tre-
ball, en una època de recessió, el
candidat republicà es fa més atrac-
tiu per als sectors importants de les
classes mitjanes i fins i tot de le
minories racials o religioses. Sí a tot
això hi afegim un renovat dinamis-
me de les élites ultraconservadores,
que intenten de ressuscitar el pa-
triotisme tradicional, hom compren-
drà les dificultats del president

La veritat és que Jimmy Carter,
portat a Washington pel capitalisme
internacional de la Comissió Trila-
teral, no ha sabut guarir les ferides
psicològiques de la guerra del Viet-
nam i de l'escàndol del Watergate;

no ha sabut tractar amb els soviè-
tics, fins al punt que les relacions
entre les dues superpotències es
desenvolupen en un clima de "guer-
ra fresca"; no ha pal·liat l'atur ni ha
parat la inflació, les quals coses
estan incidint perillosament sobre
el nivell de vida. Alguns índex resu-
meixen el desastre: durant l'estiu
pasvsat, l'augment de l'atur va ser el
més fort a la història dels Estats
Units.

En el front exterior, a més del
deteriorament de les relacions amb
TURSS, el president Carter no té
cap motiu de satisfacció. La invasió
de l'Afganistà per les tropes sovièti-
ques, la caiguda del xa i la instau-
ració d'una república islàmica a
l'Iran, i l'enrenou que ha causat en el
món àrab el tractat de pau egipcio-
israelita han contribuït a crear el
Pròxim Orient una situació alta-
ment explosiva. Els dirigents de
l'Europa occidental, sense arribar a
la revolta, porten dos anys amb l'ai
al cor per les vacil·lacions de
Washington. El xafastre que va su-
posar la intervenció militar a l'Iran,
amb els propòsit d'alliberar els os-
tatges, va posar en ridícul el poder
dels Estats Units. Al moments d'es-
criure aquestes línies, encara no se
sap si les declaracions de Carter
sobre r"agressió iraquiana", tan
sorprenents com oportunistes, tin-
dran l'efecte desitjat d'alliberar els
ostatges que es troben en mans dels
"homeinistes" des de fa un any.

BeLlicisme, temors i histèria

Enfront de la poderosa màquina
presidencial, amb tots els ministres

Jimmy Carter ha millorat en els últims
mesos la seva imatge electoral

movilitzats i amb les darreres dades
de la situació a la mà, l'ex-actor
Ronald Reagan, que segueix amb
una trepidant campanya electoral
malgrat els seus 69 anys, es mostra
.molt més circumspecte, per tal de
no ficar els peus a la galleda, i
mira de convèncer els electors que
no és un home bel·licós, encara que
no deixi d'insistir en la necessitat de
restaurar la puixança nord-ameri-
cana. Davant de les exageracions de
la propaganda demòcrata: —'la pau
amb Carter, la guerra amb Rea-
gan"—, el candidat republicà no
gosa ni tans sols defensar el servei
militar obligatori, tot i que el seu
restabliment es consideri necessari,
segons els experts, per fer front al
desafiament soviètic.

Contra el to apocalíptic emprat
pels demòcrates, com un ressò de la
campanya que va enfrontar, el 1964,
el "pacifista" Lyndon B. Johnson
amb T'ultra" Barry Godwater, els
estrategs republicans denuncien la
"histèria" de l'equip al poder i les
seves males arts per tal de disfressar
una gestió desastrosa. Després, com
molt bé hom pot recordar, Johnson
va sotmetre Vietnam a un bombar-
deig brutal i sistemàtic al llarg d'una
"escalada" que acabà d'arruïnar la
seva carrera política.

Per diverses raons, que van des
de la seguretat social fins a la por a la
guerra, sense oblidar la temença de
nous esclats de violència interra-
cial, les dones en general i les mino-
ries en particular demostren certes
reticències davant de Ronald Rea-
gan; però quan es giren vers l'altra
banda, troben un Carter amb el seu
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La trilateral donarà suport a Regan a les
presidencials.
somrís, però també l'ombrívola rea-
litat deís disturbis de Miami i l'aug-
ment constant de l'atur. Molts ame-
ricans pensen que, malgrat tot, els
republicans són bons administra-
dors, tal com va demostrar Reagan
durant la seva etapa de governador
de Califòrnia, i que les "distrac-
cions" de l'aspirant es podran pal.-
liar amb un bon equip de consellers i
de col·laboradors. Els milions d'in-
decisos —un de cada cinc electors—
acabaran per lliurar-se a la resigna-
ció.

Élites transnacionals i
nacionalistes

La gran batalla político-econòmi-
ca no es desenvolupa en el "gran
circ" de la campanya populista dels
candidats, sinó al voltant de les
grans oficines i salons dels honora-
bles membres de la Comissió Trila-
teral, aquesta cúspide intangible del
capitalisme internacional que va
"fabricar" Carter l'any 1976, com a
angèlic estendard del canvi, però
que no ha sabut conservar el seu
carisme. Ronald Reagan representa,
si més no en teoria —perquè no
sabem què faria des de la Casa
Blanca—, una amenaça o almenys
una inquietud per als sectors banca-
ris i industrials que defensen el
lliurecanvisme ja que estan molt
implicats en els intercanvis interna-
cionals. El debat sobre la Trilateral,
com a "vector de les élites transna-
cionals del món", va arribar eh
electors a través de les denúncies de
Reagan i els seus consellers.

Després de la II Guerra Mundial,
mentre el capitalisme va mantenir
una hegemonia incontestable, els

medis econòmics van estar d'acord
en patrocinar una política interven-
cionista, lliurecanvista, tal com cor-
responia a la "mundialització" dels
interessos nord-americans. Una cri-
si econòmica greu, els fracassos ex-
teriors i la competència puixant del
Japó i de la CEE han donat, tanma-
teix, nous ànims als sectors tradi-
cionalment proteccionistes i nacio-
nalistes. El 1971, per primera vega-
da, els EUA va haver d'encarar-se
amb un dèficit comercial absolut.

La resposta dels llavors president
Nixon no es féu esperar: va devaluar
el dòlar i va suspendre la seva con-
vertibilitat en or, la qual cosa va
suposar el cop de gràcia per al
sistema monetari internacional es-
tablert per Bretton Woods el 1944 i
va exacerbar la guerra comercial
latent en establir una sobretaxa del
deu per cent sobre tots els produc-
tes importats. Aquesta nova políti-
ca, que comportava un retorn al
nacionalisme proteccionista, en
contra dels sectors més dinàmics i
internacionalistes, es troba en l'ori-
gen del naixement i desenvolupa-
ment de la Comissió Trilateral i en el
encimbellament sobtat de Jimmy
Carter. Hi ha qui va exercir també
una influència decisiva sobre el res-
sò que l'escàndol del Watergate va
tenir als diaris més "responsables"
(The New York Times i The
Washington Post).

En el marc de la política interior
nord-americana, l'opció econòmica
de Nixon va menar molts financers i
empresaris tradicionalment lligats
al partit republicà, a ajuntar-se a la
Prilateral i a apostar finalment per
Carter. La situació no ha canviat
substancialment. Enfront dels teò-
ric liberals, vinculats al capitalisme
transnacional, el candidat Reagan
ha donat la paraula als apòstols del
conservadurisme, nacionalistes,
proteccionistes i militaristes, adver-
saris declarats del Stablishment
trilateral

Fins una setmana abans de les
eleccions, a pesar de les obertures
de la Trilateral, que vol fer els dos
papers de l'auca, per poc que pugui,
Ronald Reagan va mantenir els seus
punts de vista —el dels seus conse-
llers— sense fer cap concessió.
Aquesta alarmant tossuderia expli-
caria, en gran part, la caiguda en
picat del candidat independent
John Anderson, el tercer en discòr-
dia i molt lligat a la Trilateral, i el

suport que ha donat el senador
Edward Kennedy a Jimmy Carter,
malgrat l'antipatia recíproca i insu-
perable que ambdós es professen.

Els diners frescos que van rajar a
la campanya en les darreres dues
setmanes va ser una indicació su-
plementària de què els dos grans
sectors econòmico-financere, enfrontats
ben agrament, encara no havien as-
solit un compromís. Les darreres
intervencions a laTV dels candidats
foren ruïnoses, ja que tant Carter
com Reagan van pagar 75.000 dò-
lars (uns 6 milions de pessetes) per
interrompre durant un minut un
programa d'èxit en qualsevol de les
tres principals cadenes de televisió.

Des d'Europa

El densellaç es presenta força
problemàtic, però d'ell en depen-
drà, en gran mesura el camí que
seguirà la crisi econòmica que rose-
ga els fonaments del món industria-
litzat. La manca d'idees dels candi-
dats, llur acaparadora vulgaritat,
vista des d'Europa, i l'apatia dels
electors, aparentment movilitzats
per qüestions marginals, tornen a
suscitar abondosos sarcasmes sobre
el sistema polític de la nació més
poderosa de la Terra.

El record de Franklin D. Roose-
velt, que va ser elegit el novembre
de 1932, amb un programa alenta-
dor per tal de combatre la recessió,
només produeix tribulacions als
amics de la història. Aquesta ab-
sència d'idees clares de l'altra ban-
da de l'Atlàntic, entre les torpituds
de Carter i les amenaces de l'ultra-
conservador Reagan, els europeus
suposen que caldrà resignar-se tam-
bé a la improvisació de la comissió
trilateral que s'anuncia, en un món
que es convulsiona i per al qual no
han trobat cap lenitiu els ideòlegs
—teoritzants de la fi de les ideolo-
gies—.

Davant d'aquest panorama, els
observadors tornen a sentír-se temptats
per les especulacions d'uns Estats
Units en "decadència", però aviat
s'adonen que Europa no ofereix pas
res que contrarresti la marxa vers al
daltabaix que pronostiquen. L'únic
alleujament prové de l'arrelada
creença segons la qual, sigui qui
sigui el triomfador, els antagonis-
mes electorals no repercutiran gaire
sobre la política tradicional de la
Casa Blanca, a la qual ja ens hi hem
anat acostumant. •
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DIVISIÓ A LES FILES BRITÀNIQUES, PORTUGUESES
I FRANCESES

Guerra de
tendències
dins els socialisme
europeu
XAVIER BATALLA

Tres partits membres de la secció europea de la
Internacional Socialista acaben d'instal.larse dins la
crisi, víctimes de llurs respectives "travessies pel
desert". La guerra de les tendències ha esclatat al si del
laborisme britànic i dels socialismes portuguès i
francès.

Dies després de les darreres elec-
cions generals celebrades a la Repú-
blica Federal d'Alemanya, un co-
mentarista de Le Figaró (con-
servador) afirmava, en analitzar els
resultats que la indústria i la banca
alemanyes continuaven preferint els
sociademòcrates en el poder i els
democristians a l'oposició. Per a
Jean d'Ormesson, una derrota
d'H cl mut Schmidt no era temuda
tan sols pel consegüent ascens de
Franz Josef Staruss, sinó—i princi-
palment— pel possible esclat de la
derrota. Es a dir, segons l'esmentat
comentarista, la indústria i la banca
alemanyes serien més socialdemò-
crates que el socialdemòcrates, ja
que més que res temerien el retorn
al poder després d'una hipotètica
derrota— d*un SPD sotmès a un
procés de rejoveniment, de comba-
tivitat i d'esquerranisme, ara per ara
només possible a tòposició.

Després de la victòria del social-
demòcrata Helmut Schmidt, que
segueix al poder gràcies als avenços
aconseguits pel partit liberal, són
altres els socialismes que viuen, per
a més gran satisfacció de Le Figa-
ró, llurs hores baixes. Els laboristes
britànics s'afanyen, dividits, a elegir
el successor del moderat James Ca-
llaghan, que el propassat 15 d'oc-
tubre va decidir no tornar a enfron-
tarsé a Margaret Thatcher. Els so-
cialistes portuguesos, que encara no
han acabat de pair la derrota electo-
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'ral del dia 5, s'encaminen cap a les
decisives eleccions presidencials
del 7f de desembre sense tenir a la
direcció del partit el pragmàtic
Mario Soares, que va dimitir, de
manera temporal, després de retirar
el seu "suport personal a la candi-
datura del president Ramalho Ea-
nes". I, finalment, els socialistes
francesos ja han lliurat la primera
batalla de llur guerra per la candi-
datura a les presidencials del proper
mes de març tot anticipant-se a tots
elfe seus companys, el socialdemò-
crata Míchel Rocard va anunciar el
proppassat dia 20 la seva decisió de
presentarse als comicis.

La successió de
Callaghan

La situació dels laboristes brità-
nics s'assembla a la dels socialde-
mòcrates alemanys en el fet que no
tenen comunistes a llur esquerra,
encara que molts conservadors
s'entestin en veure rojos fins i tot a
sota del seu llit. No obstant això,
l'esquerra laborista és molt més a
prop d'algunes tendències
marxistes auropees que els social-
demòcrates alemanys, que no tan
sols han trencat amb els comunis-
tes, sinó fins i tot amb el marxisme. I
ara, a partir del proper 4 de novem-
bre aquesta esquerra laborista es
disposà a jugars'ho tot —àdhuc les
pròximes eleccions, segons els seus
rivals moderats— en l'elecció del

Jean Pierre Cheuenement ha presentat In
seva candidatura a la presidència de la
República, que retiraria si Mitterrand e.s
presenta.

substitut de Callaghan. Per als
amics de Anthony Wedwood Benn
—que per la seva trajectòria perso-
nal podria pasar pel Berlinguer an-
glès— només es pot respondre a la
"croada" de Margaret Thatcher
amb un canvi radical en la política
del laborisme, és a dir, amb més
socialisme.

Afectats pel desgast electoral
—com esdevé amb Mario Soares—
els líders moderats del Labour, ara
encapalats per l'antic canceller de
T'Escnequer" Denis Healy, han so-
fert llurs primers revessos durant la
recent conferència anual del partit
A Blackpool, els laboristes van pro-
tagonitzar la conferència més tu-
multuosa de llur història, i l'esque-
rra va obtenir diversos triomfs: la
seva demagògica postura anticomu-
nitaria aconseguí que s'aprovés una
resolució contra la permanència
de Gran Bretanya a la CEE; però
també va aconseguir que es donés
suport a una poítica més àmplia de
nacionalitzacions, alhora que una
petició a favor d'un desarmament
unilateral del país.

De moment, de cara al primer
torn de votacions, existeixen ja qua-
tre candidats: per la dreta, Denis
Healey; per l'esquerra Peter Shore
—anticomunitari i portaveu d'afers



Callaghan ha dimitit després de perdre la
votació sobre el Mercat Comú.

exteriors—, John Silkin —ex-minis-
tre d'agricultura— i Michel Foot
—líder suplent del partit Tot sem-
bla indicar, tanmateix, que l'elegit
serà un líder interí, especialment ara
que els radicals semblen voler gua-
rir-se en salut, com si temessin una
derrota, en afirmar que tot tornaria
a ésser reconsiderat a la conferència
prevista per al mes de gener, en la
qual s'haurà de trobar un "nou pro-
cés de selecció de candidats". Fins
ara, quan un laboralista era elegit
membre dels "comuns", la seva
pròxima candidatura era ja autom-
tica. Si en ei pròxim mes de gener es
ratifica l'acord de Blackpool, els
candidats laboralistes hauran de
superar l'examen de les organitza-
cions de base, que vigilaran "el res-
pecte de l'aspirant" perla ideologia
socialista.

La maniobra d'E anés
En els casos de Portugal i França

l'enverinament de la guerra de les
tendències socialistes no ve de
T esquerra.

La dimissió de Mano Soares, la
causa immediata de la qual fou la
conferència de premsa on Eanes es«
va desmarcar del partit socialista
per tal d'estendre un pont vers
Aliança Democràtica, es va produir

La dimissió de Soares ha provocat una
dura crisi al si del P.S. portuguès.

Healey, Benn i
Foot tres
candidats a la
presidència del
partit
Laborista,

quan el sector "tecnòcrata" va de-
cidir donant suport al president de
la República com a candidat a les
eleccions del 7 de desembre proper.

Aparentment, a Soares no li ha
pogut sortir pitjor l'operació Eanes.
En una ocasió, el 25 de juliol de
1978, les maniobres del general li
costaren el lloc de primer ministre
del segon govern constitucional en
coalicció amb el democristians del
CDS, avui instal·lats confortable-
ment en l'Aliança Democràtica de
Sa Carneiro. Ara, amb la dreta en el -
govern, Eanes ha obligat a Soares a
abandonar, encara que sigui tempo-
ralment, la direcció del partit, mal-
grat el suport que li ha manifestat el
sector històric de l'organització so-
cialista, fundada en 1973.

L'acció última d'Eanes podria te-
nir com a objetiu la creació del ja
famós "bloc central", que estaria
integrat per sectors socialdemòcra-
tes i centristes de les dues principals
agrupacions polítiques del país. No
obstant això, sembla difícil que Ea-
nes pugui trencar, a aquestes altu-
res l'actual Aliança Democràtica i
que pugui organitzar la seva "Fede-

• ració Democràtica i Reformadora". •
Al contrari, la reelecció d'Eanes
sembla molt més difícil ara que mai.

Es podria donar el cas, però, que

la maniobra d'Eanes acabés afavo-
rint una posterior negociació de
Soares i l'Aliança Democràtica en
vistes a reformar la Constitució de la
"democràcia socialista". Per tal de
revisar el text constitucional, —la
qual cosa sembla que desitgen
ambdues agrupacions— només hi
ha dues vies: o una majoria de dos
terços en el Parlament —la qual cosa
fa necessària la consecució d'un
acord PSP-AD, o la celebració d'un
referèndum que tan sols el pot con-
vocar el president de la República.
En qualsevol cas, Soares s'ha encar-
regat d'assenyalar la seva negativa
a una candidatura socialista a la
presidència. Aquesta candidatura,
que seria ben vista per l'esquerra
marxista del PSP, no hauria prospe-
rat ja que Soares l'observa com una
"candidatura comuna" amb els co-
munistes de Cunhal.

Rocard o Mitterrand

A França, el tema que segueix
presidint la guerra de les tendències
socialistes és el sempre etern diàleg
amb els comunistes. Rocard, que ia
ha llançat el seu desafiament, pretén
de situar-se en el camí del poder
sense el concurs de Marchais. El
dirigent socialdemòcrota considera
que després del fracàs a les legisla-
tives de 1978, la unió de l'esquerra
és cosa del passat. Per la seva ban-
da, la tendència 'mitterranista" que
és la majoritària, continua pensant,
malgrat les periòdiques dutxes
d'aigua freda que rep de Marchais,
que únicament l'aliança amb els co-
munistes por permetre el triomf del
candidat socialista.

Per tot això, i animat per la política
de no col·laboració practicada pels
comunistes en les recents eleccions
parcials al Senat, Rocard ja és a
l'arena electoral amb la intenció de
posar fi al "monòleg" del partit de
Marchais. Paral·lelament, el líder de
la tendència esquerrana, la del
CERES, Pierre Chevenement,
també ha anunciat la seva candida-
tura, que només serà oficial si Mi-
terrand no entra en joc per darrera
vegada.

A França, igual que a Portugal i
Gran Bretanya, la consolidació de
1 avenç electoral conservador ha
-reactivat el debat sobre la unitat i
direcció del socialisme, o, si voleu,
de la socialdemocràcia, a l'Europa
Atlàntica. •
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Hisenda recult molts diners, però en toma molt pocs a cada nacionalitat i regió.

LA INVERSI0 DE L'ESTAT A CATALUNYA ^ ^ ^

Misèria i companyia
XAVIER CAPDEVILA I RAMON MATEU

Els impostos que, directament o indirecta, paguem
tots els ciutadans d'un estat, constitueixen la
principal font d'ingressos d'on es nodreix la despesa
que aquest estat inverteix en serveis a aquest
ciutadans. Per la seva vocació d'autogovern, a
Catalunya sempre ha preocupat en gran manera què
se'n fa a Madrid dels diners que aporten al tresor
general de l'Estat les butxaques des ciutadans
catalans. Quants diners tornen a Catalunya? En quina
proporció l'Estat inverteix a Catalunya els diners
que del nostre país recapta?
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L'anàlisi profunda d'aquestes
qüestions i cercar-ne les respostes
podrien ser el tema d'una tesi docto-
ral especialitzada o d'un llibre labo-
riosament confeccionat per econo-
mistes de renom. L'accés informa-
tiu a les dades que puguin clarificar
com es distribueix el pressupost
general de l'Estat, localitzant i es-
pecificant aquestes distribucions,
és difícil per a qui no és especialista
en la matèria i pot esdevenir impos-
sible, fins i tot a aquells que sí que



Leopoldo Calvo Sotelo, actual vice-presidenl econòmic. Ara sí que Madrid haurà de fer
públic on van els diners de la despesa pública.
ho són, a causa de la manca d'infor-
mació que donen els organismes es-
tatals, en concret el Ministeri d'Hi-
senda, sobre l'administració dels
diners dels ciutadans.

On van tots els diners?

Mentre que la recaptació dels
diners dels ciutadans que fa l'Estat
és pública, la manera com aquests
diners són gastats es perd en un dels
misteris més sorprenents de l'admi-
nistració de l'Estat. La distribució
de la despesa pública que fa l'Estat
cap a les diverses nacionalitats o
regions, en forma d'inversions con-
cretes a cada lloc, rep el nom de
"regionalització", i també de "pro-
vincialització", quan la descentra-
lització econòmica va adreçada a

l'àmbit administratiu de la "pro-
víncia".

Per les dades que es coneixen, la
regionalització de despeses no arri-
ba ni al 50 % dels ingressos totals de
l'Estat. Aquesta dada és prou elo-
qüent per comprovar el grau de cen-
tralització econòmica que pateix
l'Estat Espanyol, centralització que,
evidentment, té unes conseqüències
polítiques importants. Un exemple
pot il·lustrar aquesta afirmació: del
total de diners que l'Estat regiona-
litza per a l'acció comunitària, és a
dir per a les obres d'interès col·lec-
tiu, la realització de les quals ajudi a
reduir l'atur, la província de Barce-
lona, amb un dels índex d'atur més
importants de l'Estat, rep un 1,42%
del total destinat a aquesta partida,
mentre que un gran nombre de pro-

víncies amb índex de població i
d'atur molt.inferios reben percen-
tatges superiors a aquests; per citar-
ne algunes direm que Albacete,
Almeria, Osca, Lugo, Lleida o Giro-
na reben més diners per a l'acció
comunitària contra l'atur que Bar-
celona; evidentment aquestes pro-
víncies eminentment agràries tenen
un electorat potencial més fidel al
partit governamental, la UCD, que
no pas les zones industrials de la
província de Barcelona.

Aquesta regionalització d'ingres-
sos inferior al 50 % es distribueix en
les partides corresponents a cada
ministeri o a cada camp específic de
l'Administració de l'Estat. Es do-
nen casos com el de la partida de
Defensa, de la qual no es regionalit-
za més del 10 %; les lògiques mesu-
res de seguretat que puguin aconse-
llar no fer pública la distribució i
justificació territorial dels diners
que gasta l'Estat en defensa s'exa-
geren, potser, amb un percentatge
tan alt de diners públicament no
justificats. El cas es dona, en pro-
porcions semblants, en d'altres mi-
nisteris o partides, on la regionalit-
zació coneguda és irrisòria en rela-
ció amb el gruix dels totals desti-
nats. Val a dir que, en la justificació
parcial limitada de la despesa regio-
nalitzada que es fa pública, hi apa-
reix sempre un apartat anomenat
"de vàries regions" dins el qual s'hi
aplega una part important dels diners
que es distribueixen, i que poden
anar a afegir-se als diners que ja té
assignada per separat cada naciona-
litat o regió. L'apartat de "vàries
regions" acostuma a ser un dels que
rep més tant per cent del total de
cada partida, la qual cosa suposa
una altra manera d'augmentar el
desconeixement de quin capital en
concret destina cada una de les
partides de l'Administració central
a cada una de les comunitats na-
cionals o regionals d'Espanya. A tali
comparatiu, direm que un organis-
me com la Seguretat Social que no
és cap model de bon funcionament
administratiu, té provincialitzat,
aproximadament, el 90 % de la seva
despesa —al marge de les quanti-
tats que es destinen a la reserva—
percentatge que supera en molt la
regionalització de la despesa públi-
ca que fa l'Estat.

Burocràcia: el 70 %
Les dades que l'Estat fa públi-

ques, i com ja s'ha dit, de manera !!-•
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Transport públic urbà. un dèficit que ha d'eixugar-se via Madrid.

mitndíssimn, només correspon a la
inversió real que es fa amb els diners
dels pressupostos; la despesa cor-
rent, és a dir, el cost de funciona-
ment de tot l'aparell administratiu
de l'Estat, des del funcionnrint fins
al material que s'utilitza per fer
rutllar la burocràcia estatal, i que
supera el 70 % de la despesa pública
de l'Estat, no s'han fet públics i es
perden en el més absolut dels se-
crets.

L'any 74, el Ministeri d'Hisenda
va iniciar els treballs per tal de tenir
mitjançant mètodes informàtics i
d'ordenadors, el total de la despesa
estatal descentralitzada i especifi-
cada. A partir de l'any 76, aquest
ministeri disposa dels exercicis
complets dels pressupostos de l'Es-
tat i gràcies ais ordenadors es pot
conèixer la provincialització especi-
fica de tota la despesa estatal. Avui
però, quatre anys després, els ciuta-
dans, i fins i tot el's seus màxims
representants al parlament estatal,
segueixen ignorant què se'n fa dels
diners que administra l'Estat.
Aquell mateix any 76, la ponència
d'Hisenda de la comissió que nego-
ciava la constitució d'aquell fantas-
magòric projecte de "Consejo Ge-
neral para las cuatro provincias ca-
talanas" (primer intent de resoldre
per via de succedanis el problema

Barcelona guasi 8.000 milions de pessetes menys que Madrid en Transports
i Comunicacions.

autonòmic per part del president
Suàrez), ponència en la qual,entre
d'altres, hi havia Sardà Dexeus i
Pedrós Abelló, va assabentar-se de
L'existència de la provincialització
ordenada de la despesa estatal i va
sol.licitar-la al ministeri d'Hisenda,
el qual va negar-se a facilitar la
informació tot i que la ideologia dels
components d'aquella comissió, així
com la trajectòria política que han

seguit, no donava cap raó de descon-
fiança o d'infidelitat respecte del
president Suàrez i els seus plante-
jaments. Si a l'any 76, homes com
Sardà Dexeus i Pedrós Abelló no
van aconseguir-ho, s'entén fàcil-
ment, tot i que no es justifiqui, que
ningú no hagi pogut conèixer encara
el contingut de les preuades cintes
d'ordenador que cada any en regis-
tren on van els diners de la despesa
estatal.
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La fi del secret

Les cintes, però, sortiran a la
llum, finalment, a partir d'aquest
any. Almenys això és el que es va
decidirà les Cortes de Madrid, quan
va acceptar-se una esmena, dels
Socialistes de Catalunya en la dis-
cussió de la Llei Orgànica de Fi-
nançament de les Comunitats
Autònomes. Una altra esmena dels
socialistes catalans, que està pen-
dent de discussió, marca el 31 de
març de cada any com a data límit
per tal que es faci públic el reparti-
ment anual del total de la despesa
estatal.

De fet, de tots els diners que
recull l'Estat, els únics que es re-
ííionalitzen són els que corresponen
a les invesions reals, la qual cosa
correspon a las compres, construc-
cions, obres, etc, que fa l'Estat en
cada lloc concret. Aquestes inver-
sions reals es recullen en el capítol
sisè del total de nou capítols de les
despeses generals de l'Estat.
Aquests nou capítols corresponen a:
pagament de funcionaris, compra
de material de consum, classes pas-
sives, transferències corrents, trans-
ferències de capital, inversions reals,
etc.

Així, doncs, només queda per re-
gionalitzar el que en resta dels altres
capítols i que es recull en el sisè.

Dels diners previstos aquí, cal des-
comptar-ne un 11 % del capítol que
se'n va en inversions a l'estranger;
del que en resta, un 10,/ % no es
classifica, un 4,3 % va al capítol de
"vàries regions" i un 6,4 % es queda
a Madrid en concepte de "compres
centralitzades". La resta de tot això
es distribueix pels territoris de
l'Estat.

La xifra astronòmica de 2 bilions,
823.200 milions de pessetes que
té previst l'Estat en despeses per a
1981 quedarà en molt poca cosa,
després de tantes reduccions. Cal
tenir en compte també que aquesta
despesa compta, de sortida, amb
500.000 milions de dèficit respecte
als ingressos generals de l'Estat,
dèficit que haurà d'eixugar-se amb
l'emissió de deuta pública i el llan-
çament de moneda nova, amb la
qual cosa augmentaran els índexs
d'inflació, ja prou alts en el país.

El projecte de pressupostos ge-

LES XIFRES CANTEN

1 J es inversions reals de l'Es-
tat, que són aquelles que serveixen
per fer una carretera, comprar un
tanc o aixecar una escola, signifi-
quen un 9,8% del total del Projecte
de Pressupostos pel 1981; en xi-
fres absolutes representa 276.703,3
milions dels 2 bilions 823.000 mi-
lions pressupostats per l'any en-
trant.

A la totalitat del territori català
s'hi destina un 4,7% (12.383,6 mi-
lions) de la globalitat de les inver-
sions reals de l'Estat pel 1981,
mentre que a Madrid s'hi queda
per inversions exclusives a la pro-
vincià, un 9,8% (26.727,5 sempre
milions) quedant un 4,3%
(11.786,4) pera inversions a diver-
ses regions i un 10,7% (24,147,1)
sense classificar. D'aquesta parti-
da les zones de l'Estat espanyol
que menys reben són les de Melilla
amb un 0,05% (74,9), Ceuta amb
un 0,1 (153,1) i la Rioja amb un 0,5
(1.208).

Les partides destinades a les
Corts Espanyoles, Consell de l'Es-
tat, Tribunal de Comptes i Tribu-
nal Constitucional que represen-
ten un 0,03% aproximadament
(44,5) es queden, lògicament, cen-
tralitzades a Madrid. Per altra
banda, el Ministeri de la Presidèn-
cia concretitza la regionalització
de les seves despeses pel 81
(824,5) centrant-les en quatre enta
territorials, Canàries amb un
31,8%, Madrid amb un 22,4%,
Andalusia amb un 8,4% i La Rioja
un 0,6%, quedant el 36,8% restant
en l'apartat de regions diverses.

En matèria de defensa, Galícia
és la nacionalitat que més pressu-
posts s'assigna, un 17% (15.675,7)
destinant-se a Catalunya un 0,5%
(482,8) i a Madrid un 4,2 (3.839) i
empreant-se un 10,3 (9.550) pera
inversions generals a tot Testat,
centralitzades a Madrid.

Pel que fa a Cultura la partida

més elevada es destina a Madrid,
un 27,2% (1.430,1) del total d'in-
versió de 5.266,6 milions, la nació
catalana en rep un 2,3% (122,4).
La zona més mal parada en qüestió
de pressupostos de cultura és la de
Navarra, prescindint també de
Ceuta i Melilla. En aquest cas es
dóna l'antecedent que, en els pres-
supostos del 1980, Madrid es que-
da el 24,4% (1.163,1) i Catalunya
un 0,5% (21). Aquesta partida va
íntegrament a Lleida i són inapre-
ciables les quantitats rebudes.a les
tres altres circumscripcions. És de
destacar també que en aquest ma-
teix any els pressupostos d'inver-
sió real a Galícia i Euskadi foren
pràcticament inapreciables.

El Ministeri de Sanitat prima la
nació andalusa amb un 16,4%
(493,4), seguida de Madrid amb un
15,2% (456,3) i Catalunya amb el
10,7% (320,8), en contrapartida
les zones menys primadeà són les
de Rioja 0,3% (9,9), Cantàbria
amb el 0,5% (15,7) i Balears amb
un 0,6 (18,5).

Agricultura apareix amb un
64,9% (1.804,1) sense classificar
la qual cosa representa el desco-
neixement del destí de més de la
meitat del pressupost total d'in-
versió real regionalitzada en aques-
ta matèria. S'assigna a la agricultu-
ra madrilenya un 2,5% (70) mentre
el camp català rep el 0,3 (7,6)*
essent les terres més afavorides les
de Galícia amb el 4,6% (127,1),
Castella (la Mancha) amb el 3,7
(102,6), Extremadura amb un 3,5
(98,2), Andalusia té el 2,8 (79,4),
9,4 milions més que Madrid. El
Ministeri de Transports i Comuni-
cacions segueix també la línia cen-
tralista a l'hora de regionalitzar el
pressupost d'inversions reals. Així,
destina a la província de Madrid
un 36,6% (9.434,3) mentre fa arri-
bar a Catalunya el 7,6% (2.033,7).

nerals de l'Estat, haurà d'enfrontar-
se amb nombroses esmenes de
tota l'oposició. El PSOE ha presen-
tat una esmena a la totalitat i, espe-
cialment dures són les esmenes de
l'esquerra pel que fa a temes auto-
nòmics. En les esmenes l'oposició

demana: que es publiqui la regiona-
lització de la despesa, que es repar-
teixi amb criteris objectius per tal
d'evitar els abusos com, per exem-
ple, que Madrid tingui 7 vegades
més inversió sobre patrimoni artís-
tic que Barcelona, que només^
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Catalunya paga impostos per tenir
autopistes i paga peatge per passar-hi

rep un 2,86 % de la partida; que es
crei un fons d'ajut per a la contrac-
tació comunitària per paliar l'atur,

on de manera unificada es reuneixi
totes les fonts i partides estatals
destinades a la contractació avui
escampades per nombrosos des-
patxos de l'administració, que
s'acabi amb la política de cliente-
lisme electoral i de tapar forats, i
que l'ajut es distribueixi per la via
dels organismes d'administració
autònoma, tot discutint els criteris
de repartiment amb ajuntaments i
centrals sindicals. Des de l'esquerra
es demana també que es faci una
refundició de la participació en els
impostos indirectes, forma tradi-
cional d'ingressos als ajuntaments i
entitats locals; l'any paiat això su-
posava el 8,7 % dels impostos indi-
rectes recaptats per l'Estat incloent-
hi la comissió municipal per venda
de carburants; ara es demana que
sigui una participació única del 10
%, amb el percentatge de carbu-
rants a part, i es creí amb ella un fons
destinat a pal·liar el cost del trans-
port urbà i metropolità.

Trasllats d'impostos
amunt i avall

Està del tot demostrat que a qui
més afecta el sistema fiscal actual és
als assalariats. Els treballadors te-
nen molt poques possibilitats de
defraudació en mantenir l'empressa
un control del seus ingressos; Cata-
lunya té un elevat grau de salaritza-
ció, la qual cosa vol dir que també és
elevat el nivell d'in gressos imposi-
tius a l'Estat. L'aportació al fons
general de l'Estat, pel que fa a
impostos, d'una nacionalitat o regió
concreta és una qüestió molt difícil
de definir per vàries qüestions. Per
una banda hi ha inversions localit-
zades en una zona concreta de les
quals se'n beneficien altres zones de
l'Estat, per exemple el port de Bar-
celona que si bé beneficia priorità-
riament Catalunya, és indispensa-
ble per l'economia d'altres regions
espanyoles de l'interior. Els ingres-
sos de duanes es comptabilitzen

CATALUNYA: PAGAR MOLT I REBRE POC MARTA MATA

E n un estudi realitzat el 1979
per l'economista Antoni
Castells i publicat a la Re-

vista de Banca Catalana, es mostra
la recaptació d'impostos a Cata-
lunya l'any 1975 i el retorn
d'aquests diners al sector públic
català.

On el contrast és més rellevant
és en l'apartat que fa referència als
ingressos de l'Estat en matèria
d'impostos indirectes, directes, i
duanes, taxes i altres, on Catalu-
nya aportà el 20,58% (139.254 mi-
lions) del total de recaptació de
l'Estat (676.541,4 sempre mi-
lions). En el nostre país consumim
sols un 13,29% (74.446,2 m) del
que destina la tresoreria general
(599.961,3); en queda una tercera
part que no va consumir Catalunya
ni com a serveis centrals generals
—defensa, relacions exteriors,
etc— ni, evidentment, com a des-
peses localitzades en el nostre
país. Pel que fa als Organismes

Autònoms —Universitat, Ports,
Aeroports, hidrolèctriques, etc—
que són comptabilitzats a part,
Catalunya ingressà un 16,84%
(14.299,7 m) del total de Testat
(84.912,1 m). Aquests organismes
són sempre generalment deficita-
ris, la qual cosa fa que el tresor
generar hi destini (190.866,2 m)
arriben a casa nostra un 13,37%
(925.521,6) consumit pels ciuta-
dans de Catalunya i, com en el cas
de les universitats, per habitants
d'altres zones que, per diverses
raons, han de realitzar els seus
estudis en els centres catalans,
però que —tenen domiciliats els
impostos en llurs llocs d'origen.—
El mateix succeeix amb el port de
Barcelona, que dóna sortida a les
necessitats d'altres ens territo-
rials.

Els ingressos de l'Estat més els
dels Organismes Autònoms suma-
rens, el 1975 (761.053,5 m.)
La incidència real del que aporta

Catalunya fou de 153.545,1 m.
(20.16%) i es xifrà el que la treso-
reria general va destinar arreu de
l'estat per al sector públic en
750.827,5 milions; solament un
13,31% (99.967,8) es va consumir
a Catalunya.

La Seguretat Social escurça el
75 l'esmentat desequilibri, ja que
la diferència entre el que aportà
Catalunya i el que rebé és d'un
4,49%; atès que els catalans vàrem
ingressar 125.747,8 milions (22,
18) dels 566.942,1 que es recapta-
ren a tot Testat, i van rebre
101.937,2 (17,69%) dels 576.942,1 que
es destinaren per a aquest servei

El balanç final de la recaptació i
consum a Catalunya, referent al
Sector públic centralitzat el 1975,
és d'uns ingressos del 21,02%
(279.292,9 m) del total a l'Estat
(1.328.395,6): es consumiren el
15,22% (201.905) dels 1.326.981,
destinats per la tresoreria general
a aquest sector.
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com a ingressos a la província con-
creta que és fronterera però,
aquests ingressos no corresponen a
aquella província sinó que tenen un
àmbit estatal. Els tràfecs d'empresa
d'un producte que es fabrica en un
lloc de l'Estat i es ven en un altre,
planteja també molts problemes a
l'hora de localitzar els impostos
d'un territori en concret, igualment
els impostos de luxe i altres taxes.

Es dona la circumstància que un
gran nombre de cases comercials
que tenen les seves factories distri-
buïdes per la geografia espanyola,
tenen la seva seu comercial a Ma-
drid; d'aquí es dedueix que si un
senyor de Sevilla compra un Seat,
els impostos que per ell pagui no
repercutiran en els ingressos de
Barcelona, on hi ha la factoria de
Seat, sinó que aniran a Madrid on hi
ha la seu comercial. De tot això es
dedueix que el capital que qualsevol
zona de l'Estat paga al tresor gene-
ral és en gran part producte d'altres
zones.

Madrid més centralista
que París

Madrid, com assenyala Ramon
Romaguera en un article aparegut a
la revista de Banca Catalana, és la
província espanyola que més inver-
sió rep; l'any 77, aquesta inversió
representava 2,35 vegades la mitja
de localització sobre la població del
conjunt de l'Estat. Com compara
Romaguera, la regió de París només
tenia 1,40 vegades la mitja del con-
junt de França, quan s'agafa sempre
aquest estat com a prototip del
centralisme més descarat. Sobre el
coeficient de localització mig del
producte individual brut (PIB),
Madrid tenia un 1,65 mentre que
París solament tenia 1*1,15. La Bu-
rocràcia centralista no solament ha
assegurat la seva reproducció sinó
que ha protegit adequadament el
seu entorn, el qual frueix d'una
dotació en infraestructura i en ser-
veis públics més gran i més bona.
Continuant amb les dades de Ro-
maguera, de la despesa pública cor-
rent l'any 77, es concentrava a Ma-
drid en les següents proporcions:

Informació i Turisme 83 %
Comerç 62 %

Hisenda
Aire
Exèrcit
Indústria
Obres Públiques
Marina
Treball
Governació
Justícia
Agricultura
Educació i Ciència

37,8 %
38,7 7c
31 %
29,5 7c
28,7 7c
28,5 %
26,8 7c
26,6 %
23,2 %
21,5 7c
21 7c

Seguint amb dades del 77, Ma-
drid que té I'l 1,6 % de la població
espanyola, absorveix el 27,5 % de la
despesa pública corrent i ei 16,3 %
de la renda pel producte individual
brut (PIB).

Mentrestant a la "perifèria" de
l'Estat, la manca d'inversió pública,
d'equipaments i de serveis provoca
el sorgiment de uns nous "impostos
fantasmes" que no van directament
al tresor de l'Estat però, que sí
surten de la butxaca del contri-
buient. Són els "impostos" que hom
paga a l'escola privada quan no n'hi
ha de pública, a l'autopista de
peatge quan no n'hi ha d'estatals, al
metge privat, quan la Seguretat So-
cial no funciona, etc. Es a dir, estem
pagant el doble per multitud de
serveis que hauria de donar l'Estat a
canvi solament dels impostos que li
donem els ciutadans. •

Una
aportació
cabdal
al
coneixement
deia
riquesa
artística
de CATALUNYA

DOPESA
GRUPO MUNDO DE EDICIONES
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FRONT NACIONAL DE CATALUNYA

No hem entrat a
FEsquerra
JOANSALOM

En el XI Congrés d'Esquerra Republicana de
Catalunya, el seu secretari general, Heribert Barrera,
va anunciar la dissolució del Front Nacional de
Catalunya, així com l'ingrés dels seus dirigents i
militants a ERC. Per un altre cantó, però, el secretariat
executiu del FNC va desmentir, totalment, aquella
notícia alhora que reafirmava la seva existència com a
partit independentista.

"El Front Nacional de Catalunya
se sent agredit pel fet que el secreta-
ri general d'Esquerra Republicana
de Catalunya hagi anunciat la disso-
lució del Front Nacional de Catalu-
nya, en el congrés del seu partit.
Aquesta és una intromissió inad-
missible. La degradació dels cos-
tums polítics en un moment en què
Catalunya ha de recobrar els seus
valors morals és un mal exemple. El
fet que un petit grup d'ex-militants,
les darreres actuacions dels quals
són fosques, s'adhereixi al seu partit
no justifica, l'agressió de què hem
estat objecte, a no ser que concorrin
elements d'una maniobra de dreta i
antinacional que caldria clarificar.

Cap organisme del partit Front
Nacional de Catalunya, ni nacional
ni comarcal ha pres cap decisió de
dissolució o adhesió a l'Esquerra".

Amb aquesta nota, facilitada als
diferents mitjans de comunicació, el
FNC sortia al pas dels possibles
malentesos que podien haver causat
les declaracions de l'Heribert Ba-
rrera.

Cal recordar que l'esmentat con-
flicte o malentès polític, arrenca de
la celebració del III congrés que va
dur a terme el FNC. En l'esmentat
congrés hi van concórrer diferents
ponències, que finalment van que-
dar reduïdes a tres; l'una feia refe-
rència als estatuts de règim intern, i
les altres dues corresponien a estra-
tègia política. La primera ponència,
la qual parlava del funcionament
intern, es va aprovar sense cap mena
de discussió. Pel que respecte a les
ponències d'estratègia política, ja
no va haver-hi tanta unanimitat, car

28

mentre una afirmava que s'havia de
mantenir i enfortir l'enllaç existent
amb l'ERC, l'altra argumentava que
s'havia d'anar envers la formació
d'un partit socialista ampli i fort.

Posterior a les discussions de les
ponències, es va procedir a l'elecció
dels consellers nacionals i a la del
secretari general, que és escollit
pels consellers. Va resultar elegit
Jordi Casas Salat.

Després de la celebració del UI
congrés, que es va du a terme els
dies nou i deu de juny, els fets es van
desenvolupar d'una forma rapidís-
sima. El vint-i-quatre de novembre,
en Jordi Casas Salat es va veure
obligat a dimitir de les seves tasques
de secretari general perquè la polí-
tica que duia a terme no s'ajusta-
va pas a les resolucions preses en
el III Congrés, ja que enlloc de
treballar en el procés de construcció
socialista anava elaborant la seva
entrada a ERC. Cal dir que en
substitució d'en Casas Salat, va as-
sumir les funcions de secretari gene-
ral en Jordi Caupena.

El quinze de desembre, en un
acte públic que es va realitzar a
l'Ateneu del Poble Nou, el consell
nacional del FNC es va adherir al
moviment de Nacionalistes d'Es-
querra. Tres setmanes més tard, és
a dir a primers d'any, el secretariat
executiu del FNC recomanà a tots
els seus militants i simpatitzants
que s'aglutinessin al redós de Na-
cionalistes d'Esquerra, car l'afilia-
ció havia de fer-se a títol personal.

El vint-i-sis de gener d'enguany, a
la reunió del Consell Nacional es va
tornar a plantejar la problemàtica

u u

d'anar plegats o no amb el movi-
ment de Nacionalistes d'Esquerra,
es va votar i es produeix la sorpresa:
per la diferència d'un vot el Front
Nacional de Catalunya es desdiu de
tots els compromisos acordats amb
Nacionalistes d'Esquerra. En
aquells moments, el Consell Nacio-
nal estava dividit en tres sectors, el
d'en Casas Salat, que reunia apro-
ximadament al trenta per cent dels
membres del Consell, el d'en Jordi
Caupena i en Martí Vilalta que re-
presentava un vint-i-cinc per cent de
consellers i, finalment, hi havia el
sector dels partidaris del socialisme
autogetionari, els quals representa-
ven el quaranta-cinc per cent res-
tant.

Davant d'aquest daltabaix, les
assemblees comarcals de l'Alt Em-
pordà, el Penedès, Osona, les Garri-
gues, el Berguedà, el Garraf i el
Solsonès, va demanar que es fes un
congrés extraordinari amb un únic
punt a discutir, refermar l'adhesió
del FNC a Nacionalistes d'Esque-
rra. Aquest congrés extraordinari es
va dur a terme, la primera setmana
del mes de febrer d'enguany a Vila-
franca del Penedès i va servir per-
què el Front Nacional de Catalunya
es reafirmés en la seva tasca de
cooperació amb Nacionalistes
d'Esquerra. Val a dir que en aquest
congrés van ser-hi absents els sec-
tors d'en Casas Salat i d'en Caupe-

Segons J. Ma. Casablancas, el FNC
segueix una Unia política totalment
diferent de la d'ERC.
na, els quals van desautoritzar-io
argumentant l'article deu dels esta-
tuts que es van enviar a Madrid per
tal de legalitzar el FNC. Per altra
banda.però, els membres actuals del
secretariat executiu afirmen que els
estatuts de Madrid no tenen res a
veure amb els de règim intern, que
són els que en definitiva regeixen la
vida interna del FNC.

No és gens estrany, doncs, que
quan es van efectuar les eleccions al
Parlament de Catalunya, hom tro-
bés militants del FNC a les llistes de
Nacionalistes d'Esquerra i en Jordi
Casas Salat a la llista d'Esquerra
Republicana de Catalunya. De lla-
vor ençà, les picabaralles entre les
tres tendències existents en el Front
Nacional de Catalunya eren cons-
tants fins que els simpatitzants d en
Casas Salat i d'en Caupena van

CARTA OBERTA
A HERIBERT BARRERA

Sr. Heribert Barrera
Secretari General d'E.R.C.

Estimat amic:
I Hem tingut notícia que heu anunciat al Congrés d'ERC
I la dissolució del nostre partit. L'esmentada notícia ens ha
l.causat la natural consternació ja que, a part que no és certa,
' creiem que és totalment impropi que un Secretari General

d'un partit anuncií la dissolució d'un altre partit sense
assabentar-se prèviament de la seva veracitat.

Confondre el Sr. Jordi Casas-Salat i uns quanta dels seus
amics amb el Front Nacional de Catalunya creiem que és
una relliscada política important, impròpia d'una persona
de la seva categoila i ens fa pensar que o heu estat enganyat
o heu fet un acte d'agressió al nostre partit, que no s'escau
en un demòcrata.

El F.N.C. reafirma la seva continuïtat i us prega rectifi-
queu públicament la notícia donada, ja que en cas contrari
creurem que la falsa notícia ha estat feta pública intencio-
nadament amb tot el que això comporta.

Com sempre quedem a la vostra disposició al nostre
estatge social de Barcelona (Diputació 333 2on, 2a.) i als de
les nostres comarques arreu del Principat.

Atentament Francesc Esprai
Secretari General del F.N.C.

congrés i s'incorporaren a les ses-
sions de treball.

Segons el secretatiat executiu del
FNC, les declaracions que va dur a
terme l'Heribert Barrera van enca-
minades a demostrar a l'opinió pú-
blica que en aquest congrés l'ERC
no ha perdut militància, com en tots
els altres congressos que havia cele-
brat fins ara, ans el contrari ha vist
agumentar les seves files amb la
incorporació dels militants del
FNC. Per un altre cantó, amb l'en-
trada d'en Jordi Casas Salat, ERC
reforça el seu sector més nacionalis-
ta i conservador front al sector de
tendència socialista.

Per allò que fa referència a l'a-
propiació de les sigles del partit, els
responsables del FNC estan força
tranquils, sobretot després de la
visita que han efectuat a Madrid per
tal d'assabentar-se de la legalitat de
l'existència del FNC, com a tal, ja
que només pot desaparèixer per un
acord del Ministeri de l'Interior o bé
per un acord dels militants del par-
tit, mitjançant un congrés. Ara bé,
com se cap d'aquestes dues possibi-
litats s'ha posat en pràctica, es pot
afirmar que els militants del Front
Nacional de Catalunya no han entrat
a l'Esquerra Republicana de Cata-
lunya, ni ho pensen fer, ja que segons
van afirmar els membres del secre-
tariat executiu del FNC ambdós
projectes polítics són totalment di-
ferents. •
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Per Antoni Malaret el Front Nacional
de Catalunya és el partit més perseguit
de la democràcia.
deixar d'anar als locals del FNC.
Semblava que tot s'havia arranjat,
que els problemes havien desapare-
gut com per art d'encanteri. Però de
cop i volta arriba el onzè congrés
d'Esquerra Republicana de Catalu-
nya i el seu secretari general, Heri-
bert Barrera, anuncia la dissolució
del FNC com a partit, alhora que
valora la integració dels militants
del FNC a TERÇ com un reforç de la
base nacionalista del partit, treint-li
importància a l'actitud d'un reduït
nombre de membres d'aquell partit
que s'oposen a la integració i que
reivindiquen el nom de Front Na-
cional de Catalunya per a ells. Im-
mediatament després d'ésser pro-
nunciades aquestes paraules, els
sectors d'en Casas Salat i d'en Cau-
pena van fer acte de presència a la

on es celebrava l'esmentat



PARLEN ELS POLICIES DE LA UNIQ SINDICAL

"Som un sindicat
de classe i
progressista"
ISIDRE AMBROS

No és cap secret que des de
l'any 1976 a Testat
espanyol hi ha dues
organitzacions sindicals
que agrupen la majoria
de membres del cos
superior de policia.
Tampoc no és cap secret que
ambdós organismes
representen opcions
sindicals distintes que,
malgrat això, al Ministeri
de l'Interior no li fa gens
de gràcia l'existència ni de
l'una ni de l'altra.

D'uns pocs dies ençà, no és gens
estrany trobar a les pàgines de qual-
sevol periòdic, notícies referents a la
situació en què es troben els mem-
bres del cos superior de policia que
estan afiliats al Sindicat Professio-
nal del Cos Superior de Policia o bé
a la Unió Sindical de Policies, ja que
sembla ser que el Ministeri de l'In-
terior no està disposat a admetre
crítiques dels seus funcionaris. És
per aquest motiu que l'HORA es va
posar en contacte amb la Unió Sin-
dical de Policies (USP) per tal de
posar una mica més de llum en el
tema.

L'actual conflicte, entre el Minis-
teri de TInterior i el Sindicat Profes-
sional del Cos Superior de Policies
(SPCSP), arrenca d'una roda de
premsa que es va celebrar el prop-
passat dia divuit d'octubre, en la
qual dirigents de l'esmentat sindi-
cat van anunciar que a primers de
novembre començarien a aplicar to-,
ta una sèrie de mesures legals de
pressió, per part dels funcionaris,- si
el Ministeri de l'Interior no responia
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afirmativament a les reivindicacions
que li havien estat plantejades. La
resposta de l'Administració va ser
contundent, va clausurar els locals
del SPCSP a Madrid i a Barcelona,
alhora que obria expedients disci-
plinaris als dirigents que van dur a
terme aquelles declaracions i els
suspenia d'ocupació i sou.

Quina és la postura de la USP en
tot aquest conflicte?

El Sindicat Professional
és un gremi

Nosaltres estem en contra de
les represàlies del Ministeri de
l'Interior. Ara bé, ens hem des-
vinculat de tota acció conjunta
amb el Sindicat Professional, ja
que hi ha una manca total de
directrius en els seus planteja-
ments. Es van proposar realitzar
una vaga de zel i prou, sense
preveure les possibles sortides i
el probable desenllaç que aquel-
la podia tenir i, és clar, això ens
sembla molt greu.

Sembla que no esteu gaire d'acord
amb el SPCSCP, oi?

Evidentment, El SPCSP va
néixer a partir de l'Associació de
Funcionaris del Cos General de
Policia, l'any 1978. Posterior-
ment, a primers d'aquest any,
l'associació va passar a ser el
Sindicat Professional, que avui
dia encara és majoritari. El que
passa, però, és que van crear
aquest sindicat amb una estruc-
tura de caire gremial, és a dir
que només tenien avantatges els
seus membres; a més, fins al
moment no han dut a terme pràc-
ticament cap acció reivindicati-
va. Llavors, és clar, van comen-
çar a plantejar-nos la possibili-

tat d'escindir-nos i crear la nos-
tra pròpia organització amb tota
una sèrie de plantejaments que,
òbviament, el Sindicat no esta-
blia. Així, doncs, es pot dir que la
Unió Sindical de policies va néi-
xer com a tal el vint-i-dos de
novembre de l'any passat. I va
néixer amb el desig de convertir-
se en un veritable sindicat nego-
ciador i amb ganes d'utilitzar
una dialèctica diferent a la de
l'Associació, en el plantejament
de les nostres reivindicacions,
és a dir que la USP és un sindicat
de classe clarament progresista.

S'ha de dir que durant l'any i
escaig de vida que té la USP, s'ha
destacat per la denúncia de les irre-
gularitats que es produeixen en de-
terminats trasllats de policies na-
cionals, així com per la seva postura
crítica davant del programa anti-
terrorista que ha presentat l'actual
ministre de l'Interior, J.J. Rosón.

Quina opinió us mereix Juan José
Rosón?

—Doncs que s'ha equivocat
d'època. Ell es creu que encara
estem en el període de la inquisi-
ció i per sort aquesta època ja fa
molt de temps que ha passat i
ningú no té ganes que torni.

Pensem que el ministre de
l'Interior s'equivoca, perquè no-
saltres estem demanant una sè-
rie de millores que són de caire
estrictament laboral, sindical )
ens diu que ho polititzem, si aquí
l'únic que polititza és ell. Perquè
en Juan José Rosón, el que de
veritat voldria és tenir uns sin-
dicats de policies muts, que no el
critiquéssim i que a tot digués-
sim amén i això no pot ser, per-
què si hi ha coses mal fetes s'han
de criticar i s'han d'intentar do-
nar alternatives vàlides a aquel-
la situació; no es pot deixar que
es podreixi per si sola.

Un altre dels motius pels quals
l'Administració va sancionar a de-
terminats dirigents del SPCSP, va
ser perquè determinats mitjans in-
formatius van atribuir als esmentats
dirigents unes manifestacions a fa-
vor de la celebració d'un referèn-
dum a Euzkadi, en el qual es pre-
guntés al poble vas si vol la continuï-
tat de la policia estatal o no. Cal
aclarir que els membres del Sindicat
Professional van desmentir més



-martinmorales

Acudit publicat al diari "El Periódico" el proppassat vint-i-sis d'octubre

tard el fet d'haver dut a terme tals
manifestacions.

Pel que fa al tema d'Euzkadi, la
USP pensa que no té per què cele-
brar-se cap tipus de referèndum i
que en tot cas, la solució al problema
basc passa per una combinació poli-
tico-policial, ja que en definitiva els
qui han d'aportar la solució són els
polítics i no pas els funcionaris de
l'ordre públic.

Hi ha determinats sectors que us
acusen de ser un sindicat polititzat,
en l'òrbita del PSOE. Fins a quin
punt és veritat això?

—Suposo que els qui diuen
això deuen ser els d'extrema
dreta, o potser els de la UCD,
perquè són el tipus de gent que
mantenen que el funcionari ha
d'ésser apolític, perquè sinó no
s'enten. Nosaltres creiem que el
funcionari ha d'ésser apolític
entre vagi desenvolupant la seva
feina però prou, ja que si s'han
«e reivindicar uns drets, com
niés ben organitzats estiguem
millor i aquesta organització
pensem que passa per l'afiliació
a la USP, com a sindicat que
defensa els interessos dels
membres del cos superior de po-
licia.

Pel que fa a allò que has dit de
l'orbita del PSOE, no és veritat,
el que passa és que nosaltres
mantenim contactes amb tots els

partits i resulta que els únics que
ens escolten són els partits d'es-
querra, el PSOE i el PCE. Lla-
vors és molt lògic que nosaltres
ens adrecem als esmentats par-
tits quan tenim problemes o
quan creiem que la nostra veu
s'ha de fer sentir al Palau de
Congressos.

Taula reivindicativa de la USP

Sembla ser, però, que el Sindicat
Professional no té els mateixos trac-
tes que vosaltres amb els partits
polítics i les centrals sindicals, oi?

—Bé, el que passa és que les
organitzacions polítiques ja
s'han adonat de quin peu calça el
Sindicat Professional, tothon ha
vist que és una organització
grouenca. Aleshores no resulta
gens estrany que les diferents
opcions polítiques i sindicals
se'n vagin apartant.

Finalment s'ha de dir que en
aquests moments la USP lluita per
tota una sèrie de reivindicacions que
són:

—Que el cos superior de policia
tingui uns locals apropiats i disposi
del material suficient per poder
complir amb eficàcia i garanties la
seva feina-
—Un horari laboral de trenta-cinc
hores setmanals, amb una jornada

de set hores i un descans mínim
ininterroumput de quaranta-vuit
hores.
— Respecte a la problemàtica del
País Basc i de Navarra, els funciona-
ris ddstinats a aquells indrets se'ls
computarà el temps d'estada com a
doble, a efectes de petició de trasllat
o de destí.
— Exigeixen una formació equipa-
rada a la universitària per poder
accedir al cos superior de policia.
Així com reciclatges continus en
l'Escola, per a tots aquells funciona-
ris actius.
— Potenciació de les comisaries, a
partir d'unes autonomies més grans,
més mitjans i més competències.
— Supressió de les funcions del cos
superior de policia en les inspec-
cions de guàrdia.
— Supressió de tot tipus de com-
plements o incentius a serveis de-
terminats, deixant al marge a altres
companys i fomentant així les desi-
gualtats i les enveges dins del ma-
teix cos superior de policia.
— Supressió de les designacions
lliures en la provisió de vacants i de
destí.
— Atribució a cada categoria d'una
funció determinada i concreta i aca-
bar amb les dues escales de coman-
dament actual; la de comandament

pròpiament dita i l'executiva.
— Desmilitarització de la policia
nacional. •
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'DIARIO DE BARCELONA" ALTRE COP AL CARRER

Autogestió per guanyar la
crisi

"Malgrat tot, tornem a
aparèixer". Així era com
"Diario de Barcelona"
titulava "El delantal del
Brusi" el propassat 21
d'octubre. Era el primer
dia que el diari sortia al
carrer després
d'exactament tres mesos
i nou dies. Una suspensió
de pagaments havia portat ?_
el vell Brusi a aquesta
situació.

Durant tot aquest temps, els tre-
balladors del diari degà de la prem-
sa barcelonina han estat lluitant
perquè el diari no es perdés, i per
ara, ho han aconseguit. Ni els matei-
xos treballadors poden assegurar
per quant de temps, però de mo-
ment, amb una solució més o menys
autogestionària, els barcelonins po-
den tornar a llegir el "Diario de
Barcelona".

Quan el gener de 1975, l'empre-
sari José Mana Santacreu com-
pra el 46 per cent de les accions del
"Diario de Barcelona" el diari
està pujant en qualitat i nombre de
vendes. Manuel Martín Ferran
aconsegueix en aquella època que el
Brusi sigui un dels millors òrgans
d'informació del moment El se-
tembre del mateix any, Santacreu
compra el 90 per cent de les accions,
és a dir, queda com a propietari
absolut del diari. A partir d'aquí el
per a molts incompetent empresari
(expliquen d'ell que en una gloriosa
ocasió va preguntar a quin diari
escrivia don Miguel de Unamuno)
comença a canviar directors. Cau
Martín Ferran i a continuació Jo-
sep Pern au, Tristàn de la Rosa
fins que el 1978 puja Antonio Ale-
many. Amb ell, el diari canvia del
tot la seva línia ideològica. Es fa un
diari dretà que perd vendes contí-
nuament. "Vam arribar a vendre
7.000 exemplars" ens diu un dels
periodistes d'aquella època que en-

"De moment no som els amos econòmics del diari, però sí els morals"

cara treballa al Brusi. Santacreu
que té aspiracions polítiques a
Alianza Popular, vol fer un diari
eminentment fraguista. Però en
veure l'èxit dels 7000 exemplars,
l'empresari decideix radicalitzar la
línea. Es llavors quan crida Julio
Merino, antic director de "El Im-
parcial". El Brusi és ja un òrgan
d'extrema dreta. Julio Merino va
durar tan sols dos mesos, però n'hi
va haver prou. Els treballadors es
queixen actualment de la marca
deixada per Merino "Julio Meri-
no ens va posar al damunt una
marca "fatxa" que ara pesa i
costa treure-se-la de sobre. Quan
anàvem fent propaganda del
diari perquè, el ciutadà pren-
gués consciècia que havia de
tornar a sortir, ens vam trobar
un dia un senyor que ens va dir
"Jo us ajudo perquè la ciutat
necessita un diari d'extrema
dreta. Es evident que nosaltres
no preteníem fer això".

L'etapa Segura
Palomares

Després de Julio Merino va aga-
far la direcció un dels periodistes

tradicionalment dretans: en Juan
Segura Palomares, que va ser di-
rector fins al moment de la tancada
del diari. Amb en Juan Segura
Palomares, el diari continuava
essent un òrgan d'extrema dreta.
Quan el "Diario de Barcelona" va
fer suspensió de pagaments i va dei-
xar de sortir, els treballadors feia ja
dos mesos que no cobraven "però
nosaltres mai no hem presentat
cap mena d'enfrontament amb la
patrona], el que passa és que no
volem que el diari desaparegui»
per això vam presentar una
demanda a magistratura per la
qual es va denegar l'expedient
de regulació de desocupació,
perquè l'empresari podia pren-
dre mesures per salvar la situa-
ció en lloc de tancar". El cas

és que Santacreu tanca el diari. A
partir d'aquí assumeix l'administra-
ció un administrador judicial i desa-
pareix el consell anterior. "Ja en el
moment de l'arribada de l'admi-
nistrador, els treballadors varn
decidir tornar a treure el diari*
Això és el que li vam dir, nosal-
tres (150 treballadors): no volem
perdre el lloc de treball".
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EU treballadors volen tirar endavant el "Brusi" com sigui.

El diari al carrer

L'administrador judicial posa al-
gunes condicions per tal de treure el
diari (continuïtat, que econòmica-
ment sigui viable, que sigui un pro-
ducte seriós) que els treballadors
accepten, i el Brusi surt al carrer el
21 d'octubre, només onze dies més
tard d'allò que s'havia previst en les
gestions inicials.

Evidentment, ni Ja línia, ni l'es-
tructura ni l'economia del diari
actual tenen res a veure amb l'etapa
que es va acabar el 12 de juliol.
"Volem que el "Brusi" tingui
una línia progressista i liberal,
justament el contrari d'allò que
havia estat en les etapes Alema-
ny Segura Palomares. No hi ha
problemes ideològics perquè,
tots els treballadors partim
d'una base comuna. Discutim
apreciacions, matisos sobre una
realitat, però aquesta realitat
és la mateixa per a tothom. No
hi ha faccions dintre del "Bru-
si".

Les decisions es prenen en
assemblees. "L'assemblea és
l'òrgan de decisió. El diari està
estructurat en un consell de re-
dacció executiu format per qua-
tre persones, entre elles el di-
rector Juan Manuel Blanco,

assessorat per un consell de
redacció consultiu format per
vuit persones representatives de
cada secció del diari. Per da-
munt d'això hi ha un consell for-
mat perdeu persones, portaveus
de l'assemblea, que és qui marca
la línia ideològica del diari. El
director no és ningú especial,
senzillament es necessitava al-
gú amb carnet i vam nomenar en
Juan Manuel Blanco, però ell sol
no té cap poder decisori i el seu
càrrec està contínuament en
mans de rassemblea. Hi ha una
completa identificació entre no-
saltres mateixos i el producte.
Fem el diari que ens ve de gust
fer".

Què passa econòmicament?
Els treballadors del Brusi assegu-

ren que no estan conectats amb cap

mena de grup econòmic. Com,
doncs, pot subsistir un diari sense
un capital darrera? Es cert que al-
gunes accions van ser comprades
durant l'època de màxima crisi per
en Ricardo Cerdà, però aquest sen-
yor, segons asseguren els mateixos
treballadors no té cap mena de sol-
vència econòmica i per tant no pot
arreglar la situació de "Diario de
Barcelona". "Subsistim, en
primer lloc perquè no paguem
res, només la llum i el telèfon.

L'empresa està en situació de
suspensió de pagaments, això no
ha variat, i per tant nosaltres no
hem de pagar res. Teníem uns
diners de pagaments retardats
de publicitat. Amb això anem
fent. Els treballadors cobrem de
l'atur, no del diari. Ara venem
15.000 exemplars. Si arribem a
vendre'n 40.000 s'acabaran tots
els problemes econòmics".

Els treballadors no són ara els
amos del diari. No es pot, doncs
parlar d'autogestió de manera abso-
luta, però si que és cert que l'expe-
riència s'hi acosta. "No som els
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amos econòmics del diari, però
sí els morals".

Un patrimoni de
l a ciutat

No cal dir que Juan Segura
Pnlomares i la gent propera a ells
no són ja al Brusi. La resta de
treballadors creuen que "Diario de
Barcelona", és patrimoni de la
ciutat, un bé cultural per a Barce-
lona. "La nostra intenció és de-
mostrar que existeix un públic
comprador de diaris. Si fem un
bon diari destinat a aquesta
gent, el Brusi es vendrà". Tots
ells confien en l'ajut ciutadà. "Nin-
gú no vol enfonsar el diari, el que
demanem és el suport ciutadà.

Sense el ciutadà el diari no pot
tirar endavant. Esperem que els
barcelonins ho entenguin això".

Utopia o no, l'experiència del
Brusi és una experiència que s'ha de
tenir en compte. L'assemblea controla els òrgans de direcció del diari

Atenció a la primera
obra en solitari aen
JORDI BATISTE
ExTresTambors,Màquina,
la-Batiste.
COL·LEGI REVISITAT*
DOBLE PLATJA'
COM UNA PEDRA DEL

• CRYSTAL HOTEL'
•ESCAPATÒRIA DAURADA
•DRAMA DE MERCERIA
• QUANTES NITS PENSA

EN M l *
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"Hens dubte Shakespeare és el pare del teatre modern "

JOSEP Ma FLOTATS, COMEDIANT

Un actor català a
la "Comédie
Française"
MONTSERRAT MINOBIS

En Josep Ma Flotats un actor —comediant com a ell li
agrada de definir-se— és un home que impressiona per la
seva senzillesa i pel seu saber, millor dit, pel seu "savoir-
faire". No és pas la primera vegada que l'entrevisto (ho
vaig fer per la ràdio) i espero que no serà rúltima.

Quan el vaig conèixer personal- car per telèfon i per dir: "hola, sóc
ment estava interpretant en el Lliu-
re T'Eduard II" i malgrat la fama i
categoria professional que l'envolta-
va, i l'envolta— i no aconseguida pas
precisament a casa, sinó en un país
on el públic de teatre és tan exi-
gent— em va demostrar les seves
qualitats humanes; les professionals
ja les havia pogut comprovarà l'escenari,
al llarg del diàleg que vàrem mantenir per
espai d'una bona estona No ens hem vist
pas massa sovint; sé d'ell per un
amic comú i sempre que fa cap a
Barcelona, que no es pas massa
sovint, aprofita l'avinentesa per tru-

aquí. He vingut per recitar Espriu al
Palau de la Música Catalana". I
efectivament, l'estrena de l'obra del
compositor català Narcís Bonet, so-
bre l'obra de Salvador Espriu "La
pell de brau", ens ha donat peu i
motiu per parlar amb l'home que va
rebre el Premi de la Crítica francesa
com a millor intèrpret. De bell co-
mençament, però, em rectifica:

Això és el premi que dóna el
Sindicat francès de la crítica de
Teatre a la millor interpretació de
l'any, o sigui a allò que ells diuen la
millor "perfomance", cosa que a

Anglaterra també existeix i als Es-
tats Units...

Per quina obra vares merèixer el
Premi?

Jo estava interpretant una obra
d'un autor anglès contemporani,
Brian Clark, titulada en francès "Un
ròle de vie".

I aquesta és l'obra que has estat
interpretant darrerament?

Sí, durant la temporada 79-80, i
ara l'estem fent de tournée, tal com
m'havia compromès, ja fa temps...

Això vol dir que trigarem temps
a poder veure't novament en un
teatre d'aquí?

Doncs, no és pas fàcil... Si vaig
poder venir al Lliure va ser perquè
m'ho vaig poder combinar amb
temps i ara em serà molt més difícil,
ja que acabo de comprometre'm
amb la "Comédie-Française"...

En Josep continua parlant com si
no hagués dit res d'important...

—...Hi ha la posibilitat que vingui
novament a col·laborar amb el Lliu-
re en la propera temporada del
Grec; en aquests moments estem
intentant trobar unes dates que ens
vagin bé a tothom i és ben possible
que puguem arribar a un acord...

Quina obra seria?
—En aquest cas es tracta de

l'"Eduard", ja que enguany se ce- •

35



lebra el cinquè aniversari del Lliure i
es pretén fer la representació de
cinc de les obres muntades pel
Lliure...
£1 teatre. Actor, comediant?

Què seria el Teatre sense Sha-
kespeare?

—Segurament, poca cosa... és
clar que abans que ells ja hi varen
haver els grecs... però sens dubte
Shakespeare és el pare del teatre
modern.

On et trobes millor, representant
autors clàssics o bé contemporanis?

—No t'ho puc pas dir. En rea-
litat em trobo bé quan interpreto el
paper d'un personatge que m'agra-
da i en una obra que serveix de
vehicle unes coses que m'interessen
i que crec que són temes actuals...
M'és ben igual fer teatre clàssic o
contemporani... El teatre clàssic és
sempre d'autors molt reconeguts i si
és així és perquè tenen grans qua-
litats i són bons poetes i això, evi-
dentment, fa que t'hi sentis bé ia
que hi ha moltes possibilitats d'in-
terpretació...

—Fixa't, abans, aquest nom de
comediant més aviat feia riure, ara
ja no; comediant precisament vol dir
que tens l'ofici d'actor, malgrat que
aquí es classifica el comediant com a
qui fa "comèdia", en el sentit de
persona còmica, que fa riure; aques-
ta diferència prové de l'escola de
Stanivlaski que fa una diferen-
ciació entre l'actor i el comediant;
segons ells, l'actor és una persona-
litat que interpreta un paper en una
obra determinada utilitzant la seva
pròpia personalitat, i que diu el text
escrit d'aquella obra i d'aquell per-
sonatje, tot dominant la seva pròpia
personalitat I en canvi, el come-
diant, és aquell que intenta desfer-
se en la personalitat del personatge;
és a dir, que el comediant és sem-
pre un actor més dúctil que s'arriba
a posar dins la pell del personatge...

En Josep M. Flotats es queda
fora, vaja..

—Efectivament en Josep M. es
queda fora per tal de poder esdeve-
nir el personatge .que ha d'interpre-
tar. Se sol dir que els actor es posen
dins la pell del personatge però en
realitat, en el cas del comediant, és
el personatge qui li posa la pell al
damunt...

I en Josep M. ens dóna un
exemple, millor dit, dos: el d'actor

personificaren Gary Cooper que
sempre s'interpretava a si mateix, i
era evidentment un gran actor; i.
l'altre, en el cas d'un comediant
seria —per exemple—, en Marlon
Brando, el de "Viva Zapata", o bé el
de "L'últim tango a París"...

Si no fossis actor —comediant—
què series?

—Ai, em penso que m'avorriria
molt...
L'enyorança del país

No t'has enyorat del teu país?
^ —No, sóc un mal fill... és clar que

m'he enyorat; però ho he fet en el
sentit que jo voldria que casa meva
fos una gran ciutat europea.occiden-
tal; que el meu país fos un gran país
amb possibilitats de competència a
tots els nivells, fins i tot els inter-
nacionals, però resulta que som una
petita província, a qui se li qlles-
tiona molt que és una nacionali-
tat...Ara, jo no perdo pas l'esperan-
ça i penso que algun dia arribarem a
ser-ho encara que ens costi molt...
Jo he treballat potser d'una manera
egoista perquè seguramente he tin-
gut el privilegi de poder fugir gràcies
a una beca. He tingut la posibilitat
de tenir un idioma estranger a causa
d'una escola que m'ha permès de fer
aquest ofici fora d'aquí... I, mira, ho
he aprofitat. I continuo essent fora
perquè aquest és un ofici extraordi-
nari on cada dia que passa pots'anar
aprenent coses, on pots treballar
amb directors famosos d'arreu del
món i amb companyies cèlebres... és
a dir vaig aprenent un ofici que és
excitant. I malauradament, el teatre
no és una cosa que una persona
pugui fer sola: el teatre s'ha de fer en
equip, i sempre acabo pensant que
és massa aviat encara...

T'ha passat pel cap això de "crear
companyia"

—Molt sovint, perquè em varen
educar amb allò tant terrible del
sentit de culpabilitat i suposo que el
tinc de cara a casa meva, i del servei
públic que s'ha de fer... aleshores hi
ha dies que m'empipa molt aquest
sentit de culpabilitat i penso que
podria ser feliç i viure lliure com diu
l'Espriu...

1 en Josep M* recita..
"...m'agradaria anar cap al Nord

on diuen que la gent és noble, culta,
rica, alegre..." i jo ho vaig fert me'n
vaig anar. Però el que t'estava dient
és que jo, egoistament, he aprofitat
aquests privilegis que he tingut per
formar-me, i això m'ha servit per

realitzar-me com a home, ja que
faig, tinc, un ofici que m'ho per-
met... Sí que ginc ganes de tornar, sí
que m'agradaria de fer coses, però,
ja et dic que primer haig d'estar
convençut que puc deixar d'apren-
dre...

Ets un home que conversa, que
parla amb sí mateix?

Sí, per dir-me bestieses... la pro-
funditat dels imbècils la tinc ben
sovint...

Abans, i com de passada, has dit
que t'havia contractat la "Comédie
Française" i no creguis pas que a mi
m'ha passat desapercebut, ho he
deixat, precisament per ara. Imagi-
no, sense conèixer el mon teatral
fracès que, per a un actor d'aquest
país, arribar a la "Comédie" deu
significar al "sancta sanctòrum" del
teatre, no?

Oh i tant! De tota manera hi ha
gent que no té pas ganes d'anar a la
"Comédie" encara que els propo-
sin...

No és pas el teu cas...?
La veritat fa cinc anys que m'ho

estan demanant...
T'has fet pregar?
No, el que passa és que en el

moment en què m'ho proposaren, jo
creia que aquell no era pas el
moment encara d'acceptar-ho i a
més tenia coses a fer; ara també,
però ja és diferent. Jo abans d'arri-
bar a la "Comédie" tenia ganes de
fer altres coses, de tenir altres ex-
periències i finalment aquest any he
acceptat. I ben curiosament i a tall
d'anècdota la "Comédie" no accep-
ta que refusis.

Els premis i la crítica

Estimula un Premi?
Sí que estimula, però veuràs, el

treball d'un actor de teatre és una
feina efímera; quan s'ha acabat la
funció ja esta i no en queda cap
testimoniatge, no en queda res i
precisament això, és el que és bo-
nic...

Començar cada vegada?
Efectivament; perquè una repre-

sentació mai és la mateixa, no pot
ser-ho, igualment que el públic que
sempre serà diferent. Una represen-
tació teatral significa sempre un
repte per a l'intèrpret ja gue cada
vegada vespre t'has de guanyar el
públic... Això és excitant i bonic. I si
et donen un Premi això vol dir que
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"Ningú no és mai el més gran"
una part del públic, el més difícil, la
crítida, et dóna les gràcies i, a més a
més, fa il·lusió i alhora resulta pràc-
tic, ja que em penso que els crítics
són, com els actors, totalment sub-
jectius i amb moltes crisis apàti-
ques; quan et diuen que ets el millor
actor de l'any, en la propera obra no
podran dir que ets l'últim dels im-
bècils per no contradir-se ells matei-
xos, és clar! I això dóna un cert
temps per poder treballar amb lli-
bertat.

Com hem d'entendre la funció de
la crítica, tu, home justament mimat
per la crítica?

Mira és molt difícil... tot d'una
resulta que tinc tendresa per la
crítica, ja que a París, per exemple,
és un ofici molt difícil, és clar que els
paguen per fer això... i si ara tinc o
sento certa tendresa per ells és
perquè estic de bones amb la crítica
i això no em passa sovint; penso que
els crítics són una gent que es gua-
nyen la vida gràcies a les esquenes,
dels actors, i que si no hi hagués
teatres ni actors, no hi hauria crítics.
I penso que el que és totalment
inacceptable, és que la crítica d'un
senyor pugui enviar a fer punyetes el
treball d'un equip de trenta perso-
nes, per exemple, i els diners,
d'aquesta gent i el futur econòmic i
artístic de tots ells. Això es gairabé
indecent i constitueix un poder fora
del que és normal en mans de la
crítica.

Deies que abans d'arribar a la
"Comédie" t'interessava fer altres
coses, tenir noves experiències... en
aquest sentit t'has plantejat mai el
"fer teatre" des d'una altra òptica
que no sigui la d'actor, la de come-
diant? Es a dir com autor o com a
director?

D'autor, no, perquè jo no sé es-
criure, però vaja en tot cas no he
sentit pas ni la dèria ni la necessitat

d'escriure, ni per ara la necessitat de
muntar postes en escena; en aquest
darrer cas, però alguna vegada n'he
tingut ganes i en algunes ocasions
quan n'he tingut ganes ha estat dos
dies abans que em proposéssim un
paper que, sí tenia ganes de fer-lo i,
és clar, sempre m'acabo dient que
"pot ser després..." i com que sóc,
en aquest aspecte, un home privile-
giat perquè sempre em proposen
bons papers... doncs, penso que el
meu ofici és realment el d'actor...

Quin paper no t'han proposat,
encara?

Hamlet...però el faré molt
aviat...

Durant la conversa es fa
inevitable sentir-se atreta i im- •
mersa dins la veu d'en Josep M§;
una veu que té multitud d'infle-
xions, "Una veu que diu les coses i
que les fa sentir... Recordo, ara, que
aquesta manera de "dir", de "par-
lar" del nostre comediant em va
atreure més la primera vegada que
el vaig veure actuar... Quina serà la
primera obra que interpretaràs amb
la Comédie?

Doncs, començaré amb una obra
de Corneille que és diu Sartorius i
curiosament aquesta obra que fa
tres-cents anys que s'ha escrit, so-
lament ha estat' representada en
setanta ocasions; pel meu gust és
una obra molt bonica, molt actual i
molt política.

La crisi teatral i el món poètic
d'Espriu

El teatre constitueix, sens dubte,
el món d'en Josep M' Flotats.
Parlem del teatre català i de la crisi
que pateix el món teatral... Crisi? No
ara, sempre. Fa quaranta anys...
però em vénen ganes de dir que no
hi ha crisi que el que passa és que no
hi ha teatre. S'han acabat aquelles
èpoques en què es deia que tothom
és mol simpàtic, tothom és maco,
tothom és generós, tothom fa el que
pot., i no critiques. Doncs, sí, critico
i durament. Ei, jo no critico les
bones voluntats, ni les persones,
critico la situació. En el nostre país
no hi ha, ni hi ha hagut, política
teatral i mentre no hi hagi política
teatral no hi haurà teatre...

El motiu pel qual és a Barcelona
en Josep Ma. Flotats ja l'he asse-
nyalat al començament de l'entrevis-
ta. Però té algun significat especial
per a tu, recitar Espriu en el Palau?

Mira, el Palau està molt bé, però
a vegades resulta un bon punt fol-
klòric. I em penso que ens el prenem
massa seriosament, crec que hem de
poder-nos-en riure, de les pròpies
institucions... si perdem el sentit de
l'humor i perquè és el Palau no
podem riure, em penso que les coses
aniran molt malament. I crec que és
així que com ens hem prendre el
Palau, recordant, és clar, que és un
lloc magnífic i que hi ha hagut grans
coses... que és el Palau de Barcelo-
na, de l'Orfeó i de tantes d'altres
coses...

I Espriu?
Espriu és un gran poeta, és un

dels grans poetes. Però tinc ganes
de dir que no és el més gran poeta,
perquè crec que és un favor que faig
a Espriu, ja que s'ha caigut en
l'error de dir "Espriu és el número
u, el més gran poeta..." I penso que
això es un mal favor que se li ha fet.
Ningú no és mai "el més gran.. ."
Ben segur que algunes coses d'Es-
priu són més grans que les d'altres
poetes i també a l'inrevés.Espriu és
un gran poeta: un gran poeta català i
un gran poeta contemporani... i hi Jia
moltes coses que m'agraden d'Espriu,
"La pell de brau" és un poema
molt bonic i fins i tot et diré que
políticament, i vull dir-t'ho, hi ha
coses amb les quals no hi estic gens
d'acord. Per exemple quan diu"...
he de comprendre i estimar les par-
les diverses dels teus fills..." per a
mi aquest és un problema de Ma-
drid, no de Catalunya, no és un
problema meu, en tot cas del pre-
sent... les parles diverses les hem
estimat tota la vida... són els altres
els qui no ens han estimat la nostra.
0 sigui que no sé perquè se'm de-
mana a mi d'estimar les altres...
Però be, ja he dit abans que era un
poema molt bonic, al marge de s hi
estic d'acrod o no, políticament. La
música d'en Narcís Bonet m'agrada
molt i està molt bé, i des del punt de
vista dramàtic, per a mi i com a
intèrpret, és una cosa nova, una
experiència a més molt excitant, i
realment em fa molta il·lusió.

Com definiries el Teatre?
Es una de les Arts que dóna la

possibilitat de realitzar plàstica-
ment i sonorament, la poesia i el
somni.

I en Josep M* Flotats com es
definiria?

Com un actor que intenta, cada
vegada, saltar més alt... •
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i! FOTOSPORT-80

Les millors
fotografies
esportives

Fotografia d'en Max Jtin. "Con faldas y a lo toco".

Durant la segona quin-
zena d'octubre el Palau
de la Virreina va acollir
l'exposició FotosportflO.
La iniciativa i organitza-
ció d'aquesta exposició
va anar a càrrec del Club
Natació Reus Ploms,
mentre que el Consejo
Superior de Deportes i la
Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis van
tenir-ne cura de la seva
patrocinació.

Fotosport80 és una ex-
posició on podeu trobar-
hi un recull de més de
dues-centes fotografies'
en color i blanc i negre,
que fan referència a te-
mes esportius.

Aquesta mostra, foto-
gràfica, és una de les més
importants que es realit-
zen en el món i un exem-
ple d'això és que hi han

participat cent seixanta
autors de més de vint-i-
sis països.

S'ha de dir que després
de Barcelona, Fotosport-
80 podrà ser visitada
arreu de Catalunya grà-
cies als circuits de divul-
gació cultural "Cultura-
lia" de "La Caixa".

Per finalitzar hom pen-
sa que la millor crítica
que es pot fer a l'esmen-
tada exposició correspon
a les pnrnules de Josep
Vilarasau i Salat director
general de "La Caixa"
(...) Conjugar art i esport,
copsar la bellessa
produïda per l'activitat
lúdica, subratllar el valor
estètic de l'esforç i del
moviment i sotmetre els
resultats a la contempla-
ció dels ulls sensibles són
objectius interesanUssims
(...)

fotografia d'Inre Benkó (Hongria) la podnem titular "Home previngui val per dos
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Aquesta fotografia de l'hongarès Gyula Horvath molt bé es podria. anomenar "la soledat del corredor de /i

victorta
denAurel

.Neagu
(Romania).

Victòria
de què,

de bossa o
de salt

d'altura?

Autocross'" d'en Pierre Julià (França). Autocross o la clara expressió
de la violència mecanitzada.
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Fotografia
d'cn Valery

Egorov.
Sembla que

\elpilot digui
"jo no he
vingut a

lluitar
contra els
elements".

O«sit)o tubtcriurt'm • L'HORA pw un iny.
L'import d i l i subscripció i l faré tftfctiu mil-
jinçtnt:

Q Taló bancari adjunt
Q Domiciliació bancària

• Gir postal

a da da
Signatura

PREUS PUNA SUBSCRIPCIÓ PER UN ANY
(47 númiros)

Estat tspanyol.

Europa

Amèrica i rtsta di l món.

.3.300 p t t i .

.4.400 ptts.

.5.000 ptts.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Sfnyors. «U agrairé qui imb clrrtc al mtu
compta/llibnti. atanguin al rabut qui anual-
mant t l i presantarl L'HORA, S. A.. pal paga-
mant da la m m subscripció i L'HORA OE CA-
TALUNYA.

BANC/CAIXA

AGENCIA —

NÚM. COMPTE/LLIBRETA

TITULAR

DATA

Signatura

Ui cop o'npt·rt

L'HORA OE CATALUNYA
tO. ètic 1.*
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Cultura en joc JOSEP Ma. CARANDELL

Els llibres no es poden llegir
Sembla evident que la crítica de

llibres ha d'ésser un comentari en
profunditat sobre les obres, que
destaqui allò que el lector comú no
descobreix en la seva lectura, que
subratlli els aspectes positius i
negatius de la creació, que esta-
bleixi relacions entre el llibre co-
mentat i els trets generals de la
cultura, de la societat, del gènere
al qual pertany, etc.

Des de fa uns anys, però, In
critica es troba que s'ha
d'ocupar d'uns aspectes dels lli-
bres previs al contingut de les
obres. Km refereixo a la confecció
dels mateixos volums, a la impres-
sió i a la traducció. Mai els llibres
no havien estat tan cars; mai, però,
tampoc els llibres s'havien fet tan
malament. Com a crític, rebo mol-
tes obres i converso amb alguns
companys sobre obres actuals.
Molts llibres es desfan a les mans,
salten els plecs i s'han de guardar a
la llibreria ficats en sobres o lligats
amb cordill. En molts d'elles, els
plecs falten o no segueixen l'ordre.'
En d'altres, cada vegada que gires
una pagina has de planxar ei llibre
per a poder seguir llegint.

IMPRESSIÓ
LAMENTABLE

La impressió no és menys la-
mentable. Paraules mal transcri-
tes. Unies saltades, canvis de lí-
nies. I no parlem de les traduc-
cions!, és a dir, no en parlem en el
sentit que no en podem parlar
elogiosament. en Ja majoria dels
casos. La dècada dels setanta ha
vist com les traduccions i els altres
aspectes primaris del llibre s'ana-
ven degradant fins a punts real-
ment vergonyosos. Molts traduc-
tors demostren no tan sols no co-
nèixer l'idioma del qual traduei-
xen, sinó tampoc aquell al qual
tradueixen: en la nostra geografia, el
castellà i el català El que és. però.
més incomprensible és que els edi-
tors acceptin traduccions infames.
Curiosament, aquesta situació és
molt pitjor pel que fa als flibres en
castellà que als catalans. Hauria

d'ésser al revés. Es un fet que la
majoria dels catalans no dominem
la nostra llengua, i que molts de
nosaltres escrivim amb més correc-
ció en castellà que en català. Però
resulta que, si es mira la producció
editorial, es troben molts més de-
fectes en els castellans que en els
catalans. A mi em ve a veure, amb
molta freqüència, gent que va ma-
lament de quartos, que em demana
si podria trobar una traducció.
Tho pregunten com qui et pregun-
ta si saps d'alguna casa per a anar a
fer feines domèstiques. La majoria
són gent que sap una mica de
francès, d'anglès o d'italià, i ja es
creuen amb forces per traduir
Baudelaire, Faulkner, Manzoni o
el que se'ls posi davant. La culpa,
però, no es tota seva. És també, i
sobretot, de les editorials. Si es
publiquen obres en traduccions
infames, i les paguen, per què no
considerar les traduccions com a
feines de peonatge?

CADA COP MÉS
DEGRADAT

La degradació augmenta cada
dia. Recordo que fa vuit o nou anys
jo protestava en un article de Des-
tino a causa d'una traducció im-
possible d'un llibre d'Edmund
Wilson sobre Hewingway. La re-
cordo com a excepció, la qual cosa
no vol dir que no es trobaren
aleshores altres obres amb defec-
tes de traducció: però no eren tan
cridaneres. Va ser el comença-
ment.

Quina és la causa de tot això?
Senzillament, que les editorials ar-
tesanes han estat substituïdes per
les grans editorials que fabriquen
llibres com podrien fabricar boti-
farres de Vic (que tampoc no són
com les d'abans) o neveres. Aquí
rau el fet que els llibres catalans,
fets encara per editorials petites,
siguin més correctes que els cas-
tellans. Espanya és un dels països
que edita més títols per any. Més
títols, però no més exemplars. Per
tal de tenir una economia saneja-
da, li cal publicar moltes obres
noves, que cridin l'atenció, i això ja

és un perill: gairebé no hi ha temps
de traduir, corregir, imprimir,
compaginar, enquadernar. I el pe-
rill es converteix en acte quan se li
afegeix el fet que les tirades de
llibres són relativament petites;
aleshores ve allò de què, amb tants
títols i uns guanys relatius ningú no
té cura que les coses surtin de-
centment. Comparar els llibres
produïts aquí amb els anglesos o
alemanys —malgrat que en
aquests països la societat de con-
sum sigui més potent que entre
nosaltres— fa basarda. Crec que
tenia raó Ortega quan observaba
que, a Espanya, la societat avan-
çava amb molta més rapidesa cap a
la massificació que a França o a
Itàlia a causa de la incultura.
TOTHOM INSATISFET

La degradació està fent estralls
en tots els terrenys. Tot es fa ràpid,
mal fet, per guanyar uns quartos,
per gastar malament els quartos,
per quedar tothom insatisfet. Jo ja
he perdut la veu de tant protestar
contra aquest estat de coses, i
voldria que altres persones s'afe-
gissin a la protesta. Segurament és
inevitable que vagin desapareixent
les empreses petites, tot i que en
èpoques de crisi econòmica, com
l'actual, tenen potser més marge
de mobilitat que les grans per
obrir-se camí; sigui com sigui, no hi
ha dret que les grans empreses de
la cultura oblidin que un llibre és
un llibre i una obra és una obra.
L'altre dia una noia em deia una
mica avergonyida que ella és inca-
paç de llegir llibres d'avantguarda
perquè no els entén. Parlant, par-
lant, va resultar que el llibre al qual
es referia concretament, no era
d'avantguarda, sinó un llibre realis-
ta. La traducció l'havia convertit
en avantguardista. Els llibres
semblen surrealistes, aquí. El lec-
tor ha d'anar imaginant allò que
l'autor volia dir, allò que el linoti-
pista volia transcriure, allò que el
compaginador volia compaginar.
Fa riure que ara els literats parlin
tant del llenguatge i del text. Val-
dria més que parlessin de la neces-
sitat de fer llibres ben Fets.
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Teatre

Música
només per
a ella?

ANTONI BARTOMEUS

Seguint amb aquella mena de
simpòsium escènic sobre teatre
alemany contemporani i, dintre
d'aquest, sobre aquell teatre que fa
una reflexió de la parella i la soledat
(recordem Batalla de cambra, i
recordem Les llàgrimes amar-
gues de Petra von Kant, que han
est.it els episodis anteriors), la
Companyia Adrià Gual dóna pas a
Franz-Xaver Kroetz i a Música
només per a vostè (1). Es la pre-
sentació d'una obra de 1971 i d'un
autor que ara té trenta-quatre anys
(generació Fassbinder) i porta més
de vint peces escrites. I és la repes-
ca d'una actriu catalana, Caria Cris-
ti, formada a Xile, que va viure motí
de prop l'experiència d'Allende (era
niembre consultiu del departament
de cultura de presidència), i que
Quan va haver de triar entre Pino-
chet i Franco, se'n va anar a París.
Dos elements bàsics, doncs, autor i
actriu, amb Ricard Salvat com a
introductor d'aquesta cerimònia
tràgica de la soledat, que això ve a
ser l'obra.

La idea deixa un ampli marge de
maniobra mental a l'espectador.
L'exposició, l'acció acotada de
pbra, és només la conclusió, el final

i una història. Al darrera hi queda
?1 fracàs; en l'immediat la desespe-
"ança; més enllà, el rebuig. Tot ple-
íat, pensat per deixar caure una
adiografia insinuada i intimista per
* qui vulgui recollir-la.

Quan la senyoreta Rasch, edat
nitjana, arriba a casa. se suposa que
lesprés d'una jornada de treball,
•omença la silenciosa cerimònia
luotidiana: televisió, sopar, ràdio,
lit fred. Condicions exigides pel
?uïó: es tracta d'una senyoreta (i ja
!s cuida d'explicar-ho el programa
te mà), el silenci i el llit fred són
luotídians, i la ràdio, mitjançant la
núsica, la porta a la nostàlgia insal-
able. Si ajuntem allò de senyoreta

No és que l'obra es quedi a mig camí: s'hi queda l'autor.

amb llit fred i amb nostàlgia, podria
sortir la tesi i el desenllaç de Músi-
ca només per a vostè. Tesi amb la
qual un servidor està totalmente
d'acord perquè com Kroetz, un
també pensa que les circumstàncies
personal, íntimes i afectives poden
portar irreversiblement a qualsevol
desenllaç en qualsevol moment. Es
el buit que hi porta, i l'obra és la
història d'un buit.

Ara bé. Un creu que les coses
s'havien d'haver deixat així. Músi-
ca només per a vostè era ja una
peça plenament justificada i si s'ha
de reflexionar sobre la soledat,
doncs reflexionem-hi. Però Kroetz
no en té prou. I, tal vegada volent
donar més entitat a la proposta,
explica, i el programa de mà també
ho recull, que "aquesta obra pot dir
molt sobre la vida d'alguns de nosal-
tres, sobre els desigs no realitzats,
sobre les esperances condemnades
al fracàs, els petits somnis; pot con-
vertir-se en un document sobre la

incapacitat d'alliberament de l'es-
clavatge de la producció; pot ajudar
a mostrar que aquestes vides corren
semblants a les dels animals de
càrrega". Ja em perdonareu, però
aleshores l'obra se'm fa estranya-
ment limitada i ideològicament
trontolladissa. M'hi falta almenys
una segona part (o una altra obra
sencera) on la senyoreta Rasch sigui
senyora, amb els fills a taula, i fent
l'amor amb el seu marit mentres
escolta músiques nostàlgiques. Més
que res, per veure com resol alesho-
res Kroetz allò de l'esclavatge de la
producció, i allò altre dels animals
de càrrega.

Quedi clar que els dubtes els
porta, només, la pretensió mateixa
de Kroetz. No és que l'obra es quedi
a mig camí: s'hi queda l'autor. •

(1) Música només per a vostè, de Franz-
Xaver Kroetz. Companyia Adrià Gual. Ac-
triu: Caria Crísti. Espai Escènic: Joan Vila-
drau. Direcció: Ricard Salvat, (Regina.
16.10.80).
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Del Rock
al jazz
JORDI GARCIA-SOLER

Un dels fenòmens artísticament i
culturalment més rellevants que
s'estan produint en el panorama
musical internacional és el de
l'aproximació entre les diverses
fórmules de l'expressió sonora.
Efectivament, i a diferència d'allò
que solia ésser habitual fins fa pocs
anys, poc a poc van caient les estruc-
tures convencionals que dividien el
llenguatge musical

Aquest fenomen, que entre altres
motivacions més profundes s'expli-
ca perquè la difusió de la música
passa actualment per uns canals que
són emprats indistintament per uns
gèneres o els altres, pot tenir conse-
qüències francament interessants i
positives si, com està succefnt ja en
alguns casos, les mescles resultants
són alguna cosa més que la suma de
llenguatges diversos, és a dir, si
realment aquestes mescles resul-

tants tenen singularitat.
Per una banda hi ha, per exemple,

la relació cada vegada més gran
entre llenguatges musicals de pro-
cedències geogràfiques diverses, i
concretament la influència de for-
mes musicals molt arrelades en un
país en llenguatges musicals d'abast
internacional. L'interès creixent per
les músiques orientals podria ser un
bon exemple en aquest sentit, com
ho seria també l'èxit mundial del
"reggae" i posteriorment deP'ska",
formes musicals genuïnament ja-
maicanes, ambdues. També podria
ser un bon exemple en aquesta ma-
teixa línia l'interès creixent per la
"salsa" llatino-americana i altres
ritmes de procedència caribenya.
Tanmateix no és només això el que
veritablement pot modificar de ma-
nera substancial les estructures fins
ara imperants en el món de la músi-
ca contemporània, sinó la creació
d'un llenguatge musical .

Un dels exemples més significa-
tius en aquest sentit és l'interès
creixent que hi ha pel jazz entre els
rockers, i el també creixent interès
pel rock que palesen alguns jazzis-
tes conspicus. La mescla d'ambdós

llenguatges musicals ha donat ja
fruits particularment saborosos i in-
teressants, a bastament coneguts
pels afeccionats d'arreu del món. I
és precisament en aquesta línia, i en
la d'un interès per totes les fornies
de creativitat musical, d'investiga-
ció sonora en definitiva, que s'orien-
ta la música contemporània a nivell
internacional. L'ús de formes carac-
terístiques del rock en el món de la
cançó, la imbricació progressiva de
la música electrònica d'avantguarda
en el rock, l'ús progressivameni més
gran dels textos propis de la cançó
en el rock, la utilització d'harmo-
nies, ritmes i formes instrumentals
jazzístiques en gèneres diferents,
etcètera, són proves ben eloqüents
d'una tendència cada vegada més
gran cap a la formulació d'unes
propostes musicals capaces de
transcendir els esquemes fins ara
imperants. El treball realitzat espe-
cialment per alguns grans músics de
jazz amb la seva obertura cap a
formes no específicament jazzísti-
ques té un interès ben notable, i en
gran part és l'autèntica clau de volta
que explica l'èxit creixent del jazz
entre les noves generacions. •

Encreuats núm, 7 6 JORDI FORTUNY

A Z 3 ff «M0/VM243
HORITZONTALS: 1.- Una de ben grossa. El sol se n'hi

va cada dia. 2.- Persona que, en el Parlament, te cura dels
viatges ferroviaris del President. 3.- Insecte pseudoneu-
rópter destacat a l'infern pel servei d'intel.ligència. 4.- Per
replicar-la a Varsòvia van fer un pacte. Ho heu de fer abans
de servir el cock-tail. 5.- Agafar-lo costa tant com agafar un
pet. Fa de maneres per a resultar afectat. 6.- Fonèticament,
ases. Teatre insonor. Punt. Ben domèstic. 7.- Vocal. Dit
dels habitants de Buenos Aires quan procuraven de no
trobar la dona de Perón. Vocal. 8.- Quasi sempre l'ense-
nyen els químics. Té els cabells blancs però no va néixer
albí. 9.- Al set i mig és la més baixa. Consonant.

VERTICALS: 1.- Sovint fa mapes. 2.- Nom d'home que
té un cert regust a sopa d'au. Vocal. 3.- S'aliaren amb els
sioux per derrotar Custer. 4.- Neix als Alps i mor a
Holanda. Per on passa el tren. 5.- Al final de la cordada. Els
íntims són escassos. 6.- Celebrava el ritu nu a semblança
d'Adam. 7.- Senyora que s'ha tornat a casar sense esperar
el divorci. 8.- Aquell ugandès tan bèstia. Al mig de l'anca.
9.- Ho fan sovint els advocats quan treballen. 10.- Embellir.
Simbòlicament, estany. 11.- Els dentistes la beneeixen, els
que no, la maleím, al revés. Vocal. 12.- En falta una per a ser
tres. Hi dormireu una bona estona. 13.- Preposició repeti-
da.

SOLUCIÓ ALS ENCREUATS NUM. 76
HORITZONTALS: 1.- E.M. 2.- Escalunya. F. 3.- Taló.

onimaC. 4.- Ceba. Asa. Era. 5.- Rellotge. Ib. 6.- Delta.
Antena 7.- 01. Calentes. 8.- Tsar. G. Iit 9.-1. Pa. Iscle. 10.-
Platea. Es.

VERTICALS: 1.- E. D.C. 2.- Estereotip. 3.- Cabells. L.
4.- Malalt Apa. 5.- Lo. Lacrat 6.- U. Ao. A. E. 7.-
Nostàlgia. 8.- ynagnE. S. 9.- Ai. Ètnic. 10.- Me. etilE. 11.-
Farinetes. 12.- Cabàs.
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Religió

Vigílies d'una
nova etapa
en l'Església
d'Espanya
JOSKP BIGORDÀ

Tan bon punt m'he predisposat a
seleccionar un fet o una circumstàn-
cia rellevant i actual, de caire reli-
giós, que, segons la meva òptica, fos
mereixedor, avui, del meu comenta-
ri, tres coses han saltat simultània-
ment davant la meva atenció, nodri-
des d'uns drets gairebé idèntics: el
missatge final del V Sínode episco-
pal, el comiat del nunci Luigi Dada-
RÜo i l'evolució que va seguint la
crisi de la JOC.

De la crisi de la JOC, no pas en
l'àrea de Catalunya, sinó en l'àmbit
estatal, i del missatge del Sínode,
encara hi ha temps de parlar-ne més
endavant. En canvi, minvaria potser
1 actualitat del tema Dadaglio, si
so aprofités ara el moment de la
;tva partença per veure de desxifrar
?| significat del canvi de titular a la
^unciatura i d'esbrinar les conse-
qüències del seu trasllat per a l'Es-
ïlésia d'Espanya.

Quan el Papa Wojtyla publicà,
Jurant la primavera de l'any passat,
a primera llista d'eclesiàstics a in-
corporar en l'estament cardenalici,
iom hi advertí de seguida que no hi
figurava el nom de Luigi Dadaglio,
:°t i que un bon sector de l'opinió

pública eclesiàstica el considerava
com un dels candidats més indiscu-
tibles. L'omissió la interpretaren
molts grups com un indicatiu de la
línia restauracionista que havia em-
près el nou Papa, el qual, d'una
manera camuflada, deixava de re-
conèixer l'estil moninià i conciliar
que havia seguit el nunci. Dadaglio

. en el seu afany de deslligar la jerar-
quia eclesiàstica espanyola de les
vinculacions al franquisme, de nor-
malitzar el signe català en els bisbes
titulars de les diòcesis del Principat
i d'activar les aplicacions del Concili
al catolicisme espanyol.

Que el nunci Dadaglio no entrava
en el cercle de les noves simpaties
vaticanes m'ho expressava, uns me-
sos més tard, a Madrid, un company
que, fent broma sobre l'exposició de
teles pintades pel nunci en una sala
de la capital de l'Estat, deia que
monsenyor Dadaglio "s'havia dedi-
cat a pintar perquè ja no pintava
res".

Si algú, malgrat tot, imaginava
que eren exagerades aquelles inter-
pretacions, ara. s'haurà adonat que
es confirmaven plenament. Perquè
el nunci Dadaglio ha estat traslladat
a Roma, on hi ocuparà una respon-
sabilitat subordinada. Això no ho
esperava ningú.

Amb tot, al marge de la vessant
personal que presenta l'afer, hi ha
encara una altra consideració a fer, i
aquesta és d'un abast més conside-
rable. Resulta que a la marxa de
monsenyor Luigi Dadaglio seguirà
d'aquí cinc o sis mesos el canvi en la
titularitat de la presidència de la
Conferència episcopal espanyola.
Amb això, el tàndem Dadaglio-Ta-
rancón, que ha estat innegablement
decisiu en l'etapa de la transició del )>

•' Papa Wojtyla no va veure mai amb bons ulls la presència de monsenyor Luigi
tdagli

Astrologia
ESTEVE CARBÓ

Els estels per
aVany 80

dins Geminis
..."Retalleu en una pell sense

adobar un estel de cinc puntes.
Serà l'estel sagrat de l'ànima, que
està entre la foscor i la llum i que
representa el Coneixement".

Alce Negro.
Antics Ritus Sioux Oglala.

Quan a les nits clares, gaudim de
l'immens espectacle del Cel
veiem diversitat de colors i mides
en els estels i cúmuls lluminosos.

Per a l'Astrologia la influència
astral dels estels fixos és d'una
relativa importància quan els te-
nim en conjunció del Sol, de la
Lluna, de l'Ascendent o del Mig
Cel (MC), dins un Tema Natal.
De fet l'estudi en profunditat
d'un Tema Natal es fonamental
en la situació dels planetes. Els
estels fixos tenen un moviment
propi, però, atesa la seva llunya-
nia aquest moviment no pot ser
mesurat d'una manera significa-
tiva; en canvi sí que es veu el
moviment més ràpid dels plane-
tes.

Aquestes són les posicions
dels estels més importants per a
l'any 80 i que cauen dins de la
constel·lació de Geminis.

Aldebaran 8. -7 Marciana (1)
Rigcl 15." 5 Júpitcr/Mart
Bellatrix 19." 17 Mart/Mercuri
Capella 25.» 11 Mart/Mercuri
El Nath 20." 55 Mart
Alniiam 21 .• 48 Júpiter/Saturn (2)
Polaris 26." 55Saturn/Venus
Betelgeuse 27." 5 Mart/Mercuri (3)
Menkalina 28." 15 Mart/Mercuri (3)

(1) De Ira Magnitud, és ano-
menat popularment cabra, ull de
dou o mosca.

(2) De 2na. Magnitud. Es l'es-
tel central de las Tres Maries o
Cinyell de l'Orió.

(3) Estel supergegant vermell,
variable irregular, de primera
magnitud. És l'alpha d* la cons-
teLlació d'Orió.
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país, desapareix de l'esfera pública,
des de la qual han pogut inspirar uns
aires nous als ambients enrarits del
catolicisme ibèric. 0 , més ben dit,
havien inspirat uns aires nous, per-
què darrerament l'estel d'aquests
dos homes ha quedat una mica ente-
lat per l'obra d'algunes influències
de la Cúria Romana.

Estem, doncs, en les vigílies
d'una nova etapa de l'Església je-
ràrquica espanyola. Es potser mas-
sa aviat per fer pronòstics, però les
tonalitats grises i bel·ligerants pre-
dominaran probablement sobre la
geografia eclesiàstica, en l'àmbit de
tot l'Estat espanyol. Amb tot, com a
contrapartida, no seria gens estrany
que comencés un període d'esforç i
de lluita a la base de l'Església per
retrobar un clima més normal, més
evangèlic i més capaç de conviure
amb els estils democràtics. I això,
evidentment, a la llarga pot deter-
minar noves orientacions •

Llengua

Vulgarismes
"a gogo"
Vulgarismes
a dojo
ROSA-VICTORIA GRAS

Començaré per referir-me a les
frases, dites i paraules soltes caste-
llanes o d'alguna altra llengua em-
prades en contextos catalans pel seu
valor estilístic. En faig esment per-
què en la majoria dels casos les
considerem necessàries en registres
que toquen el parlar descordat o
alguns argots. Sovint es tracta,
doncs, de vulgarismes, encara que
hi hagi ocasions, en canvi, en què els

elements estrangers tinguin opera-
tivitat sàvia o de tabú.

Voldria recordar que la distinció
vulgarisme/argot és estrictament
taxonòmica i que l'òsmosi, alpins
cops, és absoluta. Remarco, també,
la connotació argot-especialitat.

Diem "tinc ganes de t ío" —frase
sortida, possiblement, de la canço
neta Hoy tengo ganas de tí...;
"es tà molt bona / bo o boníssima
/ boníssim"; " té molta marxa";
retallem una dona d'"armas to-
mar" o "un mal hermano"; citem
allò d '"amaros los unos a los
ot ros" i fugim del malastre anome-
nat bocio un senzill goll. Els diver-
sos casos esmentats i altres de sem-
blants tenen una particularitat co-
muna: sempre ens hi fa l'efecte que
sense elements forasters no aconse-
guiríem la força expressiva o, al
contrari, l'afebliment que prete-
nem. I, de fet, pel context en què
hem adquirit aquest material estrn-

L'on com balla JAUME FUSTER

El virrei amat
Catalunya ja té virrei. I estimat de tothom, que els

papers ho canten. I és que catalans i mallorquins,
més que cosins, ja ho diu el ditxo. Algú proposava,
suara mateix, canviar el nom de la plaça del Virrei
Amat per plaça de Josep Melià. Oidà. Seria avançar-
se a la història, que jo el conec, el Melià, i és d'aquells
andoves que saben fer-se estimar. Ho demostra la
seva jugada. Jura com a Delegat del Govern a
Catalunya ouan el paperet de rigor diu Governador
General i obliga al senyor Suares, que la sap molt
llarga però no gens perifèrica, a fer un decret de nova
planta nomenant-lo explícitament Governador Ge-
neral. Re de comandant, coronel o mariscal: general,
per més inri de l'Heribert Barrera que ja no serà la
segona autoritat civil d'aquesta perifèria nostrada i
vostrada. Ara més que mai un sol virreinat, vaja! com
en els millors temps.

I el virrei amat que sap quin pa s'hi dóna, fa unes
declaracions que el situen entre l'esquerra parlamen-
tària í els radicals nacionalistes extraparlamentaris.
Vas bé, cirerer! Amb un ministre d'UCD que sembla
de CiU —ja ho sabeu, parlo del paio de la bufanda, el
rinxolat que sovint s'encostipa— i un delegat del
Govern que sembla de Nacionalistes d'Esquerra ens
farem un embolic històric d'aquells que fan època.

A més a més, el nostre virrei d'ara és un ellustrat.
Un home de pes en la constel·lació de les nostres
lletres: assagista, novel·lista i poeta. Que vagi alerta
l'Honorable Pujol que, per més amics que siguin

—que ho són— l'illenc li pot "xupar planu" i com que
és més alt i gros —i no té tics— sortir millor en el
retratu.

Un altre tema apassionat, per ara, és el de la
residència del virrei. Diuen que algú ha dit que ha
sentit dir que l'estimat Melià podria anar a viure a la
plaça de Sant Jaume. I jo ja veig l'endemesa:
l'Honorable Pujol, l'excel·lentíssim Martí i el molt
excel·lentíssim Melià, tots tres cepats representants
de la Mediterrània calòrica, personatges de gruixària
reconeguda, faran petit el Palau. Vaja, que no hi
cabrà ni déu. El doctor Laporte, en previsió d'aital
eventualitat, ja ha preparat un règim alimentari
hipocalòric i ha fet instal·lar una sauna finesa a les
dependències governamentals. Per'xò el Samaronch,
que ja ho sabia, va fer fer aquell llit tan gran i
resistent a Cals Canonges quan n'era el llogater
digital.

I, a més a més, el nostre estimat virrei, com ja és
habitual, es durà una cohort de mallorquins de
personal subaltern, que sumats als illencs (i illen-
gues) de la Conselleria de Cultura de Phonorable
Cahner, fan preveure una mena de conquesta a
l'inrevés. Veieu el que passa per creure en els Països
Catalans? Hostes vingueren...

Sigui com sigui —i com que el poder és el poder—
siau benvengut, l'amo. Perquè ja se sap: Un virrei per
a ser bo ha de tenir tres senyals: de Mallorca, ben
cepat i amb dèries intel·lectuals. •
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ny que utilitzem no anem equivo-
cats.

Els barbarismes d'aquesta mena
—com tots els altres— poden ser de
sostres diferents i en alguns només
el sentit és foraster mentre que
formalment semblen ben engipo-
nats, com en el cas del madrilenyis-
me "tenir marxa".

Remarco que no endego, en abso-
lut, una defensa de l'ús de les formes
de manlleu, sinó que faig una cons-
tatació de la seva existència i de la
seva vitalitat. Justament, per no
refermar-les bo seria de conèixer els
modismes o paraules catalanes que
poden substituir-les. Tot depèn de
l'hàbit.

Si volem jugar amb les paraules
podem comparar "tinc ganes de
tío" amb "tinc ganes d'oncle", que
ens evidencia que l'abast del caste-
llà tío és diferent del del català
oncle, per començar, i ens fa adonar
que les substitucions literals no fun-
cionen bé. La solució catalana es pot
trobar en diverses propostes que
l'nceptació dels parlants pot consa-
grar; "tinc ganes de
mascle", "tinc ganes
de manu", "tinc ganes
de paio", "tinc ganes
de sorge", etc., de les
quals, ja només en lle-
pr-les en descartarem
alguna i veurem que
podem sortir del foc
per caure a les brases.

La producció i el
llançament de vulga-
rismes catalans és
també una necessitat
que ha de cobrir la
literatura de quiosc, la
literatura frívola o el
Paperam eròtic. Cal
poder disposar d'un

La producció i el llançament de vulgarismes catalans és també una necessitat que
ha de cobrir la literatura de quiosc.

què les nostres dones i els nostres
homes són tan de carn i d'òssos com
els de tot arreu i miren il·lustracions
porno amb peus escrits en castellà o
en anglès i es diuen el nom del porc
en català, amb o sense castellanis-
mes, o en la llengua que s'escau en el
moment precís.

Caldria reprendre els escassos

Vulgarismes a dojo, però vulgarismes catalans.

Mostrari de penjaments, d'insults i
de renecs (tacos) en català. En
veieu, ara mateixf la necessitat?

Com persona dedicada a l'ense-
nyament de la llengua no seré jo qui
m'avanci a promoure ni a reviscolar
un seguit de vocables que podrien
Posar-me a l'índex lingüístic. Ja al
segle XV es tenia molt clar que
podien ser grollers o pagesívols
alguns mots degradats —i d'altres
no tant— que la qualificació classis-
ta ens desaconsella. Però, també,
per raons professionals no puc fer
veure o desitjar que la nostra llen-
gua sigui diferent de les altres, per-

patrons que he agafat en començar i
revisar-los com hem fet amb la frase
que contenia tío. Alguns modismes,
com "serd'armas tomar" —sovint
adjudicat a una dona— són intro-
duïts amb el recurs: "com diuen en
castellà..."

En aquest cas concret, cercant
entre les dites catalanes potser en
trobaríem una referida a la senyora
que té ei coratge específic d'envestir
amb una arma. Justament l'Agusti-
na dels canons és un exemplar histò-
ric de les dames d'origen català
capaces d'aitals gallardies.

Quan algú cita una frase evangèli-

ca en castellà com la de l'"amaros
etc...", és evident que vol infondre
al seu discurs un matís contrastant
amb la seriositat d'una moralitat i,
més encara, d'un sermó. Una excep-
ció fóra el deliciós mossèn de Santa
Maria del Pi que, fa anys, tenia el do
de sorprendre l'auditori —i recalco
auditori i no fidels— amb citacions
en castellà increïblement afortuna-
des que humanitzaven al màxim les
més terrífíques amenaces divines.
Esmento també, í amb un valor de
"sota terra sia", els parlaments de
metges catalanoparlants que en
adreçar-se al col·lega que el fa d'es-
corta, a més a més dels hel·lenismes
hemètics de consuetud, afeixuguen
els pacients amb quelcom de l'índo-
le d' "histerectomíay castración;
ovario izquierdo, etc..." o anate-
mes equivalents.

Aquell "mal hermano" que he
dit al començament es pot encase-
llar en les frases gairebé caducades.
Us diré que a ningú no li va passar
mai pel cap de rectificar "ésser un
mal germà", perquè la carcassa
idiomàtica s'esmicolaria. A aquesta
locució no n'hi trobaria cap de més
propera que "ser un mal parit", que
en castellà, així mateix, no hi és.
"Estar boníssima" és una de les
mil altres formes calcades del caste-
llà de vaudeville o de filmet que
sobreixen de tota boca.

Ara, per donar un cop d'ull que
sintetitzi la finalitat d'aquestes di-
vagacions sobre les paraules foras-
teres usades amb valor estilístic i
que sovint són vulgarísmes resumi-
ré: recomanaria la lectura —per a
informació!— del Vocabulari de
l'argot de la delinqüència, de
Joan Vinyals; encoratjaria l'existèn- •
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L'HORA
PETITS ANUNCIS
L'Hora de Catalunya incorpora en aquesta Secció de Petits Anuncis •

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

Cl preu per mòdul és de mil cmc-centes pessetes (1 500 -) • fespai de
45*25 mm

En el cas de deu (10) o més mseroons consecutives del matem anunci (tant
s> ocupa un com més espais) gaudiran d'un 10 % de descompte.

les o'ertes • demandes de treball (sempre que no provinguin rfagencies)
continuen essent gratuïtes. > necessàriament duran el núm. deteiel. oret de
fanunoant

OFERTES
DEMANDES

Telefonista amb experiència
soíerei* Sou a convenir. Tru-
queu 311 16 96 Mana o escri-
viu a STOP L'HORA Rel 96

Estudiant nivell universitari
3er d'industrials i Llicenciat en
Filosofia i Lletres, fan classes
part«uiarsd*EGB·BUP Escriviu
STOPl'HORA Rei 71.

PV» promoc
nipó»»»*

d» prev*
5O0OO

$T0»tM0«U *•• 112

Noia 20 anys s ofereix per a
Qualsevol treball qut estigui en
contacte amb infants • Puencut·
tuf» Teresa T. 318 93 61
STOP L'HORA Ret. 81 .

S'ofèn** no«s 18 anys per a
guarderia curs compten de pue-
ncuftura sou a converw. Tru-
aueu » Elsa T 334 31 69 tot et
da o escnvm STOP L'HORA
Ref 50

S*o*ereut noi 18 anys amb
coneixements cau»* escnt per a
adrrvmstratiu. També altres fet*
nes que caigui català escnt.
Zona Grona i comarca Escriviu
STOP L HORA Ref. 70.

, Fls orirjin*»l* son « compte
tM-Hient r necessàrwrnerH
.ii«is.t.·t> a les múm% modotot*.

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

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

Noia estudiant de 3 er. de
Medtcma s'ofere» pe- consulta
mèdica o semblant Per referèn-
oes truqueu al Tel 333 J787o
escriviu a STOP L'HORA Ref.
103

Grafista amb 7 ar.ys d>«pe-
nència s'ofereix. T. 308 72 15 o
escriviu a STOP LHORA Ref
56

COMERCIALS

BAR
RESTAURANT

D'OS
ESPECIALITAT EN:

MENJARS CASOLANS.

MENÚS

I SERVEIS ALA CARTA.

BAPCEIGKA

Casc integral per anar en
moto en bon eMal • bé de preu.
Compraria. Jordi T. 254 34 02
STOP LHORA Ref. 111.

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

Comprana col lecció com-
plerta ~tfHa?anas Bèdcas" a po-
der ser encuadernadas. No tinc
telèfon però per a ofertes escri-
vtu a: Quim. STOP LHORA Re».
110-

Menorca. CAP D'EN FONT.
Venc parcel ta 740 m2. llum i
aigua a 100 metres mar i al
costat de Bmibeca Telefoneu al
254 34 02. STOP LHORA.
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 LHORA Ref.
106.

Centre de relació social i ma-
trimonial per a persones soles •
separades. Cerqui la seva parel-
la Màxima senositat. Carrer E-
cuador núm. 53 entresol 4a. 8-
29 T 322 45 52 STOPLHO-
RA Ref 100

Venc una tenda, tipus xalet,
marca André Jamet de 4-5 pla-
ces amb una superfície de 12
m2. amb "hvtng"«un espai per a
cutfta Quasi nova • molt bé de
preu Truqueu al telèfon 803 80
39 <f iQoaUda o escnvtu a STOP
IMQRA Ret 104

Comprarva núm 0 de L'A*
VENC • diversos números en-
darrents tfHlSTOfitA 16. Truqueu
« 3 0 8 05 86 d e 8 a 1 0 d e i
vespre Santi STOP L'HORA
Ret 101

P« a Purçcerrja per estrenar,
de 80 m2. i ptaca de garatge
Adreça. Baixada de Bourg-Ma-
dame s/n. Adreçar-s» a Putxet
n« 80 sobreatic O escriviu
S10P LHORA Ref. 109

Grandiosa torre tipus *a<t
Zona Pont de Vallcarca Súper-
ffcie parcel·la 510 m2. edifici
1.000 m2. Façana a 2 carrer»
3 plantes més soterrani: Gar3i-
ge. Jardí ampli amb piscina A.re
acondicionat. Parquet. Preu 16
m. Sense soterranit 13 m Con-
dicions a convenir. Informaoó o
visitesT. 213 57 08 matms S>a
Núria. STOP L'HORA Re» 91

A Cornellà venc o llogo cen-
post per tenda (50 m2) i sòtar
(450 m2) 2ona cèntrica cf -
duardo Gibert junt Eduardo C •>-
vé. Trucar T. 377 01 38 o
escriviu STOP LHORA Ref 49

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

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

Venc fotocopiadora Canon
5 000 amb dos anys garantia
(valor ong. 750.000 pies) per
500.000 ptes pagament a
conver*rT.2i7 06 18. Domè-
nec Nebot. Ref 54.

Venda estufa Butarhermu.
mod 316 OS gran. quasi nova.
per 10 000 ptes. Ti 803 60 39
o esenviu a STOP L'HORA Ref.
85.

rlepu»>fcc»Mir>·IHo»rt«l«·C«trtlunYíC,'A»ilM«irt·80rtt»c la Barcetotw 36
o IHetnneu.ül 254 34 02-03, Si.atf p«*»iitem «A·s·laf·vo·^^^·ts;;..
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eia de subliteratures en la nostra
llengua pel fet que els catalans no
som àngels i val la pena que pequem
en català. Després d'aquestes dues
recomanacions, asseguro que el va-
lor addicional atribuït únicament i
exclusiva a frases o a paraules foras-
teres el veurem reduït a la seva
qualitat estricta i passatgera, supe-
ditada a les modes —com estar in
o estar out, capaces de fer-nos
reaccionar segons l'època, com el
limones del Caribe d'ara compa-
rat amb el naranjas de la Xina
d'abans.

L'hàbit del català arraconarà i
bandejarà alguns —no tots— els
recursos esmentats. Vale! Però va-
le de "salut"! "Estigueu bonets!" I
no i'altre, i menys encara el val
catalanitzat, aquesta mena de cua
que arrosseguem en comptes d'un
comiat o d'una aquiesciència! Vul-
garismes a dojo, però vulgarismes
catalans! I confesso: sempre he ad-
mirat els amos de la paronomàsia;
els que inventen acudits. Inventeu,
si us plau, substitucions per a ram-
poines com aquestes del val, òn-
dia! •

Esports

Una altra
vaga de futbol
a la porta
ENRIC BANERES

Apa: ja ens l'ha fotut un altre cop,
el Pablo Porta, amb aquesta vaga de
futbolistes que sembla inevitable.
Aquest home no canviarà mai, i prou
que reconeix ple d'orgull que els
seus principis ideològics els té força
arrelats. Almenys, Pablo Por,ta és
dels qui han pogut mantenir-se aga-
fats al mànec de la paella sense
haver de canviar-se la jaqueta, per-
què, ja se sap, a l'esport espanyol
encara compta el currículum que
hom hagi pogut reunir durant l'exer-
cici del franquisme.

Per què van a la vaga els futbolis-
tes espanyols? La raó és senzilla i

dramàtica a Ja vegada: perquè ia
"patronal" és a dir, els clubs i lq
Federació que els reuneix, se'n fo-
ten de les reivindicacions professio-
nals dels futbolistes. No serveix de
res que moltes sentències de les
magistratures i fins i tot del Tribu-
nal Suprem hagin determinat, sense
cap mena de dubte que el futbol és
una feina com una altra qualsevol,
malgrat que se li reconeixen deter-
minades característiques específi-
ques igual que a d'altres professions
de vida curta i atzarosa.

Els futbolistes ja anaven a la vaga
al començament de la temporada
per dues raons: perquè encara hi
havia clubs que no havien pagat els
seus deutes a jugadors de tempora-
das anteriors i perquè volien discu-
tir la derogació de l'anomenada
"norma sub-20", per la qual tots els
equips de Segona Divisió en avall
estan obligats a fer jugar, a cada
partit oficial, almenys a dos nois de
vint anys o més joves. Donant mos-
tres d'una beatifica voluntat, però
també d'una gran ingenuïtat, els
futbolistes van desconvocar aquella
vaga, prevista per a la segona jorna-^

Porta dels bergants RAMON BARNILS

Oriol Bohigas a Calcuta
—No em fa res que s'hi construeixin més

cases, a Cadaqués. Per què ha de ser l'exclusiva
d'uns quants, aquest poble?

Així parlava Oriol Bohigas fa uns anys a Cadaqués
davant d'una senyora, en funcions de senyoreta, i
meu i al capdamunt d'una costa del poble, amb el
poble al davant tot voltat de muntanyes pelades i
netes.

Ara es parla d'Oriol Bohigas com a delegat d'urba-
nisme de la ciutat de Barcelona. Del seu pas per
l'Escola d'Arquitectura, que és la feina que fa ara,
se'n parla bé. Un dels punt més apreciats de la seva
tasca és que ha aconseguit de rebaixar el nombre de
matriculats de cinc mil a dos mil cinc-cents. Més
apreciada per les persones de bon gust i partidàries
de l'harmonia dels conjunts. Es veu que ara a
Arquitectura hi estudien els qui estudien —tant si
pensen exercir la carrera com si no.
Barcelona és la tercera ciutat del món en densitat
d'habitants.

La segona
Barcelona és una de les ciutats del món amb la gent

més apilada. Es veu que els de Calcuta í els de Tokyo
se'n riuen, de nosaltres, i que els fem consciència. El
senyor batlle de la ciutat, que és d'un partit d'esque-

rres, no ha tingut pebrots de reconèixer públicament
que això és Calcuta i que sobre aquesta pedra s'ha
d'edificar la política municipal. Els comunistes, ben
introduïts a la Casa de la Ciutat i a l'Area Metropoli-
tana, han tingut els pebrots de no dir-ho, conse-
qüents amb la seva condició de partit necessitat de
masses, com més masses millor. La dreta ha tingut,
té i tindrà els pebrots de mostrar-se preocupada per
l'atur al sector de la construcció, i de fer tots els
possibles per reactivar el sector —la construcció.

Els partidaris de l'Oriol Bohigas estem passant
uns dies molt dolents; comprenem que podria ser
suïcida d'acceptar de coordinar l'urbanisme de la
capital sense poder influir en l'ordenació del conjunt
del país.

Passarem dies pitjors. El més dolent de tots serà la
nit anterior al possible discurs programàtic d'Oriol
Bohigas, que no la dormirem patint per si tindrà
pebrots o no de reconèixer que Barcelona és Calcuta
i d'aplicar-li el tractament impopular, antimasses i
anticapitalista adient i imaginatiu.

No dormirem pensant si l'Oriol és tan realista ara
com fa uns anys a Cadaqués. No dormirem pensant si
Oriol Bohigas és ara com fa uns anys igualment
partidari de la felicitat generalitzada, pagant el que
calgui.
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iVí c/.v f/«ò.s m /n Federació escolten els jugadors.

da de lliga, a canvi de promeses per
part de la Federació de Pablo Porta.

Les promeses: que els clubs deu-
tors ho pagarien tot fins a l'últim
cèntim (cosa que no es va complir ni
puntualment ni total); que es crearia
una comissió mixta, sorgida d'una
assemblea extraordinària de clubs, i
que estaria formada per membres
de l'AFE i dels mateixes clubs i que
discutiria la "norma Sub-20". Això
darrer ja va ser el fotre-se'n perquè
a l'assemblea de clubs es va decidir
de crear aquesta comissió, però çen-
se donar-li poders decisoris. Es a
dir, que la AFE hauria de seure a
discutir amb uns comissionats que,

un cop discutida la cosa transme-
trian les conclusions a una Jiova
assemblea de clubs.

Els dirigents dels clubs no accep-
ten el principi d'inconstitucionalitat
que l'AFE atribueix a una norma
que discrimina l'exercici d'una pro-
fessió per raó de l'edat. La Consti-
tució els preocupa ben poc, però,
això si, cal respectar els "estatutos"
de la Federació, que no preveuen
delegar poders legisladors a una
comissió. Constitució democràtica
"versus" estatus que no han estat
modificats des dels temps més durs
del franquisme: aquesta és la qües-
tió de fons.

Imagineu-vos com deu estar el
panorama al si de la Federació Es-
panyola de Futbol, que ara resulta
que el Madrid és el club "progre",
l'únic que s'ha oposat de bon prin-
cipi ala "norma sub-20" i que s'ha
negat a què un dels seus directius.
Gregorio Paunero, prengués part en
l'esperpèntica comissió que volia
crear Pablo Porta.

Veure per creure! Qui ens havia
de dir, fa uns anys, que les directives
del Barca, de l'Athlètic de Bilbao o
de la Reial Societat acabarien for-
mant una pinya amb Pablo Porta..?

RHI&ES
IMPREMTA OFFSET
DISSENY GRÀFIC - COMPOSICIÓ IBM

Mallorca 206
Ttléfon 253 85 62 Barct!ona*11

la millor qualitat
al teu servei
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L'equip VIETA SISTEMA 3000
es un model de precisió i
equilibri dels components, per
ui que vostè s'apropi a la reali-
tat del so viu, tant a partir de
disc com de cassette o ràdio.

Aquest és l'atractiu: experi-
mentar la bellesa serena d'un
divenimento de Mozart i la
tensió vibrant dd més actual
conjunt de música pop. Aquest
resultat és una qüestió de tec-
nologia. I a VIETA som autèn-
tics especialistes en Alta Fideli-
tat.

La presencia no és pas l'únic
atractiu del SISTEMA 3000. El
preu, per exemple, és de bon
tros raonable. A més de la ver-
sió que il·lustra aquest text,
n'hi ha ducs més (amb cl sinto-
nitzador un sols, o bé solament
amb la cassette) que represen-
ten una despesa menor, sense
que això afecti cl resultat final
de la reproducció, que és l'as-
pecte més important.

Escolti'l en un distribuïdor
VIETA i demani cl preu. El
SISTEMA 3000 és una solució
excel·lent per a qui sap exigir
Alta Fidelitat.

RACÓ DEL TÈCNIC

SHURE M95EJ
Càpsula magnètica, agulla
el·líptica.
Alta Habilitat de Lectura.
VIETA G 800
Giradiscos manual de tracció
directa.
Braç en S.
VIETA A 3035
Amplificador de 40/40 W RMS
(20 - 20.000 Hz, 8 ohm).

VIETA
VIETA ÀUDIO ELECTRÒNICA S.A.

ff BARCELONA-i»

VIETA B^4212
Pantalla acústica: 10", 3". 1'
Ambdós controls de nivell.

VIETA RC 5000
"Cassette deck", amb Dolby.
VIETA S 3033G
Sintonitzador AM/FM stereo.
Sensibilitat FM: 1 '9 microvolts.
Aquest equip inclou el moble
HM-50 i clí peus PP-03 per a
Ics pantalles acústiques.

Denifo nbtt mh mformsa& d* í'tqmtp
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