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Cartes a

L'HORA

REIVINDICACIÓ
DEL CAMP
DE L'ARPA

Sr. Directon

En el n.° 79 de la revista i en
'espai dedicat als barris hi ha
una errada molt important
que crec un deure rectifiqueu.
Els corresponsals encarregats
de la tasca d'informar haurien
de passejar pels barris un xic
més, abans de publicar llur
informació i posarien així
cada cosa en el seu lloc: al
Guinardó el que és seu i al
Camp de l'Arpa el que de
sempre ha estat el més popu-
•ar "merendero" del barri:
"Can Miralletes".

Prou malparada està la pla-
nificació urbanística de la
nostra ciutat perquè encara la
desfem més.

La Masia, tal com se l'ano-
mena en l'article al que faig
referència, no existeix. Al
Camp de l'Arpa, on pertany» li
diem "Can Miralletes". S'han
fet moltes paelles i cuit mol-
tes botifarres per oblidar la
seva existència que coneixen
Petits i grans del nostre barri
si pregunteu on cau. Ningú,
Però, la coneix com la masia
Per bé que sigui l'única casa
de pagès que sobreviu enmig
del tràfec i dels pisos alts que
'envolten, molt minvada per
altra banda, puig que part del
^ue era l'hort és avui un Co-
'egi i un Institut d'ensenya-
ment mitjà.

Ah! Tampoc el cinema Nà-
P°'s pertany al Guinardó,
Però això ja no és feina meva
reivindicar-ho. En tot cas que
"o facin els veins.

Nosaltres, els del Camp de
l'Arpa, només volem el que
sempre ha estat nostre i Can
Miralletes ho és.

Ben cordialment

Rosa Queralt

PROHIBIR
LA BOXA

Sr. Directon
Potser que ja n'hi ha prou.

Un altre boxejador acaba de
morir a causa dels cops que
havia rebut en un combat fa
uns tres mesos, S'ha passat
un munt de dies en coma i
finalment s'ha mort. Amb ell
ja són cinquanta els boxeja-
dors morts en el que va de
segle. I cinquanta són molts.
Potser no trobaríem cap més
esport que hagi causat tantes
morts. Per tant, potser ja co-
mença a ser hora que les
autoritats prohibeixin "l'es-
port" de la boxa.

Quina gràcia té veure dos
homes que es peguen al mig
de quatre cordes? I quina grà-
cia pot tenir pegar-se amb la
certesa, a més, que t'hi jugues
la vida? Jo no ho puc entendre
i em sembla que no o pot
entendre ningú que s'anome-
ni civilitzat. La boxa no és un
esport. Es un joc salvatge. I ja
comença a ser hora que es
deixi de practicar. S'ha de
prohibir als futurs boxejadors
que entrenin i s'ha de fomen-
tar que aquests mateixos nois
practiquin qualsevol esport
menys perillós i molt més
atractiu.

Santi Amenós
(Barcelona)

LA PUJA DEL TABAC

Sr. Director:
He sentit molta gent que

protesta per la recent pujada
del preu del tabac. Fa una
temporada que la majoria de
preus del mercat estan pujant
de manera escandalosa. Però
no és precisament l'increment
de preu del tabac el què més
em preocupa i crec que no
hauria de preocupar ningú. Es
greu, molt greu, que pugin els
articles de primera necessitat
com la carn, la llet, el pa, etc.
Però el tabac es un producte
totalment superfliu. Tothom
se'n pot estar; fins i tot la gent
molt fumadora pot deixar-ho
amb una mica d'esforç. Per
tant, si apujar el tabac ha
d'implicar no apujar altres
coses, a mi em sembla per-
fecte.

El que passa és que no crec
que això sigui cert. La llet, el
pa i totes les altres coses
imprescindibles continuaren
apujant-se, per desgràcia.

Teresa Vila
(Barcelona)

QUE ES ÀGORA?

Sr. Director.

Durant els darrers dies he
sentit rumors sobre l'existèn-
cia d'una societat d'estranyes
característiques anomenada
"Àgora". Alhora, vaig veure
una manifestació d'uns 600
treballadors de l'empresa de
productes lactis Rania S.A.
davant de la Generalitat que
cridaven "Rania si. Àgora no"

i que portaven pancartes que
parlaven de la mala gestió de
Rania S.A. deguda a la vincu-
lació amb Àgora.

Voldria saber quina és
aquesta vinculació i què és la
societat Àgora perquè se'm fa
difícil d'entendre-ho i per al-
tra banda no trobo informació
definida enlloc.

A mi personalment no em
fa massa bona espina, però
no sé si dec estar equivocat.
Pot ser que si.

Josep M. Balenyà
(Barcelona)

ETA I EL PNB

Sr. Director:

Acabo de saber la notícia
del darrer atemptat d'ETA en
el qual en mort cinc persones
que estaven dinant en un bar
de Zarauz. Les cinc persones
eren quatre policies vestits de
paisà i un parruquer.

Francament, no entenc el
què pensen els partits polítics
del País Basc. Què pensa fer
el PNB i el senyor Garaicoet-
chea, president del govern
autònom? No n'hi ha prou
amb convocar una manifesta-
ció antiterrorista encara que
hi vagi molta gent. S'han de
prendre altres mides, penso
jo, i el PNB, com a partit
guanyador de les eleccions al
Parlament basc té una greu
responsabilitat.

Esperem que no amagui el
cap sota l'ala i l'assumeixi
com és la seva obligació.

Mariona Sala
(Vilafranca del Penedès)
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PREMIS
PREMI RAMON LLULL
DE LITERATURA CATA-
LANA. Convocat per l'Edi-
torial Planeta. Novelles
inèdites escrites en català.
Extensió: 200 holandeses o
més. Originals s'han de lliu-
rar a Editorial Planeta. Còr-
sega 273-277. Barcelona.
El premi serà concedit el
dia 22 d'abril.
PREMI FERRAN QUA-
DRES PER A TREBALLS
SOB.RE ASTRONOMIA
I CIÈNCIES AFINS. Con-
vocat per l'Agrupació Astro-
nòmica Aster. Treballs inè-
dits d'Astronomia, Geodè-
sia, Medicina Espacial, Me-
teorologia, Astrofísica, etc.
El treball s'ha d'enviar a
Passeig de Gràcia 71 àtic.
Barcelona Tel.: 215 15 31.

TEATRE

NOU MENÚ EN TRES
PLATS. Teatre d'Ombres
La Bombeta. Dia 15. 11 h.
Esplugas del Llobregat. Dia
16. Nou Centre Cultural de
Terrassa.

Titelles Naip

PETRA REGALADA. Di-
recció Manuel Collado.
Text: Antoni Gala. Amb Ju-
lià Gutiérrez Caba, Ismael
Merlo, Jaime Blanc. Teatre
Barcelona (Rbla. Catalunya
4) Tarda i nit. Dilluns des-
cans.

EL BALCÓ. Companyia
del Teatre Lliure. Text: Jean
Genet. Dir.: Lluís Pasqual.
Escenografia: Fabià Puig-
cerver. Amb Anna Lizaran,
Rosa Maria Sardà, Lluís Ho-
mar, etc. Cada dia, llevat
dilluns. Teatre Lliure (Leo-
poldo Alàs-2).

COSES VELLESA BON PREU
Si li agraden les coses

velles i a més vol comprar
bé de preu, res millor que
fer una visiteta als Encants
Vells de Barcelona. Hi tro-
barà de tot, des d'un llit a
una armilla de gran senyor.
L'armilla li costarà unes
cinc-centes pessetes, però
tot depèn del seu bon art a
l'hora del regateig. Pot com-
prar tauletes de nit per set-
centes pessetes, miralls per
cent, llums a cinc-centes,
vestits a tres-centes i a més
agafadors de porcel.lana,
gerros, vestits, pantalons,
vitrines de les àvies, calai-
xeres, taules, jocs infantils,
cadires, tasses, cassoles i un
munt de coses més. La ma-
joria necessiten una bona

netejada i en algun cas una
repintada, però pel preu val
la pena. Probablement al-
guna gitana intentarà con-
vèncer-lo perquè es deixi
llegir la mà. Si li sobren vint
durets deixi-li fer, és real-
ment pintoresc. I regategi,
regategi molt, pensi que li
poden deixar el que compri
per un preu tres vegades
inferior a l'inicial.

També hi trobarà una part
on venen coses de primera
mà, generalment molt més
barates que les botigues.
Per anar-hi agafi el metro,
fins a l'estació de Glòries i
travessi el pont de la Meri-
diana. No es pot perdre. Es
obert cada dilluns, dime-
cres, divendres i dissabte.

L'HEMEROTECA, UN SERVEI
PÚBLIC DE DIARIS I REVISTES
Qualsevol ciutadà pot lle-

gir els diaris i revistes que
vulgui —especialment cata-
lans— sense pagar ni un
duro.

Per fer-ho només cal acos-
tar-se al barri gòtic i en el
carrer de Santa Llúcia, que
surt del carrer del Bisbe
Irurita i davant de la romà-
nica capella de Santa Ague-
da, a la Catedral trobareu
un pati amb una font central
i una palmera molt llarga.
Es tracta de la font on cada
any, el dia de Corpus, s'hi fa
ballar l'ou.

Deixeu el surtidor i l'Ou
com Balla i pugeu unes es-
cales que us duran al primer
pis —es tracta d'unes esca-
les a l'aire lliure— i a la sala
de lectura.

Abans d'entrar us faran
deixar les bosses a la porta.
A dins, hi trobareu uns ar-
xius per matèries i per lloc
de publicació, que us posa-
ran en contacte amb els dia-
ris i revistes que desitgeu.

La seva lectura s'ha de fer
a la sala de l'hemeroteca, és
a dir, que no us els podreu
emportar a casa. Però no
resulta gens desagradable.
Es tracta d'un Hoc que, per
bé que petit de dimensions,
és molt acollidor. Mireu,
mentre espereu que us pu-
gin els diaris demanats, el
sostre de fusta que té. Usj
l'enduríeu.

L'horari és de matí i tarda ̂
i el servei és totalment gra-
tuït Porteu, això sí, el car-
net d'identitat.

COCA DE
PINYONS

Coca ensucrada, de for-
ner, de pinyons, farcida de

' cabell d'àngel... Quina li ve
més de gust? Oi que ja co-
mença a delir-se per un bon
tros? Al carrer Tallers quasi
cantonada amb les Ram-
bles hi ha un forn de pa on
fan unes coques delicioses.

En trobarà de moltes me-
nes, i cregui'm, fer un bon
esmorzar amb un tros de
coca tota dolça és començar
bé el dia.

La fleca es diu Moderna i
a més de coca hi podrà tro-
bar croissants, ulleres,
"Panquemados", pastissets
i naturalment, pa. Tot és de
bona qualitat. I encara un
altra atractiu, la botiga de-
corada en estil modernista,
és molt bonica. Ja ho sap,
qualsevol dia que passegi
per la Rambla s'hi pot arri-
bar i continuar passejant
mossegant un bocí de coca,
que sempre és més agrada-
ble.

O

o' o
o.

JAZZ A BARCELONA
Barcelona és per tradició,

una ciutat que li agrada el
jazz. Durant uns quants anys
les caves s'omplien cada nit
d'un públic fidel que volia
escoltar bona música fins a
la matinada. Van sortir-ne
excel·lents músics com Te-
te Montoliu, i de cop, va
semblar que la gent deixés
d'interessar-se pel jazz.

Però recentment, una
nova fornada de música ha
tornat a donar un nou im-
puls al jazz. S'organitzen
festivals i els aficionats po-
den anar a sentir jazz regu-
larment a determinats lo-
"cals.

Aquests dies, Barcelona
ha recuperat el seu festival
Internacional de Jazz que
havia perdut durant uns anys
Si a vostè li agrada aquesta
mena de música i no va anar
a escoltar Dizzy Gillespie el

propassat dia deu, pensi que
encara li queden un munt de
concerts interessants. El dia
24 pot anar a sentir Max
Roach, un dels més legen-
daris bateries de la història
del jazz. El 27 podrà sentir
els quartets del saxofonista
Johnny Griffin i del guitar-
rista John Abercomble. El
dia 28 tocaran el saxó i la
flauta Frank Foster, el pia-
nista Danny Mixon, el con-
trabaixista Wilbur Little i el
bateria Billy Hart amb el
trio de Hank Jones. Tots
aquests concerts es faran al
Palau de la Música. A més,
hi haurà una sèrie de debats
sobre el tema del jazz els

' dies 25 i 26 a la Sala d'as-
saig del Palau. Pot partici-
par-hi tothom que. vulgui,
així que si vostè és un bon
aficionat, ja ho sap, se li
acosten bons dies.

MUSEUS
ARQUEOLÒGIC. Mont-
juïc. Pedres i utensilis pre-
històrics. 25 pts. Dilluns
tancat.
HISTORIA DE LA CIU-
TAT. Barcelona des dels
seus començaments. Ruï-
nes, escultures, pintures,
reproduccions, etc. Carrer
Veguer s/n.°. (Barri Gòtic).
Entrada: 50 ptes. Tanquen
els dilluns.
AQUÀRIUM. Parc de la
Ciutadella. Peixos de totes
mides i colors. Obert de 10
a 17. 50 Ptes.
INDUMENTÀRIA. Vestits
de totes èpoques. Montca-
da 12. Entrada: 50 ptes. Els
dilluns tanquen.
MUSEU MUNICIPAL
D'ALCOVER. Arqueologia
arts decoratives, etnologia
local, ambients de finals del
segle XIX, etc. Carrer de la
Costetal, 1. Entrada Gratuï-
ta.

Chülida a Barcelona.

CINEMA

EMPIEZA EL ESPEC-
TACULO. USA. 1979. Dir.:
Bob Fose. Amb Roy Schei-
der, Jessica Lante. Història
de la vida d'un important
director musical. Els seus
amors, triomfs, malaltia i
diàleg amb la mort. Club
Coliseum, Bosque. (14 anys).
TESS. França. 1980. Dir.:
Roman Polanski. Amb Nas-
tassia Kinski, Lesley Dun-
lop. A l'Anglaterra decimo-
nònica, una adolescent és
violada pel seu cosí que la
pren per una criada. La
camperola torna al camp i
s'enamora d'un jove que la
rebutja pel seu passat.
Alcàzar. (16 anys).
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EL FACTOR HUMANO.
Anglaterra. 1980. Dir.: Otto
Preminger. Amb Richard
Anttenborough, John Giel-
gud, Derek Jaccobi. El go-
vern britànic sospita d'un
infiltrat al servei secret, i un
innocent mor a causa de
l'equívoc. Alexandra. (14
anys).

LA VIDA DE BRIAN. An-
glesa. 1979. Dir.: Jerry Jo-
nes. Amb Jerry Jones, Gra-
ham Chapman i Michael
Palin. Un tal Brian es confós, .
a Judea, pel Mesias, i pas-
sen les mil i una històries
divertides.

MON ONCLE D'AMÈRI-
CA UE. Francesa 1980. Dir.:
Alain Resnais. Amb Gerard
Depardieu, Nicole Garcia i
Roger Pierre. Un biòleg ex-
plica una relació de parella i
les quotidianitats de la seva
vida. Capsa, 14 anys.
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Menjar bé

CONFERENCIES

"LA LLENGUA I LA PO-
LÍTICA", (en francès).
Henry Meschonnic. Dia 18.
19,30 h. Institut Francès de
Barcelona. (Moya 8).
L'OIDA I LA CONDUC-
CIÓ. Per Josep Armengol.
Dins del cicle de xerrades
sobre el conductor i els seus
condicionaments físics i
mentals. Dia 20. 20 h. Ate-
neu Enciclopèdic. (Riego
21).

Plaça de Sarrià: Descansar i fer el vermut.

Aquesta
setmana toca
parlar del vell
Sarrià, aquest
barri que encara
conserva el seu
sentiment de
poble com alguns
altres de la nostra
ciutat i que quan
algun veí va al
centre encara diu
aquella frase
mítica de "Vaig a
Barcelona".
Aquest barri que
s'ha omplert
d'escoles i de
bars però que
encara conserva
el Casal i el vell
convent dels
caputxins.

LA PLAÇA MAJOR
Un dels racons que con-

serven el tipisme de poble a
Sarrià és sens dubte la Pla-
ça Major. Malgrat que van
intentar canviar-li el nom,
després de la guerra pel de
"Duque de Gandia", tot-
hom li ha dit, sempre, Plaça
Major. Voltada de bancs (de

diners) pels quatre cantons
i abrumada pel continu tràn-
sit d'automòbils vianants i
sobretot per l'immens allau
d'escolars que es produeix a
la entrada i la sortida dels
col·legis, que omplen les an-
tigues cases dels antics barce-
lonins dels anys 20, disemi-
nades per tot el barri, con-
serva el tipisme de lesbotí-

L'ajuntament de l'antiga vila de Sarrià.
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L'escenari de la Caputxinada de fa deu anys.
plaça del convent es fan
sovint aplecs de sardanes i
durant molts anys, a la festa
major s'hi col·loca l'envelat.

BARS NOUS
Darrerament, Sarrià ha

vist augmentar el seu nom-
bre de bars. Els ja existents
com la bodega de la Ro-
senda, on totes les depen-
dentes i dependents del
mercat anaven a esmorzar i
on per un mòdic preu els
estudiants del químic re-
postaven forces després de
l'estudi, o Casa Joana cone-
gut també per can " Campi"
on amb un ambient de tasca
i per poc preu es pot dinar
bé, o el bar de Sarrià, situat
a la plaça i decorat com fa
trenta anys i on els diumen-
ges les famílies del barri van
a fer el vermut. També els
més nous, com el Tango, el
Tram-Tram, el vell Sarrià o
el Saló Golart, que obren
només a les nits i són de

cartes curtes i selectes en-
cara que un pèl cars.

ACTIVITATS
CASAL

AL
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gues de tota mena que l'en-
volten com la pastisseria de
l'il·lustre poeta català Foix
on podreu trobar dolços i
delícies pastisseres que ma-
lauradament ja no es fan
com els exquisits marrons
glacés o els deliciosos sor-
bets de taronja i llimona.
Quan el matí recobra la pau
després de l'anar i venir
dels vianants cap a la feina o
l'escola la Plaça roman tran-
quil·la i els vells que prenen
el sol de l'hiver acompanyats
pels inquieds coloms són els
únics habitants de la Plaça.

ELS CAPUTXINS
El convent dels Caput-

xins és una autèntica insti-
tució del barri. Arran de la
cèlebre "caputxinada" que
en ple franquisme va
reunir en les dependències
del convent estudiants, pro-
fessors i alguns intel·lectuals
per a la creació del sindicat
democràtic d'estudiants i
que constituí una de les
primeres proves de força de
l'oposició contra el fran-
quisme.

A part d'això els monjos
caputxins han mantingut
sempre una actitud progres-
siva davant els temes de la
església i han participat en
els temes de la societat.
Han mantingut sempre
aquesta mateixa posició
que els ha donat un gran
respecte de tot el barri. A la

Passtisseria Foix: excel·lents dolços.

Al carrer Eduard Conde
30-42 hi ha el Casal de Sa-
rrià que és el centre d'acti-
vitats culturals del barri. En
eís seus locals els veïns po-
den participar en tallers
d'expressió lliure, plàstica,
música, paper, cartó i jocs.
Als qui els agrada la música
i el ball poden escoltar ac-
tuacions i ballar al ritme de
grups musicals. Per als es-
portistes, marxa atlètica,
excursions, vela, rem, espe-
leologia. I a més a més:
Natura, tertúlies, fotogra-
fia, cinema, mitjans audivi-
suals, exposicions, i moltes
coses més.

El casal és obert tardes i
nits a partir de les 19 hores
els dies feiners i els festius
quasi tot el dia.
BOTIGUES AL
CARRER MAJOR

El carrer Major és. el més
important de l'antiga vila
de Sarrià. Neix a la plaça
Artós i mor al desert de
Sarrià. En alguns trams s'es-
treny fent la circulació molt
lenta. A banda i banda del
carrer trobem infinitat de
botigues de tota mena que
fan que sempre hi hagi gran
quantitat de gent que va a
comprar. La proliferació dels
comerços ha fet que els
propietaris creessin la ges-
tora per a la formació de la
Unió de botiguers que pre-
tén unir tots els comerciants
del barri per solucionar els
seus problemes.
seus prooiemes.
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EXPOSICIONS

GERVASIO GALLARDO.
Pintures. Sala Gaudí (Con-
sell de Cent 337)
CHILLIDA. Escultures i
Obra Gràfica. Galeria Maeg-
ht (Montcada 25) Fins el 31
desembre.
FOMENT DE LES ARTS
DECORATIVES. Capella
de Santa Àgata (Plaça del
Rei).
XINA, PINTURA CON-
TEMPORÀNIA. Palau de
la yirreina (Rambla de les
Flors) Fins el 28 novembre.
CARME GARCÉS. Pintu-
ra. Sala Parés (Petritxol 8).
PICASSO-GOYA. Gravats
Sala Gaspar (Consell de
Cent entre Balmes i Plaça
Catalunya).
ARQUITECTURA AUS-
TRÍACA. (1860-1930). Ur-
banisme, interiorisme i ar-
quitectura. Arquitectes
com Otto Wagner, Josef
Hoffman i Adolf Loos. Fun-
dació Joan Miró.
ENRIC CORMENZANA.
Olis i dibuixos. Fins el 15 de
novembre. Galeria Joan
Parts. Rbla. Catalunya (en-
tre Aragó i Consell de Cent.

BOTIGUES

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,

CONTINUARÀ... Còmics
estrangers i d'aquí. Tem-
plaris, 12 darrera d'edifici
nou de l'ajuntament.

PASTISSERIA CONDA-
DO. Pastissos, menjars pre-
parats, bombons. Tot d'ex- ,
cel.lent qualitat. Mallorca
210.

RESTAURANTS
CASA CODINA. Dinars
casolans, a bon preu (no
arriba a 400 pts.) C/ To-
rrent de l'Olla (gairebé can-
tonada Còrsega).
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SEXY-SHOW

BAGDAD. Conde del A-
salto 103. Pornorama Show
BARCELONA DE NO-
CHE. Tàpies, 5. Especta-
cle porno.
VILA ROSA. Arc. del Tea-
tre, 3. Sexy modern amb
actuacions "camp"

RESTAURANTS
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 ptes.
BILBAO. Filet de toro i
tota mena de carns. El me-
nú val unes 200 ptes. Tan-
cat els diumenges. Peligro
33 (Gràcia)

CASA CODINA. Dinars ca-
solans, a bon preu (no arriba
a 400 ptes.). CA Torrent de
l'Olla (gairebé cantonada
Còrcega).

MAINADA

PLANXET I SIA. Dia 14.
2/4 de 7 tarda. Barri del
Clot de Barcelona.
TITELLES NAIP. Dia 15.
2/4 de 5 de la tarda. Sala
d'actes de Rajadell.
TONI GIMÉNEZ. Dia 15.
6 tarda. Far de l'Empordà.
PA DE RAL. Dia 15.2/4 de
5 tarda. Passeig de Manresa
de Sabadell.

LA CAPSA MÀGICA. Dia
16. 6 tarda. Teatre Centre
de Sant Joan de las Aba-
desses.

UN CELOBERT A
GRACIA

No es tracta d'un anunci
de piset amb celobert inclòs
a l'antiga Vila de Gràcia, no,
encara que tampoc no seria
cap bestiesa.

Es tracta d'un nou i agra-
dable bar que han obert al
carrer de la Bonavista, molt
a la vora dels jardinets del
Passeig de Gràcia.

El trobareu anant del
Passeig cap al Torrent de
FOlla, a mà esquerra.

El més agradable que té
el bar és la decoració matei-
xa, l'ambient —molt tran-
quil i reposat— i el tracte,
que sembla que siguis a ca-
sa i et demanin què vols
prendre.

Les taules i butacons de
vímet estan situades en
l'entrada i al primer replà,
aprofitant l'estructura de
tantes plantes baixes de
Gràcia. Al fons hi ha com un
menjador petit, també amb
taules.

Els preus de les begudes
són molt acceptables i hi ha
alguna cosa per omplir el
pap.

El local permet d'anar-hi
sol, una mica acompanyat o
molt acompanyat. (La com-
panyia no la posa la casa).

POESIA VIVA
Si li agrada la poesia, ara

té oportunitat d'escoltar
textos de poetes catalans
llegits pel mateix poeta. Les
lectures de poesia es fan
aquests dies a l'Aula Magna
de la Universitat de Barce-
lona (Plaça Universitat).
Duren fins el proper de-
sembre i podrà sentir J.V.
Foix, el dia 17 de novem-
bre, Marià Manent el 25,

Salvador Espriu el 3 de
desembre i Pere Quart el
9. Tots els actes comença-
ran a les set de la tarda. Una
recomanació, no s'arrisqui a
arribar-hi massa tard.
L'Aula Magna no és massa
gran (malgrat el nom) i corre
el perill de quedar-se a fora
o haver de sentir-ho dret i
malament.

DIUMENGES,
MÚSICA

Què fa els diumenges al
matí? Dormir? Vinga, vin-
ga, que hi a coses millors.
Una d'elles és anar a escol-
tar l'orquestra "Ciutat de
Barcelona" que ja ha ini-
ciat la seva temporada de
concerts. El proper diu-
menge toquen el Doble
Concert per a violí i orques-

tra de Brahms i la cinquena
sonfonia de Beethoven al
Palau de la Música (toquen
les mateixes obres el dis-
sabte a les set del vespre).
Cada dissabte i diumenge hi
ha un programa interessant
del qual anirem informant.
Au, doncs, a aixecar-se
d'horeta i a sentir bona mú-
sica. I si no vol matinar, pot
anar-hi els dissabtes i enca-
ra sortirà a temps per anar a
sopar.

8



LLIBRES PER
ALS MES JOVES

Què ^llegeixen els seus
nanos. És difícil triar llibres
per a ells, oi? La col·lecció
Els Grumets/La Galera
acaba d'editar-ne un que
val la pena. Es diu "En Mir
l'esquirol" i el seu autor és
Josep Vallverdú. El llibre
ha merescut formar part de
la Llista d'Honor del Premi
"Hans Christian Andersen",
el premi més important del
món de literatura infantil.

"En Mir, l 'esquirol" ex-
plica les peripècies d'un repo-
blament de cristians en
temps de la invasió dels
àrabs, i les peripècies del
seu protagonista, en Mir.
Es un llibre per a nanos una
mica grandets. Els petits es
cansarien de tanta lletra.
Malgrat això, hi ha força
il·lustracions fetes pel di-
buixant Joan Andreu Vall-
vé. Si ha de fer un regal a un
nano, ja ho sap. A més,
podrà triar si vol entre
molts altres llibres de la
mateixa col·lecció: El Zoo
d'en Pitus, L'escarabat
verd, El Rei Gaspar, Els
inventors de fantasmes i
molts d'altres. I no és pas un
regal massa car. Li pot sor-
tir per unes tres-centes pes-
setes més o menys.

QUI VULGUI PARTICIPAR

Qui vulgui participar en
un debat obert...

... té la possibilitat de fer-
ho cada dia a les dotze de la
nit a Ràdio Espanya de
Barcelona en un programa
que es diu Debate-Radio.

En el mateix s'hi tracta
cada dia un tema diferent o
oé hi participa un personat-
ge lligat a l'actualitat. Re-
centment hi ha hagut de-
bats sobre el divorci, les
eleccions sindicals i han vi-
sitat els estudis diferents
personalitats polítiques i
socials.

De tota manera, el fet
més interessant del progra-
ma és la participació dels

escoltes que intervenen di-
rectament mitjançant el te-
lèfon.

Si el que l'interessa és
parlar del futbol pot sinto-
nitzar a la mateixa emissora
el programa "Contraste de
pareceres" que fan al ves-
pre i on podrà opinar sobre
el pobre Barca que sembla
que s'està mig enfonsant o
sobre qualsevol altre equip.
Trucar-hi és difícil perquè
la centraleta rep un munt de
telefonades, però si ho
aconsegueix, ja ho sap, po-
drà fer sentir la seva veu a
tot el país.

Ja ho veu, la ràdio és el
mitjà de comunicació que
més diàleg permet entre els
qui porten el programa i el
públic que ho escolta. Val la
pena aprofitar-ho.

BADABADOC. Dia 16. 1
h. migdia. La Verneda de
Barcelona.
BALIGA BALAGA. Dia
16. 2/4 de 12 matí. Barri de
l'Almeda. Cornellà.
INMARRAMON I EL
SETRILL. Dia 15. 2/4
d'l 1 matí. Barri del Clot de
Barcelona.
EL DIMONI BRUT. Dia
16. Tarda. Sant Iscle de
Vallalta.
GEGANTERS D'ARENYS
Dia 16. 10 matí. Plaça
d'Elx de Barcelona.

MÚSICA

PERE TÀPIAS. Dia 14.
10,30 h. Naus del Clot (Bar-
celona).
JOAN ISAAC. Dia 14. 10
h. La Palma. Taià.
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Pere Tàpias.
MARINA ROSSELL. Dia
15. 10,30 h. Marrampinyo
(Cerdanyola).
RAMON MUNTANER.
Dia 16. Tarda. Casal de
Castellà del Vallès.
ORQUESTRA CIUTAT
DE BARCELONA. Obres
de Brahms i Beetohoven.
Dia 15. 19 h. Dia 16. 11 h.
Palau de la Música.
LEONARD COHEN. Dia
17. Nit. Palau dels Esports
de Barcelona.
JOE COOCKER. Dia 14.
Nit. Palau Blaugrana.

RÀDIO

EL CLAN DE LA UNA
Ràdio Joventut de dilluns a
dissabte a la una del migdia.
Música pop i roquera.
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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.
Recull de la música dels
anys 60 presentat per Ra-
mon Trecet.

DEBATE-RADIO. Ràdio
Espanya. 24.00. Debats
sobre temes d'actualitat
amb convidats al programa i
participació del públic mit-
jançant el telèfon.

TELEVISIÓ

LA SOGA DE LA HOR-
CA. (1973). Director: An-
dre V. McLaglen. Actors:
John Wayne. Atracaments,
robatoris i persecucions.
(Dissabte, 15,50. Primera
Cadena).
EL VALLE DEL FUGITI-
VO. (1970). Director: Abra-
ham Polonski. Actors: Ro-
bert Redford, Katherine
Ross. Home indi s'enamora
de noia blanca, apareix el
pare i... (Dissabte, 22.05.
Primera Cadena).

LA CASA NUMERO 11.
Director. Aram Avakian.
Actors: Charles Grodin,
Gandice Bergen. Més roba-
toris, aquest va de diamants
(Diumenge, 19.45. Primera
Cadena).
FANGO EN LA CUMBRE
Director: Clive Donner. Ac-
tors: Alan Bates, Denholm
Elliott. Història grotesca
d'un empleat "trepa" que
pretén convertir-se en un
"gran senyor" per escalar
més ràpidament. (21.05.
Divendres. Segona Cadena)

ME SIENTO REJUVE-
NECER. (1953). Director:
Howard Hawks. Actors:
Gary Grant, Ginger Rogers.
Un inventor troba casual-
ment la manera de rejovenir
mitjançant un elixir de ju-
ventut. (20.00 Segona Ca-
dena).

PENDÏENTE Y CAIDA
DE UN CANDIDO MI-
RON. (1969). Director John
Krisch. Actors: Robin Phi-
llips, Colin Blakely. Surrea-
lisme amb un jove que el
treuen de la Universitat i
que entra a treballar en un
internat i acaba casant-se
amb una multimilionària
amb fills a qui dóna classe.

DE COR A COR
Fa un fred que pela. L'ho-

me del temps no para de
dir-nos que ens abriguem
força. I és clar, si no li fem
cas ens posem malalts. Això
és el que li passa a la Julià
Gutiérrez Caba que diu
que "el clima de Barcelo-
na afecta algunes perso-
nes com jo, que tinc la
pressió baixa i necessito

Julià Gutiérrez Caba
uns quants dics per acos-
tumar-m'hi". Però que no
es preocupi ningú. La nos-
tra molt entranyable Núria
Feliu ens ha sortit druida i
diu que té la recepta ideal
per curar refredats, malal-
ties de bronquis i tot això:
"La matèria prima és un
kilo de cebes, mig de po-
mes, quatre figues se-
ques i una mica de rega-

Susana Estrada
lèssia. Es posa tot a bu-
llir fins que queda un
beuratge espès. Es cola
bé i se serveix en una
tassa de cafè barrejat amb
una cullerada de mel.
S'ha de prendre tres o
quatre vegades al dia".
Ja ho saben, a curar-se. Així
no els passarà com a la po-

bra Susana Estrada que
l'altre dia, a mitja actuació li
va agafar una lipotímia que

Miguel Bosé

la va deixar estirada per
terra: "Vaig estar una es-
tona estirada amb els
peus cap amunt. No em
va passar res gràcies a la
gentilesa del doctor Ro-
ca que em va atendre molt
amablement". I aprofita
l'avinentesa per declarar
que "abans les senyores
em deixaven com un drap
brut i ara, aquí les tens,
nues a les platges". Su-
sanneta, em sembla que no
n'hi ha per tant. Això és el
que alguns voldrien... El
que sembla que està bo i sà
és en Miguelito Bosé. A
aquest no li afecta el clima
de Barcelona ni el fred ni res
i diu que "em diverteixo
molt amb això que estic
fent". Tots ho poguéssim
dir nano. Divertir-se i gua-
nyar durets, perfecte.

Ara resulta que fins i tot
surten rojos a la família

Pilar Jaraiz

Franco. Pobrets, fins i tot
una neboda del generalís-
sim els desprestigia. La Pi-
lar Jaraiz Franco, filla de
l'inefable Pilar, milita des
de sempre al PSC i diu que
"Sóc marxista no ortodo-
xa, però mai no he volgut
dir-ho públicament. Per
a mi és un problema par-
lar de la família sense
ferir ningú". I mentres-
tant, la seva mare manifesta
que "Si fos comunista no
li parlaria".

Els que ho tenen ma-
lament del tot són els del
Barca. Vinga a perdre i
més perdre. I els socis
vinga pagar. En Kubala
diu que: "és molt difícil
dir-li res al públic, expli-
car-li què està passant".
Ens ho imaginem senyor
Kubala. Explicar res al pú-
blic deu ser complicadís-
sim.

En Simonsen mentres-
tant diu que "ho veig molt
malament". Ens ho imagi-
nem, nano...

Anton Canyellas

Qui sí que està tranquil
després, de la bona obra que
ha fet és l'Anton Canye-
lles que afirma que "vaig
ser jo qui va fer les
gestions davant del Pre-
sident del Govern perquè
Punset fos ministre". Un
gran servei a la comunitat,
sí senyor.

La Cotilla Llibertina
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Punt de mira

L'HORA al Parlament

En aquest

E l president Pujol s'ha referit, en els transcurs de les sessions del
Parlament, a "L'HORA de CATALUNYA".

El senyor Pujol̂  que no ens va citar pel nostre nom, —suposem que per
no fer-nos excessiva publicitat— va dir dues coses sobre nosaltres. La
primera és que érem una revista socialista. La segona, referint-se al
reportatge que vam publicar fa un mes sobre el que passava en la qüestió
dels (funcionaris de la Generalitat (l'informe es titulava "funcionaris de la
Generalitat: Cosa Nostra"), que*vam cometre un error en una de les dades
que vam explicar.

Creiem que les p'araules del senyor president mereixen una sèrie de
consideracions per part nostra.

Primer, estem satisfets que el senyor Pujol parli de nosaltres al
Parlament perquè és una prova que amb la nostra tasca informativa i
d'opinió contribuïm a la construcció de Catalunya.

Segon, a "L'HORA" l'han acusat de moltes coses, com per exemple,
d'estar al servei del comunisme o del socialisme, o, fins i tot, s'ha dit que
estàvem al servei d'una, determinada dreta. Ara. el president torna a
ressusccitar fantasmes i a j)osar etiguetes com en els millors temps de la
persecució de la premsa.

Tercer, tenim un gran respecte per la ideologia socialista, i creiem que
estar en l'òrbita del pensament socialista és una manera de contribuir a la
reconstrucció del país.

Quart, li volem preguntar al president Pujol, en la seva mateixa línia
d'anàlisi, si "El Correo Catalàn" és de Convergència.!

Cinquè, el senyor Pujol ha finançat bàsicament premsa escrita en llengua
castellana (amb l'excepció d'"Or i Flama"), sobretot "Destino" i "El
Correo Catalàn".

Sisè, si només assenyala un error en l'informe de "Cosa Nostra" vol dir
que tota la resta és veritat. Això implica que el president assumeix com a
cert el "clientelisme" i el "partidisme" que denunciàvem com a factors
tinguts en compte a l'hora de contractar els funcionaris de la Generalitat.

L'HORA
DIRECTOR: Pere Oriol Costa.
REDACTOR EN CAP: Xavier Sabaté.
REDACCIÓ: Francesc Navarro, Josep Ma. Serra (compaginació), Pilar Vilade-
gut (fotografia), Francesc Baiges, Xavier Capdevila, Anna Cortadas.
REPORTATGES:^Carles Sànchez Costa, Xavier Febres, Agustí Pons, Maria
«José Roman, Lluís Crous, Isidre Ambros i Josep Ma. Huertas Claveria.
CATALUNYA: Albert Garrido, Anna Balletbó; MADRID: Pedró Altares; MON:
Mateo Madridejos, Xavier Batalla; HUMOR: Cesc, Corb i Joma. CULTURA I
oOCIETAT: Ma. Aurèlia Capmany^, Antoni Bartomeus, A. Cirici Pellicer,
Antoni Kirchner, Jordi Garcia Soler, Josep Bigordà, Enric Baneres, Ramon
oarnils, Josep Martí Gómez, Marta Mata, Pere Anguera, J. Ma. Carandell, Jordi
Fortuny, Ma. Josep Corominas; ECONOMIA: Joaquim Níonells; ASTROLO-
GIA: Esteve Carbó. ESCRIUEN EN AQUEST NÚMERO:1

Josep Manuel Campillo, Miquel Alzueta í Vinyet Panyella.
PUBLICITAT: Ma. del Carme Santmiquel; ADMINISTRACIÓ: Mercè Grau;
DISTRIBUCIÓ: Santi TorruellajIMPRESSIO: Impresiones generales, Alarcón,
13, Sant Adrià del Besòs. Tel. 381 28 00. EDITA L'HORA S.A., Aribau, 80 àtic
la. Tels. 254 34 02. Barcelona-36 Dipòsit legal B-1904-1979.

Cartes a L'HORA (pàg. 5)

Va, que el món s'acaba. Per LLUÍS
CRÒUS I ANNA CORTADAS.
(pàgs; de la 4 a la 10).

Punt de mira (pàg. 11)

La Passera. Per MARTA MATA
(pàg. 12).

Una marea conservadora encimbe-
lla Ronald Reagan. Per MATEO
MADRIDEJOS (pàgs. de la 16 a la
19).

PÀE: "No" de l'oposició i "crítica
constructiva" dels aliats del govern
Pujol. Per JOSEP MANUEL CAM-
PILLO (pàss. 20 i 21).

Generalitat: Un PAE per a no aixe-
car res. Per XAVIER CAPDEVILA
I RAMON MATEU (pàgs. de la 22 a
la 27).

Joan Creixell: Parla l'ex-director de
la revista de CDC. Per ISIDRE
AMBROS (pàgs. 28, 29, 30).

Barcelona ja té Museu de la Ciència.
Per MARIA JOSÉ ROMAN (pàgs.
de la 32 a la 34).

Imatges i Postaís dels catalans. Per
JOMA (pàg. 35).

El Barca necessita la dimissió de
Núnez. Per ENRIC BANERES
(pàgs. de la 36 a la 39).

Jaume Pont, creació i crítica. Per
MIQUEL ALZUETA. (Pàgs. 40 i
41).

Cultura en joc. Per JOSEP Ma.
CARANDELL (pàg. 42)

Seccions (pàgs. de la 43 a la 50).

11



DE CANVI
Constitució, 18-20- Tel.-332.84.08

BARCELONA (14)

TÀWA EXTRA 2

d * canvi

Lectures de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya
Mn·I.Can·li/S·lv·dor.Carr·rM. C·w·O·/Uuch,
CucMto.Q·n». Oowiàl»! CManova. Maragad.
MomMl. ftxMt.Sflw.Tomo·.ViM·.VM·

DE CANVI

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

D* nova subscripció

D renovació (N°. de subscriptor.)

Cognoms

Nom

Domicili

Població

Província

Dte. Postal

Professió

Desitjo subscriure'm a la revista TAULA DE
CANVI per un any (6 números) a partir del
número per la quantitat de 1.350"-
ptes. que faré efectives mitjançant

D Taló nominal

D Contra reembossament

Lapassera MARTA MATA

La mala baba de la bona gent
i

U na de les maneres de pas-
sar la passera parlamentà-
ria és la de preguntes i

respostes; preguntes que fan els
diputats, respostes que fan els
consellers.

Dimarts dia 6 de novembre,
per exemple, vèiem suar el Con-
seller de Comerç i Turisme per
contestar la pregunta d'en Xavier
Guitart sobre les declaracions del
director general de Turisme de la
Generalitat, Sr. Bagó. La seva
lectura al diari local havia fet
riure prou a la Cambra i després
el Conseller mirava de treure-li
importància dient que allò s'ha-
via dit tot fent un vermut i amb la
copa a la mà. Naturalment la
Cambra encara hi va riure més i
en Xavier Guitart va fer la darre-
ra intervenció reblant el jocós
clau.

Van anar produint-se pregun-
tes i respostes fins que, en arribar
a la darrera ens sorprengué veure
que la feia un diputat del grup del
Govern. A què treia cap? Molt
aviat ens semblà descobir-ho. El
Sr. Simeó Selgas, que pregunta-
va, és una persona ja gran, d'una
o altra branca del ram d'Escula-
pi, i ens estava fent una explica-
ció tota emocionada de l'incendi
del Bages, contra el qual es veia
que havia lluitat, dels seus inicis,
de la seva extensió, de les seves
víctimes. Anava fent un crescen-
do de sermó, trabucava algunes
frases i paraules, però l'aparent
emoció ens ho feia comprendre, i
fins i tot que això servís perquè el
Sr. Vidal i Gayolà es "lluís" a la
seva manera explicant les mesu-
res que s'havien pres per refer la
zona.

L a veritat és que el Conse-
ller Vidal i Gayolà pot

lluir-se ben poques vegades; més
aviat queda ben lluit, com quan
va haver de votar recomanant-se
a ell mateix encoratjar les man-
comunitats locals de serveis, con-
tra el que una circular seva a
alguns Ajuntaments havia reco-

^manat.

En el cas de l'incendi va afegir
xifres i propòsits de rehabilita-
ció, i quan ja semblava la repre-.
sentació acabada, el Sr.Selgas^à
demanar la paraula per tres con-
sideracions o "apostillas" finals;
en va dir "sketch", suposo que en
honor a l'ambient teatral creat.

ler. Cap remordiment per la
mort dels dos estudiants que
feien enquesta per aquelles con-
trades; llurs cossos abraçats i
cremats sobre un rotlle de terra
que van resguardar del foc, són el
símbol de la Catalunya que... etc.
La veritat és que preferiríem al-
tres símbols.

2on. Els caçadors, mals caça-
dors, ja volien caçar l'endemà,
allí mateix, conills migrostits.'Un
pagès de noranta anys deia:
"Aquests de ciutat no ens esti-
men". Que ho digui un pagès de
noranta anys, passi. Però el Sr.
Selgas ha de saber que hi ha
proporcionalment més caçadors,
bons o dolents, al camp que a la
ciutat, i que la defensa del camp
no passa per aquí.

3er. Els mals excursionistes
culpables i insensibles a les con-
seqüències de la seva pròpia "fa-
cenda". Quan algú els va recrimi-
nar, un comentari va ser: "Que le
den por el culo al monte".

Potser el Sr. Selgas donava a la
reproducció d'aquesta frase en el
moment* i lloc descrits no altra
importància que aquella de fer
parlar en castellà el dimoni dels
Pastorets. Es possible que la se-
va visió del Parlament sigui la
d'un teatre de poble amb actors
afeccionats que representen uns
Pastorets amb l'alcalde Garrofa,
el Bitu, l'angelet que vola lligat
d'un fil i que anuncia amb veu
estrident i cadència memoritzada
la bona nova; i el dimoni, és clar.

Però la nostra Passera apunta
cap a un altre Parlament, un
Parlament que està fent aquests
dies la llei de la Llengua, llengua
tota ella passera entre els homes
d'aquesta terra.
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En cinc anys de President de Govern, Suàrez no ha anat gairebé mai a EuskadL

SUAREZ, EUSKADII LA COALICIÓ UCD-PSOE

Els idus de tardor
PEDRÓ ALTARES

La pregunta que es fa tothom aquests dies, d'una manera
més o menys reservada és la següent: quin és el grau de
gravetat del moment actual?. O dit d'una altra manera:
fins on arriba la flexibilitat de la situació?. Els cercles
polítics estan d'acord que això —a raó de mitja dotzena
d'assassinats setmanals— "no s'aguanta".

I amb l'espasa de D amorfes dels
7.000 quilos de goma-2 que ningú
no sap on paren. El moment és,
ningú no ho discuteix, el més greu
des de l'arribada de la democràcia.
La resposta és diversa. Suàrez s'ha
tornat a replegar al seu fortí mon-
cjovita. El PSOE, o una bona part
d'ell d'indubtable representativitat,
demana "govern de coalició". D'al-
tra banda, a Euskadi, i aquest és
l'únic raig de relativa esperança, es
comença a despertar una conscièn-

cia ciutadana davant del terrorisme,
i el PNB per primera vegada sembla
veure les orelles del llop.

Suàrez: una altre cop dins la seva
closca

Tot just un mes i mig després que
Suàrez i el seu govern van guanyar la
seva moció de confiança al Parla-
ment, la situació sembla que hagi
tornat a les posicions d'abans de la

primavera, quan el socialistes van
plantejar el vot de censura. "No hi
ha cap país del món —deia a
aquesta revista un destacat dirigent
d'UCD— on, sis setmanes després
d'haver guanyat una votació en el
Congrés, ja s'estigui parlant de des-
gast i de fracàs governamental".
Tanmateix, aquesta queixa només
es pot justificar relativament per-
què el procés polític espanyol és tan
veloç que si la resposta no és imme-
diata corre el risc de quedar-se des-
fasada. I de fet el deteriorament no
tan sols no s'ha aturat sinó que ha
esdevingut, d'alguna manera, acla-
parador. La situació a Euskadi cada
dia es fa més insostenible (set assas-
sinats en tres dies de la darrera
setmana és, fins ara el "rècord"

"macabre de l'escalada d'ETA en les •



seves diverses branques), els pactes
del govern amb catalanistes i anda-
lusos estan pràcticament trencats i,
tal com estava previst, la situació
econòmica no coneix encara símp-
tomes de recuperació. La dialèctica
de la situació ha fet, a més, que el
"front intern" de la ÚCD hagi cone-
gut nous i molt crus graus de contes-
tació.

En els cinc anys que porta Suàrez
de cap de govern amb prou feines ha
trepitjat el país basc. La darrera
vegada va ser el febrer del 78 en una
visita llampec i electoralista a Bil-
bao. Ara, i arran dels diversos assas-
sinats de dirigents de la UCD basca,
s'ha desfermat la polèmica amb
gran intensitat. El partit governa-
mental és pràcticament, un partit
clandestí en el nord. Tots els intents
per tal de dur-hi el cap de govern
han estat debades, ni com a cap de
T executiu ni com a president del
seu partit. Als dirigents centristes
no els ha fet cap mena de por de
qualificar amb una duresa inusitada
aquesta absència que qualifiquen,
ben benèvolament, d'abandonista.
Després de la tragèdia d'Ortuella,
amb 52 víctimes, d'elles 49 nens, i
on va acudir-hi la reina, i després del
brutal cop d'ETA-m, a Zarauz com
a resposta a la manifestació que van
convocar tots els partits bascos,
amb la excepció d'EÈ i HB, fins i tot
el normalment disciplinat Jesús
Maria Viana, president de la UCD
basca, no tan sols ha criticat l'ab-
sència de Suàrez sinó que ha dema-
nat la convocatòria urgent d'una
executiva del partit "per tal d'exa-
minar la política centrista a Euskadi
i demanar responsabilitats", alhora
que anuncia la presentació d'una
ponència per al Congrés d'UCD on
se sol·licita la separació dels càr-
recs de cap de govern i de president
d'UCD. A aquesta darrera proposta
s'hi poden afegir altres sectors cen-
tristes, com els democristians de
Landelino Lavilla i potser també el
liberals.

Quina és la resposata a aquest
autèntic acuit? una vegada més el
replegament. Rafael Arias Salgado
ha intentat donar-li un cop de mà,
en dir que va ser el consell de
ministres i no Suàrez qui va decidir
no acudir a Euskadi perquè, quin
criteri es por utilitzar? Per què anar-
hi aquesta vegada i les altres no?
Tanmateix un decisió salomònica
no sembla acontentar ningú.

Euskadi: set assassinats en tres dies

Sobretot si va acompanyada d'un
altre pilot d'absències i de silencis
inexplicables. La Moncloa ha tornat
a ser un "búnker" i el seu llogater
dóna la impressió d'estar cada dia
més aïllat. La dispersió dels anome-
nats "fontaneros" (el darrer en
sortir ha estat precisament Coderch,
nomenat governador civil de Barce-
lona) no ha suposat una renovació
de l'equip presidencial, sinó pura-
ment i simple la seva desaparició.
Segons tots els indicis, ni tan sols
Arias Salgado i Pio Cabanillas fre-
qüentaven la Moncloa, només hi van
despatxar i això que s'estan a l'edi-
fici del costat. Són diversos els con-
sellers que no han estat substituïts i,
segons es diu en fonts molt prope-
res, ja no hi resten ni les secretàries.
La tendència de Suàrez a tancar-se
ja comença a no tenir explicacions
polítiques i voreja el terreny de la
psiquiatria: sense contacte directe
amb la realitat, amb prou feines
sense equip personal, amb escasses
aparicions en públic i cada vegada
més contestat en el seu mateix par-
tit, Suàrez ha tornat a reincidir en el
mateix de sempre. La seva manca de
presència és especialment notable i
preocupant, en uns moments en què

.tota mena de rumors s'escampen
pertot arreu i creen una inestabilitat
psicològica, a la qual un cap de
govern té l'obligació estricta de con-
testar. I en aquesta atmosfera co-
mença a córrer la sensació que UCD
no celebrarà el seu congrés en la

data prevista (per manca de local
adequat!) i que és molt possible que
l'anunciada roda de premsa amb els
periodistes, que s'ha de celebrar
aquest mes, quedi suspesa "sine
die". Si la situació (real no voregés
els límits de la tragèdia, hauríem de
dir que ens trobem davant un autèn-
tic drama decimonònic. Abracada-
brant.

El fantasma de la

coalició

Mentrestant, i com a discutible
resposta a aquest estat de coses,
alguns sectors del PSOE, han llan-
çat als quatre vents el repte del
govern de coalició. El fet que cap
membre de l'actual membre de l'e-
xecutiva federal no s'hi hagi pro-
nunciat clarament a favor (i fins i tot
alguns, com Alfonso Guerra, l'han
rebutjat ben clarament) no resta
importància a allò que sembla un
"globus sonda" d'una operació polí-
tica de gran volada. Per ara, els
pronunciaments més favorables al
govern de coalició provenen del sec-
tor socialdemòcrata i llurs porta-
veus més significas han estat Luís
Solana i Enrique Barón, entre d'al-
tres. La justificació rau precisament
en la gravetat del moment, gravetat
que podria intensificar-se al llarg de
les properes setmanes. Menys entu-
siasmat pel tema, Felipe Gonzàlez,
ha estat, tanmateix, més ambigu
que en d'altres vegades, àdhuc en la
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Cap membre de Vexecutiva federal s'ha pronunciat a favor de la coalició UCD-PSOE

fixació de determinades condicions.
Felipe Gonzàlez que en els darrers
dies ha intensificat el seus contactes
amb la premsa, ha declarat que els
llums vermells de perill per a la
democràcia estan encesos. D'alguna
manera, el govern de coalició seria
un intent de tallar el deteriorament
que pot abocar a la involució. La
imprecisió sobre les característi-
ques d'aquest possible "estat d'a-
lerta" s'esfumen i sembla que es
tracti més d'un pacte que d'una
certesa D'altres sectors parlen d'allò
que podríem anomenar "temptació tur-
ca" i que consistiria en un avís, per
part d'un determinat nombre d'alts
caps militars, de "fins aquí hem
arribat" a les més altes instàncies de
l'Estat. Es tracta només d'una mena
d'intuïció o existeixen dades reals
que permetin creure que aquesta
situació es pot donar?. Contestar
aquesta pregunta és, avui encara,
impossible. Però ningú no pot dir
que aquesta hipòtesi és imversem-
blant si la violència terrorista se-
gueix castigant la legalitat i regant
de sang Euskadi.

Ara bé, davant d'aquest hipotètic
horitzó, què suposaria el govern de
coalició?. Uns diuen que seria, pu-
rament i simple, el darrer cartutx de
la democràcia. Hem arribat ja a
aquest extrem? Es clar que encara
no. Per tant, no s'acaba d'entendre
bé l'ofensiva que, com era d'espe-
rar, ha aixecat tota mena de recels,
no tan sols en el sector crític del

PSOE, sinó en d'altres zones més
tèbies del socialisme que adduei-
xen, com a lògica aclaparadora, que
l'arribada del PSOE al govern amb
minoria i sense el suport de les urnes
no serviria per solucionar els dos
grans temes que fan extremada-
ment difícil la situació. Efectiva-
ment, no sembla pas que amb la
simple incorporació d'uns quants
socialistes al govern de l'Estat es
produís automàticament l'erradica-
ció de la violència i la solució del
problema econòmic. El govern de
coalició sembla, aleshores, una idea
excessivament precipitada. Si més
no, de moment. Felipe Gonzàlez ha
dit que el tema l'ha de plantejar el
govern, que és en definitiva, el que
sap de veritat quin és el grau d'ur-
gència i de gravetat de la situació. El
govern ha dit rotundament que no.
Perquè creu, en consciència, que la
situació no és tan dolenta?. Dubtós.

Així ens trobem, doncs, amb les
espases en l'aire i un munt de càba-
les i suposicions. Són, segons sem-
bla, els idus d'aquesta tardor plena
de fantasmes, de pors i d'insegure-
tat. Una cosa, però, és ben segura: el
futur d'aquesta democràcia es deci-
dirà en èls propers mesos. Mentre
això passa, una molt preocupant
constatació: el nou tancament de
Suàrez a la Moncloa i l'escassa pre-
sència de l'esquerra al carrer deixen
a la intempèrie, una altra vegada, el
país. La intempèrie propicia els vi-
rus gripals. I no hi ha vacuna. •
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DESASTRE SENSE PRECEDENTS
PER AL PRESIDENT CARTER

Una marea conservadora
encimbella Ronald Reagan
MATEO MADRIDEJOS
L'aclaparador triomf de
l'aspirant republicà
altera el mapa polític de
la nació, trenca
els esquemes interpretatius
i crea expectatives poc
encoratjadores de
militarització i
maniqueisme ideològic en
les relacions internacionals.

Més que un triomf abassegador de
Ronald Reagan els resultats de les
eleccions presidencials nord-america-
nes constitueixen una derrota estrepi-
tosa del president Jimmy Carter.
En efecte, el tradicional electorat
demòcrata, fins i tot en les grans
urbs industrials de la costa atlànti-
ca, va abandonar massivament el
cap de la Casa Blanca per votar
l'aspirant republicà, en un fenomen
que es pot interpretar com una ma-
rea conservadora que altera subs-
tancialment el mapa polític de la
nació i trenca els clàssics esquemes
interpretatius.

Els instituts d'opinió pública que
realitzen les enquestes i els pronos-
ticadors dels media, que van vatici-
nar un escrutini molt renyit, amb
escassa diferència final, van sofrir
igualment una aclaparadora derrota.
Gràcies a les meravelles de les com-
putadores i les grans diferències de
vot, la victòria del governador
Reagan es va donar per segura
abans que tanquessin els col·legis
electorals. Poc després de les deu
de la nit (hora local) el president
Carter va fer una declaració reco-
neixent que l'electorat se li havia
girat d'esquena.

L'esfondrament de Carter va ser
encara més aparatós a causa de les
circumstàncies en què es va produir.
Com es pot recordar, Lyndon B.
Johnson, el 1964, davant del bel-
licós Barry Goldwater, i Richard
Nixon, el 1972, davant l'inconfor-

Carter: la viva imatge de la derrota.
mista George McGovern, van obte-
nir victòries esclafants; però, en
amdós casos, el president que sortia
tenia tots els avantatges, atès el
caràcter quasi marginal dels seus
oponents. En aquesta ocasió, ben al
contrari, la marea a favor de
Reagan, aspirant del partit que teò-
ricament té menys votants, va fer
miques els avantatges de què, en
principi, disposava el president

Per si això fos poc, el partit demò-
crata perd la majoria en el Senat, fet
que no passava des de 1952, coinci-
dint amb la primera victòria del
general Eisenhower. Juntament
amb el president Carter, algunes de
les grans estrelles demòcrates de la
cambra alta, com són ara Frank
Church i George McGovern, van
caure també en la batalla. Fins i tot a
Nova York, tradicional feu de les
minories progressistes, la candidata
del partit demòcrata fou derrotada
per un conservador d'estricta obe-
diència.

Totes les observacions coincidei-
xen en assenyalar que la vella coali-
ció demòcrata congriada el 1932 al
voltant de Franklin D. Roosvelt
—obrers industrials, minories ètni-
ques, i intel·lectuals— va quedar
completament desllorigada. A més
del vot tradicional dels blancs,
anglosaxó i protestants (Wasp), el
governador Reagan va obtenir el vot
dels obrers de Pensilvània, Ohio i
Hlinois, va acabar amb la supre-
macia demòcrata al "Deep South" i
va seduir tant els jueus com els
catòlics. Els únics que van resistir,
tot i que amb no gaire entusiasme,
van ser els anomenats "hispanos" i
els negres, aquests, sobretot, en el
districte federal de Washington.

Patriotisme .
amb musica marcial

El daltabaix de Carter i, subsidià-
riament, del partit demòcrata con-
firma que les bones intencions i les
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Reagan: "Conserva i guanyaràs".

prèdiques morals no són suficients
en un món cada dia més complex.
Ningú no podrà negar la bona volun-
tad del somrient i quasi angèlic
cultivador de cacauets, portat a la
Casa Blanca per la ressaca de les
tragèdies del Vietnam i el Water-
gate; però els seus fracassos han
estat massa nombrosos per tenir
dret a la indulgència. La mala situa-
ció econòmica amb augments cons-
tants de desocupació i la inflació, i
una política exterior vaciLlant, tant
pel que fa a les relacions amb
l'URSS, com als conflictes perifèrics,
van crear en l'electorat un sentiment
de frustració, el sentiment que els
EUA havien perdut la seva prepo-
tència, no tant a causa dels factors
exògens com per la gestió malapta
dels seus dirigents. Un espectacle
tan deplorable com el dels ostatges
de Teheran i les maniobres d'última
hora per aconseguir llur allibera-
ment van esdevenir inevitablement
contràries per al cap de la Casa
Blanca.

Una gran part de l'electorat de-
mòcrata va preferir córrer els riscs
que representa Ronald Reagan,
amb l'inevitable retallada en els
programes socials i l'augment pre-
visible de les despeses militars,
abans de votar a favor d'una conti-
nuïtat tan poc estimulant. Les clas-
ses mitjanes perjudicades per la in-
flació i atrapades en el cimbell de la
reducció d'impostos es van unir als
sectors més sensibles al patriotisme
amb música marcial per imposar un
canvi de conseqüències imprevisi-
bles. Juntament amb els reacciona-
ris de sempre, que ja van donar llur
suport a Goldwater, el governador
Reagan ha aconseguit cristal·litzar
una coalició heteròclita i probable-
ment forasenyada que inclou, entre
d'altres, els puritans inquiets pels
avenços de la societat permissiva;
els nacionalistes exasperats pel pa-
cifisme aparent de l'Administració
demòcrata; el capitalisme protec-
cionista, implicat escassament en
els intercanvis mundials i, per això

mateix, obertament hostil al lliure-
canvisme predicat per les élites
transnacionals de la Trilateral; els
defensors, a la fi, de l'anomenat
complex militar-industrial, persua-
dits que l'augment de les despeses
de defensa, malgrat la carrera arma-
mentista, serà un tonificant per a la
reactivació dels negocis i obligarà
l'URSS a mostrar-se més, com-
plaent. r r .. • ..,•

Una qüestió

de mediocriatat

No hem de caure en la temptació
de simplificar excessivament el pa-
norama. A Europa tenim certa pro-
pensió a creure, tal com ha dit
Couve de Murville, que "en tot el
que portem de segle, els Estats
Units només han tingut tres presi-
dents que no hagin estat uns per-
fectes mediocres" (cal suposar que
les tres excepcions són Wilson,
Roosvelt i Kennedy). Ningú no go-
sarà discutir la mediocritat de l'ex-
actor Reagan, que "mai no es que-
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Les casernes generals dels partits van telefonar tot el dia als electors per instar-los a
votar.

fc^*^^^ I

L'espectre de la guerra vota Reagan.

dava amb la noia de les pel·lícules";
però tal vegada seria exagerat pen-
sar que posarà en pràctica els seus
propòsits més inquietants. Ni la re-
lació de forces al món, inclòs l'equi-
libri nuclear, ni els poders fàctics
que delimiten l'establiment
washingtonià toleraran l'aventura;
la .nostàlgia de l'electorat, tot i ser
molt forta, no podran fer trontollar
els fonaments d'una situació terri-
blement complexa.

El candiat republicà va triomfar
malgrat la campanya hostil dels
principals diaris de Nova York i
Washington, de tendència liberal
(en el sentit d'oposat a conservador),
que van arribar a posar en dubte allò
que era absolutament clar per al
nord-americà mitjà: el triomf de
Reagan en el debat televisat amb
Carter. I ja no en parlem d'Europa,
on Le Monde assegurava als seus
titulars, en parlar del mateix debat,
que el president havia obligat l'aspi-
rant a mantenir-se a la defensiva.
Les contradiccions dels grans diaris
resultaven estridents: no es podia
dir que la mediocritat de Reagan era
superior a la de Carter. Quan un
president ho ha fet tan malament
com Carter —els polítics es jutgen
pels resultats, no per les inten-
cions—, la idea del canvi va resultar
irresistible per a un electorat que
havia suportat, amb una exaspera-
ció cada vegada més gran, tant la
disminució del seu nivell de vida
com les humiliacions exteriors.

Segons el New York Times, que
va fer campanya a favor del presi-
dent, " Carter no fou derrotat per un
programa superior, sinó pel senti-
ment generalitzat que els seus
millors esforços no van bastar". Una
afirmació tan rotunda com aquesta
—que de tan evident ja sembla una
bajanada— podria aplicar-se a
qualsevol president derrotat i no
explica de cap manera l'aclaparador
veredicte de les urnes. El ciutadà,
acorralat davant del dilema de Car-
ter o Reagan, amb la pistola apun-
tant-li el cap, no es va decidir pel
suïcidi, sinó pel canvi, decisió
coherent amb la lògica democràtica
després que les pantalles de televi-
sió van mostrar que la intel·ligència i
els reflexos de l'aspirant no desme-
reixen davant el somrís estereotipat
de T'incumbent". El que es des-
prèn dels resultats és que el ciutadà
mitjà va preferir un risc "dins d'un
ordiré" abans que seguir instal·lat
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dins una situació que considera de-
sastrosa.

La imatge de "dur que oferia
Ronald Reagan, la seva permanent
invocació als valors tradicionals, a la
supremacia perduda, en comptes
d'alarmar l'opinió pública, li va in-
fondre una nova moral. Potser no es
tracta d'un vot de pànic, com esdevé
freqüentment en els rampells con-
servadors; però sembla evident que
la societat nord-americana es troba
fuetejada per la nostàlgia.

Proteccionsime
i carrera armamentista

Malgrat que el Ronald Regan ja
instal·lat a la Casa Blanca, com a
quadragèsim president, no serà el
mateix que buscava els vots, resulta
inevitable que el seu triomf, des del
moment que anuncia un canvi, sus-
cita una inquietud generalitzada. Si
bé el vice-president, George Bush,
és un home de la Trilateral, que
assegurarà el compromís amb el
capitalisme transnacional, la recep-
ta proteccionista que s'aplicarà par-
cialment per tal de lluitar contra la
crisi econòmica pot produir greus
conseqüències a Europa i al Japó.

Les relacions amb PURSS cons-
titueixen un altre motiu de preocu-
pació, ja que no hi ha cap dubte que
el tractat SALT-II, sobre la limita-
ció d'armes estratègiques, serà re-
butjat per la pròxima administració
republicana. Com que els estrategs
de Reagan consideren que els soviè-
tics no podran suportar durant molt
de temps una carrera armamentista
sostinguda, el més probable és que
hàgim d'assistir a un empitjorament
de les relacions entre les dues su-
perpotències fins que es produeixi
l'inevitable acomodament. Les con-
seqüències d'una nova militaritza-
ció de les relacions internacinals,
amb el corol·lari d'una agra batalla
ideològica, són imprevisibles.

Més que un enfrontament entre
superpotències, molt conscients
dels límits de llur poder, cal témer
que els conflictes perifèrics, o al-
guns d'ells, arribin al paroxisme,
tant si es tracta del Pròxim Orient,
on els "falcons" de Jerusalem estan
çxultants, com si és la batalla per
Àfrica, sense oblidar el que pot
esdevenir al golf Pèrsic, sigui quin
sigui el desenllaç de l'episodi dels
ostatges de l'Iran.

Europa restarà a l'aguait, amb
cert temor, davant l'arribada de
Reagan a la Casa Blanca. La satis-
facció de Margaret Thatcher, cada
vegada més agressiva amb la CEE,
es veurà reforçada per les pressions
comercials i defensives, suscepti-
bles de desllorigar la fràgil entesa
entre França i la República Federal
d'Alemanya. Washington exigirà
una contribució econòmica de les
potències europees al sistema de-
fensiu de l'OTAN, accelerarà la ins-
tal·lació dels "euromíssils" i es mos-
trarà més intransigent pel que fa a la
conveniència de mantenir una polí-
tica de distensió. Repiquen les
campanes per la Conferència Euro-
pea de Seguretat que se celebrarà a
Madrid i s'anuncien difícils les ne-
gociacions hispano-nord-america-
nes per a la renovació del tractat
sobre les bases a Espanya.

Seria fàcil dir ara que, amb
Reagan, tornem al passat, un passat
de militarització i de maniqueisme
ideològic. Les perspectives de la
situació, per descomptat, són poc
estimulants; però no podem arris-
car-nos a anticipar massa esdeve-
niments. •

Porta dels bergants RAMON BARNILS

Policíaques no importables d'Itàlia

L a revista setmanal italiana "Panorama" ha
descobert una relació entre el jutge Guido
Viola, el polític de la Democràcia Cristiana,

Giulio Andreotti i el professor acusat d'activitats
subversives, Toni Negri. Després s'hi han afegit els
noms de Giacomo Mancini, Guido Carli, Ettore
Massacesi, no tan coneguts entre nosaltres, per-
sones molt conegudes a Itàlia.

La relació entre aquests personatges queda
palesa a les pàgines de la coneguda publicació, que
es pot trobar als quioscs d'aquí mateix. La relació
consisteix en el fet que cadascun d'ells ha escrit un
relat policíac, i la revista els ha anats publicant en
suplement una setmana rera l'altra. La sèrie porta
el nom, periodístic, de "giallo verità". La idea és
que als coneguts personatges se'ls escapés del
subconscient a l'hora d'escriure la ficció policíaca la
veritat del seu pensament, de la seva acció, de la
seva posició, dels seus autèntics amors i dels seus
odis reals, enllà del personatge públicament conegut

Giulio Andreotti, de la Democràcia Cristiana,
titula el seu relat "D banchiere di Dio", El banquer
de Déu. Toni Negri el titula, de la presó estant, "La

pipa spezzatta", La pipa trencada, tenint en compte
que el president actual de la República Italiana
gasta pipa.

Etcètera. Ara suposem que aquí hi hagués una
publicació amb prou sentit professional, és a dir
amb prou imaginació i que decidís d'agafar la
mateixa idea i proposés a diverses personalitats
públiques que escrivissin un relat policíac de ficció,
per publicar-lo en sèrie una setmana rera l'altra.

Podrien encarregar a Pujol "El jueu tancat a les
golfes", a Heribert Barrera "L'enemic públic nú-
mero dos o tres", a López Raimundo "Delació del
Coc Morera", al Carlitus Sentís "El traidor que no
arribà enlloc", a Josep Lluís Núnez "Blau-grana
mort a la cantonada"...

Materialment impossible. No per falta de publi-
cacions com cal, que hi és. No perquè s'ha de ser
massa demòcrata per jugar aquesta mena de joc,
que no ho són. No perquè siguin poc mediterranis
per tenir aquest nivell de cinisme, que no en són
gens. No. Impossible perquè, s'imaginen l'ortogra-
fia, la sintaxi, la redacció que deuen gastar aquesta
trepa, la nostra trepa dirigent?
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PER FI, LA DISCUSSIÓ
DEL PROGRAMA
D'ACTUACIÓ
ECONÒMICA

JOSEP MANUEL CAMPILLO

La "lluita contra l'atur" i unes
"noves bases per a l'economia
catalana" són les dues
prioritats que marquen la
filosofia del Pla d'Actuació
Econòmica del Govern de la
Generalitat. Això no obstant,
sobre ell els centristes hi
formularen una "crítica
constructiva", els republicans
hi manifestaren llur
"escepticisme", els socialistes
la seva "política alternativa"
i els comunistes denunciaren
la "manca de rigor" del PAE. A
la fi, però, l'oposició només
vingué de Proposició",
de PSC i PSUC.

PAE: "No" de l'oposicio
i "crítica constructiva"dels
aliats del Govern Pujol

El President de la Generalitat,
Jordi Pujol, encetà la discussió del
PAE el dimecres, dia 5, amb la
seva presentació. Després d'una
anàlisi del context, les possibilitats
de l'Estatut, la situació econòmica
internacional i a Catalunya, i des-
prés de manifestar que "dé la crisi
i, per tant, de l'atur, n'hi ha per a
estona", explicità els dòs objectius
principals del seu programa: la lluita
contra ràtür, fia construcció d'una
nova base econòmica i d'una nova
estructura productiva a mitjà"tér-
mini.

20

L'atur i el "Pla Rigol"

Pel que es refereix a l'atur, el
President Pujol manifestà, tres ac-
tuacions pal·liatives i les emmarcà a
partir del foment de la inversió pú-
blica, del Fons d'Ocupació (Pla* Ri-
gol) i del Fons d'Ajunt contra l'atur.
I per fer-ho realitat: inií tres-cents
milions de pessetes. Segons*Pujol,-
es podran crear uns 54 mil nous llocs
de treball i se'n podran mantenir
uns 36 mil, en definitiva "90 mil

llocs de treball salvats i reno-
vats". L'èmfasi, però, en aquesta
actuació la fonamenta a partir del
Pla Rigol per la qual cosa demanà
"una concertació entre les parts
social i patronal per tal que els
sacrificis siguin compartits".

Quant a la nova estructura eco-
nòmica, Jordi Pujol afirmà el suport
a l'energia nuclear, a la recuperació
de l'aigua de Barcelona, a favor del
"minitrasvassament" de l'Ebre, a
l'aprofitament de l'aigua de les co-
marques lleidatanes, en la confec-
ció d'un Pla d'Ordenament Territo-
rial... i explicità les línies d'actuació

El PAE ha
estat elabo-
rat directa-
ment pel
president
Pujol i no pel
conseller
cTEconomia
i Finances
Sr. Trias
Fargas que
és a qui li
corresponia

econòmica: modernització de l'agri-
cultura i la ramaderia, impuls de la
tercerització, la reconversió indus-
trial, i la "defensa de l'economia
intersticial", com a "àmbit de
l'economia catalana". Finalment,
el President Pujol detallà les assig-
nacions als diferents sectors, pel
que fa a inversions tot destacant-ne
el pas de mil sis-cents milions al de
80 o 90 mil per a l'any que ve als
distints sectors.

Respostes dels grups

A l'endemà, dijous, els grups par-
lamentaris formularen llurs posi-
cions sobre el PAE, des del "no,
però sí" de CC-UCD i ERC fins al
"no és això" del PSA PSC i del
PSUC. Així, els andalusistes ataca-
ren el Pla Econòmic tot difinit-lo
com un intent de fer "el conte de la
lletera". Hortalà, de l'Esquerra
Republicana, plantejà una sèrie de
qüestions —"com serà la compa-
tibilitat entre els esforços finan-
cers i els empresarials?; com se-
rà l'accés al crèdit?; quin serà el
tipus de creixement demogrà-
fic?; com serà el descompte de

lletres?, i altres—, i féu esment
especial al tema de l'agricultura,
"que ens agrada", digué. Acabà
demanant l'especificació a partir de
dos punts: "cal una relació cor-
recta de la inversió pública, i
calen accions d'avui per a demà,
no tan sols a mitjà termini".

La postura republicana donà peu,
tot seguit, a la intervenció del Go-
vern. El conseller d'Agricultura, Ca-
rol, exposà de manera exhaustiva el
seu programa, i el de Finances,
Trias, se cenyí al seu camp tot
destacant la importància de les in-
versions de l'empresa privada, així
com l'actitud de la Minoria Catalana
a Madrid respecte a les esmenes
que té presentades als Pressupos-
tos Generals de l'Estat i, per a les
quals, demanà el suport de tots els
grups parlamentaris.

Alexandre Pedrós, de Centristes,
qualificà el PAE d'"esforç lloa-
ble", demanant, però, explicita-
cions sobre l'economia intersticial,
les inversions públiques, la tercerit-
zació i el fons d'ocupació. Trias li
constestà que "el model econòmic
del Govern és el mixt": un plan-
teig a través del sector privat, i la
càrrega dels costos socials compar-
tits amb el públic.

Els comunistes, per la seva part, i
mitjançant el diputat Antoni Luchet-
ti, denunciaren la tardança i el
"poc rigor" en la presentació del
PAE. Denunciaren la "dependèn-
cia a les multinacionals" que
comporta l'economia intersticial,
així com la poca importància que el
programa dóna a l'empresa pública.
Això no obstant, el gruix de la
intervenció es referí a l'atur, atacant
el Pla Rigol i manifestant sobre ell:
"nosaltres acceptaríem un sa-
crifici addicional que impliqués
el contingut d'ell, la seva situa-
ció en el temps, i la participació
de les centrals sindicals en el seu
control i seguiment". En contra
de l'esperat, el conseller Cullell sortí
a respondre a Luchetti malgrat que
el conseller de Treball, Rigol, tenia
la mateixa intenció, i desvià la rè-
plica cap a l'ordenació territorial.

Denuncia del clientelisme

Lluís Armet defensà les tesis so-
cialistes, amb un to d'alternativa de
govern i de "no es així senyor
President". El diputat del PSC
qualificà la inversió pública com a

"tema central" enfront del "mer-
cadeig que vol el Govern". De-
nuncià el "clientelisme" del Con-
sell Executiu envers "els seus ajun-
taments". Així com la confusió
entre les actuacions sobreposades
del Consell, la Minoria Catalana i el
grup parlamentari de CiU. Sobre la
política d'ocupació afirmà: "cal la
reconversió de les indústries,
però no es pot presentar de ma-
nera aïllada i sense la presència
dels treballadors. Generar uns
acomiadaments per poder fer
més o menys competitiu un sec-
tor comporta una sangonera so-
cial". D'altra banda, l'altre tema,
"el gran instrument que té l'Es-
tatut, les caixes" fou el segon
puntal de la intervenció socialista:
Armet demanà un "ferm exercici
sobre elles", defensant el principi
de territorialitat de les caixes i de-
nunciant la política d'"aiguabar-
reig" que comporta l'actual estruc-
turació del Consell del Crèdit.

La sessió del dijous acabà amb
una altra intervenció de Jordi Pujol
contestant a tots els grups parla-
mentaris, reiterant-se en el criteri
de la "defensa de les empreses
viables". "El nostre pressupost
—que Trias anuncià llur presenta-
ció a finals de novembre, digué—
correspon en gran part a allò que
hem d'arrancar als Pressupos-
tos de l'Estat". A l'endemà, di-
vendres, els grups parlamentaris
contestaren al president en un to
semblant al del dia anterior í
sense aportacions noves, a excepció
d'un "duel" Pujol-Luchetti sobre la
política de treball de la Junta Re-
gional del Piamonte en l'afer FIAT,
dol que el propi Luchetti qualificà
de "surrealista".

Les resolucions, com a fruit del
debat parlamentari del PAE foren
ajornades, però, fins el dimarts, dia
11. Sobre elles hom no espera
"grans sorpreses" donades les
postures "no obstruccionistes" de
CC-UCD i ERC. Cal destacar, per
últim i com a dada a tenir en compte,
el paper de defensors del PAE que
en tot moment feren el conseller
Cullell i el President Pujol, per da-
munt del propi conseller d'Econo-
mia, Trias. En ambients polítics
s'ha definit el PAE com quelcom
molt personal de Pujol. Ea defensa
aferrissada que el president n'ha fet
sembla confirmar aquesta impres-
sió—.
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El president Pujol s'explica al Parlament Les explicacions, però, no van convèncer els diputats.

GENERALITAT:

Un PAE per a no
aixecar res
XAVIER CAPDEVILA i RAMON MATEU

"El Consell Executiu vol fer constar que aquest text no
és el Programa d'Actuació Econòmica de
la Generalitat. Es simplement un conjunt de notes
indicatives del que el Consell Executiu plantejarà
al Parlament..." Amb aquesta modesta presentació,
els diputats del Parlament de Catalunya reberen
els setze folis que ja han esdevingut famosos,
setze folis que han estat Púnic document
fet públic d'una forma oficial entorn del Programa
d'Actuació Econòmica, el PAE, i si això no és el PAE, on
és el PAE?

L'atur i la situació de crisi econò-
mica són el principal problema que
tenen plantejat tots els països de
l'Europa occidental. Catalunya en
el context d'un estat on la crisi és
especialment crua per motius ben
coneguts, no és cap excepció. Amb

això hi estan d'acord totes les forces
polítiques del Parlament de Cata-
lunya. I totes les forces polítiques,
totes menys CiU, estan d'acord
també que el document és un text
fluix i desconnex, un receptari de
bones intencions on no s'especifi-

quen actuacions concretes, calen-
daris ni prioritats. En 16 folis hi ha,
noranta referències a "objectius,
principis i intencions". El Consell
Executiu mantenia que l'"autèntic"
Pla Econòmic seria el que presentés
al Parlament el president Pujol el
dia del debat, les "notes indicati-
ves" eren simplement un índex que
no havien de considerar-se abans de
sentir la intervenció del cap de l'E-
xecutiu català. Les opinions dels
grups parlamentaris, tant perla dre-
ta com per l'esquerra de CiU, no
canviaren excessivament després
que Pujol presentés dimecres al
matí el seu PAE. Les ambigüitats i
les no concrecions continuaven pre-
sents en la intervenció del presi-
dent, barrejades ara amb promeses
de 91.000 llocs de treball, amb peti-
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tes explicacions de coses concretes
a realitzar i amb una crida a la
responsabilitat i a l'esforç col·lec-
tius de tots els grups parlamentaris.
El PAE a ulls de l'oposició continua
sense aparèixer.

La història del Pla d'actuació
Econòmica de la Generalitat ratlla-
ria en algun moment l'anècdota di-
vertida, si no fos per la serietat a
què obliguen aquests temes en una
situació tan greu com la que vivim.
En el discurs d'investidura del mes.
d'abril, el flamant president Pujol
va comprometre's a presentar da-
vant del Parlament un programa
econòmic autofixant-se com a ter-
mini el mes de setembre; la promesa
però no es compliria fins dos mesos
més tard, amb la qual cosa l'espec-
tació pel PAE ana creixent.

Moltes mans per a molts pocs
folis

La confecció del document s'ini-
cià amb una reunió a la Casa dels
Canonges amb membres de l'Insti-
tut d'Investigacions Econòmiques,
que, segons es diu, no serien consul-
tats mai més. Dies després a la finca
del Vilar al Montseny es fa una
nova reunió en la qual hi assisteixen
diputats de CiU, homes lligats a la
banca, alts funcionaris, i consellers
de l'àmbit econòmic. Més tard s'en-
carrega a cada conselleria que ela-
bori un programa d'actuació propi a
quatre anys vista. A causa de les
diferents metodologies utilitzades
en aquestes confeccions de progra-
mes sectorials i per tal de donar
coherència i unitat al document,
s'encarrega a la conselleria d'Eco-
nomia i Finances la síntesi de tots
els treballs en un de sol. Quan,
sembla ser, que el PAE, de la mà del
conseller Trias Fargas estava a punt
de ser presentat i fins i tot existia un
índex de poques planes per fer arri-
bar als diputats amb els punts fo-
naïnèntals del programa, sorgiren
problemes entre Trias i Pujol i el
document del conseller quedà arra-
conat.

Trias Pujol es barallen

El president Pujol es tancà un cap
de setmana amb algun col·laborador
i d'aquí va sortir el famós document
de "notes indicatives" de setze pla-
nes que va ser distribuït entre els
parlamentaris catalans. Persones

El conseller Trias no veu massa clar el PAE que presenta Pujol.

que coneixen molt d'aprop la termi-
nologia i l'estil redaccional del pra-
sident de la Generalitat han assegu-
rat a L'HORA que el document
presentat té paràgrafs sencers que
han estat dictats literalment i per-
sonalment per Jordi Pujol. Aquest
document poc tenia a veure amb
l'elaborat per Trias Fargas; segons
sembla el conseller d'Economia i
Finances volia que l'actuació eco-
nòmica del govern de la Generalitat
es contemplés des d'una posició
extremadament liberal, amb una
concepció de recolzament prioritari
d'empreses, lliberalització de
preus, i deixar jugar al mercat, uns
plantejaments més propers a la pa-
tronal catalana, el Foment del Tre-
ball, amb qui Trias Fargas manté
molt bones relacions, ben segur les
úniques francament bones de qual-
sevol membre del Consell Executiu.
Les posicions de Pujol, més inter-
vencionistes, respecte a deixar lliu-
re les mans lliures a la patronal,
s'enfrontaren una vegada més a les
del seu conseller d'Economia i Fi-
nances, aquesta vegada de manera
greu, en desautoritzar un treball que
lògicament corresponia al conse-
ller donar-li el vist i plau. La sang,
però, no va arribar al riu i ni Trias ha
dimitit ni sembla que estigui dis-
posat a criticar excessivament el
PAE final, malgrat que, segons que
ens va manifestar ell mateix, "tot i
que el programa l'ha fet el meu
partit, se n'ha de fer alguna crítica".

Barrera complica la cosa

El document de dotze planes que
va arribar als parlamentaris i que

porta data del 15 d'octubre tenia
moltes faltes d'ortografia, alguns
errors de pes —disset, en va assen-
yalar el diputat del PSUC Lucchet-
ti— i frases un xic rocambolesques i
de significat tan confós com la que
diu en un dels objectius del PAE es
la construcció d'una administració
"autonòmica i feliç". Tot just la
vigília del dia en què Pujol presenta-
ria el PAE al Parlament, els diputats
varen rebre un nou document de
dimensions i contingut gairebé
idèntic, però en el qual s'havien
solventat els errors i les al·lusions
"felices" del primitiu.. Segons hom
comenta l'error va tenir el seu origen
al despatx del president del Parla-
met el Consell Executiu va fer arri-»
bar a Barrera un document per a la«
seva informació personal que era
només un primer esborrany sense
polir i quan el líder d'ERC li va
donar el seu "vist i plau" el va fer
distribuir entre els diputats, poc
abans que se li fes arribar el docu-
ment definitiu, que és el repartit
posteriorment.

Tal com dèiem al principi, el do-
cument és només "unes notes indi-
catives". Pel Parlament es comen-
tava, però, que el Consell Executiu
tenia ja un plec d'uns cinc-cents
folis on estava desenvolupat tot el
contingut esquemàtic dels setze fo-
lis inicials. D'aquest plec seria d'on
el president i els consellers van
extreure'n les seves intervencions
durant els dies del debat. Les inter-
vencions, les "notes indicatives" iel
que s'ha extret d'aquests cinc-cents
folis han convençut molt poc, tant
als parlamentaris com a un gran
nombre d'economistes del país.B



UN PAE PER A NO AIXECAR RES

L'HORA ha volgut portar a les seves planes les
opinions de portaveus representatius de cada grup
polític del Parlament, així com també la d'economistes
que han estudiat i seguit de prop la presentació i el
debat del Programa d'Actuació Econòmica del govern de
la Generalitat.

ERC: És preferible el PAE abans
de deixar que el Govern
continuï fent el que vol

Com un programa poc concret i
fet de receptes que suposen actua-
cions voluntaristes, ha definit Joan
Hortalà, economista d'ERC, el Pro-
grama d'Actuació Econòmica de la
Generalitat. Igual que CC-UCD,
ERC creu que el PAE és un "inven-
tari de bones intencions". Joan Hor-
talà pensa que el Consell Executiu
ha estat molt hàbil en presentar el
PAE, ja que d'un costat reconeix
limitacions de caràcter real —crisi
econòmica mundial— i d'un altre,
limitacions de tipus institucional
—Estatut i Constitució—. "A par-
tir d'aquestes dues limitacions
el PAE fixa uns objectius, en
funció dels quals es fa un recep-
tari de mesures. Els objectius
són vàlids; lluitar contra l'atur i
intentar construir una nova base
econòmica de cara al futur. Les
mesures que també em semblen
molt bé, són convencionals, de
caràcter sectorial i puntual, pe-
rò el que no diuen és com ho
volen fer".

Centrant-se en els*objectius i les
mesures esmentades en el PAE,
ERC diu que hi coincideix, però que
en falten, que s'hauria d'explicar
més què és el que es podia fer i que,
en un altre cas, tots els grups parla-
mentaris haurien exposat, si fa o no
fa, els mateixos punts..., però "no
queda clar de quina manera el
govern pensa dur a terme els
objectius, mesures i límits fi-
xats. Crec que aquí hi discrepa-
ríem, ja que hi ha un problema
d'ideologia incorporat".

Les coincidències que ERC troba
en el PAE de la Generalitat no són
suficients perquè l'assumeixin. No
creuen, però, que el Parlament hagi

de retornar el programa al Consell
Executiu, ja que "encara que no
estigui prou acabat ens preocu-
pa la situació a Catalunya i a la
resta de l'Estat, i no voldríem
que d'una acció com aquesta
se'n pugui derivar una tasca
d'obstaculització. Creiem que el
govern ha de governar, i per
aquesta raó seria pitjor no tenir
l'instrument que tenir-ne un de
parcial. Per altre cantó, és pre-
ferible el programa que ells han
presentat que haver d'estar tres
o quatre mesos més sense unes
directrius per a dirigir, i que
continuessin fent el que volen,
que és el que han estat fent fins
ara, i que, després de tot ens
presentessin el mateix amb mit-
ja dotzena d'afegits sense valor.
Ja que en un programa de tant
d'abast es fa molt difícil la con-
creció."

CC-UCD: CiUes mostra
incongruent respecte a
l'economia de mercat

La visió de Centristes de Catalu-
nya-UCD sobre el Pla d'Actuació
Econòmica és, igual com la de les
altres forces polítiques, preocupant.
El Sr. Alexandre Pedrós, portaveu
per a assumptes econòmics del grup
centrista, creu que el programa pre-
sentat pèl Consell Executiu és com
"un inventari inconnex que no
estableix ni detalla com s'han de
fer les coses. És un conjunt de
bones intencions, totes elles de-
sendreçades. No és un programa
econòmic ni hi ha racionalitat
econòmica que permeti una va-
loració concreta del que vol fer
econòmicament la Generalitat".

Una de les acusacions més signifi-
catives que ha adreçat el grup cen-
trista al PAE ha estat que, aquest,

no defineix ni fixa una posició clara
respecte al model econòmic que vol
seguir.

"Un partit nacionalista no té
perquè ésser necessàriament
nacionalista i intervencionista
fins al final; pot ésser més liberal
i més partidari de la iniciativa
individual. CiU diu que vol afa-
vorir les empreses, i per un altre
cantó es mostra incongruent
amb els principis de l'economia
de mercat".

El terme "intersticial" per a defi-
nir l'orientació de la vida econòmica
del nostre país, no ha semblat
correcte a cap dels grups parlamen-
taris catalans, a excepció de CiU.
Concretament, el grup centrista
creu que és "un terme d'economia
mèdica i parlar d'economia in-
tersticial en un programa eco-
nòmic de govern per a tot un any,
és molt poc seriós. Resulta igual-
ment greu la definició "econo-
mia a la catalana", que també
fan servir. A mi la botifarra amb
mongetes i els peus de porc al
nap negre ja m'agrada que si-
guin a la catalana; però, que jo
sàpiga, de programa econòmic
no n'hi ha cap que es faci a la
catalana, a la basca o a la pro-
vençal".

Els centristes catalans diuen que
el PAE no és un programa com cal,
que no es seriós, que és incongruent
i que, a l'hora d'elaborar-lo, el Con-
sell Executiu cregué que donava
llum a una especialitat gastronòmi-
ca del nostre país. Sembla, doncs,
que CC-UCD hauria de demanar al
govern que cuinés un nou Programa
d'Actuació Econòmica i que es
mengés l'actual. "Seria massa
greu actuar d'aquesta manera.
Crec que amb les propostes que
el Parlament ha aprovat, el PAE
ja és un PAE".

PSUC: Sembla que el Govern
renunciï a lluitar contra
Vatur

L'opinió del Partit Socialista Uni-
ficat de Catalunya pel que fa al
Programa d'Actuació Econòmica
presentat pel Consell Executiu és,
que aquest, en principi, "no és un
programa i molt menys un programa
d'actuació econòmica" ens ha dit
Antoni Lucchetti, portaveu per a
assumptes econòmics del grup co-
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munista al Parlament.
El Sr. Lucchetti comentà a l'Hora

que la disconformitat dels comunis-
tes catalans amb elPAE comença ja
en el mètode emprat, ja que "no ha
estat, ni molt menys, el més adequat
en la preparació del discurs. Aquest
debat s'havia promès per al mes de
setembre i s'ha realitzat a primers
de novembre. Com a base per pre-
parar les intervencions només se'ns
ha donat un document de 16 planes,
essència d'un de cinc-centes, im-
prescindible, aquest últim, per po-
der abordar el tema amb un mínim
de serietat i crec també, que la
presentació hauria hagut de córrer a
càrrec del Conseller de Finances".

Les exposicions de programes
econòmics, tant en l'estat espanyol
com en altres parlaments europeus,
acostumen a fer-les els presidents
de govern. En què es fonamenta,
doncs, aquesta darrera crítica?

"El Conseller de Finances i Hi-
senda, Sr. Trias Fargas, és un eco-
nomista de renom, i la seva partici-
pació hauria ajudat a entendre l'ex-
posició, ja que el Sr. Pujol potser ha
estat un gran banquer, però dubto
de la seva eficiència com a econo-
mista".

Els comunistes catalans conside-
ren que en el PAE, darrera d'una
aparent incoherència i d'un discurs
fragmentari i sense dades, hi ha una

El conseller Trias
Fargas no està
del tot d'acord
amb el PAE del
president Pujol

línia argumental clarament dretana i
conservadora ja que "de les dues
grans opcions que tenim per sortir
de la crisi, una de elles és canviar la
societat amb un sentit socialista i
per a això no tenim actualment cor-
relació de forces. Ells ho saben
perfectament i imposen l'altra sor-
tida, que és carregar la crisi sobre
els treballadors". En les resolucions
aprovades a rel del debat polític del
Parlament, el mes de setembre, es
feia referència a la necessitat de
donar preferència a la lluita contra
l'atur, el PAE, segons el que es
desprèn del discurs del Molt Hono-
rable President de la Generalitat,
marca com a prioritat absoluta la
creació de nous llocs de treball i
d'un fons d'ocupació. "El govern ha
incomplert el mandat del Parlament
ja que al nostre entendre sembla
que renunciï a lluitar contra l'atur, ja
que i'única carta que presenten és el
Pla Rigol que no és acceptat per
ningú, jo pensava que ni el Consell
Executiu li donava suport, i resulta
que sí. Però ni les centrals sindicals
ni la patronal accepten el nucli cen-
tral de la filosofia de l'esmentat pla
Rigol".

PSC (PSC-PSOE): El PAE_
és una acció descoordinada

Els socialistes catalans han ex-

pressat a través de Lluís Armet,
portaveu per a assumptes econò-
mics del grup socialista al Parla-
ment que el PAE no és un pla
econòmic coordinat en funció dels
mitjans que ofereix l'Estatut d'Au-
tonomia de Catalunya i que, per a
una qüestió d'aquesta naturalesa,
s'havia de fer una discussió en dues
fases, "en el sentit que tothom es
pogués posar d'acord respecte als
elements que ofereix l'Estatut per
fer un programa d'actuació econò-
mica. Fins i tot les institucions au-
toritzades havien d'haver-ne parlat.
Un cop fet això, i tenint els papers
que ens han presentat, cosa que es
pot fer en un dia i no en set mesos,
procedir a acords en el mètode de
discussió; aleshores, fer un autèntic
debat sobre el programa d'actuació
econòmica. Aquest estil descoordi-
nat i un tant despenjat que utilitza
sempre el Consell Executiu contri-
bueix a què el Parlament no tingui
l'alçada i el prestigi que mereix la
nostra institució".

Els socialistes creuen que els
elements o mitjans que ofereix l'Es-
tatut en matèria d'economia han
estat desaprofitats i gairebé igno-
rats a l'hora de dissenyar el Pla
d'Actuació Econòmica. "En aquest
sentit, el govern de la Generalitat no
1 a atès la necessitat urgent d'una
i ova administració pública, amb
i ïajor eficiència que la de l'adminis-
tració de l'Estat a Catalunya, la qual
cosa suposaria un estalvi de recur-
sos, més eficiència i millor servei al
ciutadà. Tampoc no s'ha tingut en
compte tots els instruments de
competències exclusives en la polí-
tica d'inversió pública ni una seriosa
política d'ocupació, —no de deso-
cupació— que podrien defensar la
reconversió, la readaptació de mà
d'obra i la potenciació de sectors
dinàmics, en presència d'empresa-
ris i de treballadors. En definitiva el
PAE no respon a una acció coordi-
nada que permeti allò que diu l'Es-
tatut: la planificació de l'activitat
econòmica".

CiU: Un pla econòmic realista
no pot ésser concret

El Sr. Antoni Subirà, portaveu
per a temes d'economia del grup de
CiU, creu que el Programa d'Actua-
ció Econòmica que ha presentat el
Consell Executiu és essencialment •
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pragmàtic. "El programa té en
compte les possibilitats de les nos-
tres institucions en el terreny eco-
nòmic, i el que exposa és allò que es
podrà realitzar en els límits de
temps fixats i sense sortir del marc
jurídic, Estatut i Constitució".

El grup parlamentari del Govern
de Catalunya creu que els altres
grups parlamentaris han estat
d'acord amb la filosofia del PAE i
que les crítiques rebudes dels par-
tits que els donen suport i de l'opo-
sició "són les que hauríem fet nosal-
tres si no estiguéssim governant.
Han estat crítiques fàcils, i això no
vol dir que fer oposició sigui fàcil.
Són les mateixes que va fer el Sr.
Güell al programa presentat al ple
de l'Ajuntament pel Sr. Abat; són
les mateixes que va fer el Sr. Abril
Martorell davant del programa pre-
sentat per Felipe Gonzàlez en el
decurs de la moció de censura. En
definitiva, les crítiques que s'han fet
són les úniques que es podien fer, ja
que un pla econòmic, si és realista
no pot ésser concret, i així ho han
entès els altres grups parlamentaris
que es mostraren crítics en un prin-
cipi—ERC i CC-UCD— que un cop
fets els aclariments que varen de-
manar, es mostraren convençuts del
PAE; fin i tot el Sr. Armet, que va
ésser eminentment dur en la crítica,
va acceptar el realisme de les possi-
bilitats del pla".

Les resolucions que aprovarà el
Parlament de Catalunya poden mo-
dificar el PAE per l'esquerra i per la
dreta, els seus caràcters progressius
i els regressius. En definitiva, el
PAE pot esdevenir ben diferent de
com l'havia presentat el Govern de
la Generalitat. "Crec que tal i com
es manifestaren els grups polítics
serem capaços d'aconseguir que el
Parlament adopti resolucions cohe-
rents i que no s'obligarà el Consell
Executiu a entrar en contradiccions
amb la filosofia que va imperar a
l'hora de dissenyar el PAE.

Al senyor Pujol no li va
l'economia

Jacint Ros Hombravella opina
que al president de la Generalitat no
li va l'economia. No tan sols no li ha
agradat el programa econòmic del
govern, sinó tampoc la manera com
el va presentar el president de la
Generalitat.

El programa és fluix i confós.
Es més un programa-"collage"
que els resultats sòlids d'aplicar
un model i una filosofia a una
realitat. Hom no creu que aquest
programa serveixi de gaire i se
suposa que aviat serà totalment
oblidat.

Pel que sabem del procés
sembla ser que ha estat molt
insatisfactori. L'administració
Pujol no ha rutllat en aquest
terreny. No se saben utilitzar els
tècnics i, contínuament, se'ls fo-
nen els ploms. La visió global
que podia haver donat des de la
seva filosofia, el conseller Trias
Fargas també ha estat vent alia-
da. Tot indica que l'actuació de
Pujol ha estat molt presidencia-
lista en el pitjor dels sentits. La
primera versió del programa
que va ser lliurada ja va ser molt
decebedora; simplement es trac-
tava d'un bon document per ser
utilitzat com a base de crítica a
les facultats d'Econòmiques.
Les contínues il·lustracions en la
presentació que el Molt Hono-
rable n'ha dit després personals,
trencaven tot el fil argumental,
si és que n'hi havia. Com que
Pujol no és així en totes les ma-
tèries hem de convenir amb
alarma que la temàtica econò-
mica, malgrat la seva condició
de banquer, no li és còmoda.

La responsabilitat de donar
suport a UCD

Per a Joaquim Monells el PAE
pateix de greus errors de procedi-
ment en la seva elaboració i de grans
mancances de contingut.

—No es poden fer només bons
propòsits sense dir quines línies
han de seguir-se per arribar als
objectius. El govern de la Gene-
ralitat es troba sense el suport
dels sindicats i de la patronal i
aquí cal citar els enfrontaments
entre Trias i Pujol. Això de l'e-
conomia "intersticial", que va
darrera d'allò que deixen les
grans multinacionals, els hol-
dings financers i les grans em-
preses estatals que operen a Ca-
talunya, és d'una pura i total
passivitat econòmica: aprofitar
els racons no és una política
dinàmica ni engrescadora. És

cert, com diu Pujol, que l'Estatut
no atorga a Catalunya grans ins-
truments econòmics, però això
és un argument inacceptable i
CiU no pot rentar-se'n les mans,
mentre dóna suport a la política
econòmica d'UCD que és dis-
criminatòria per a Catalunya.
L'Estatut dóna competències
per "promoure institucions que
desenvolupin l'economia a Cata-
lunya" la qual cosa faculta per
fer un pla econòmic general per
a Catalunya; fer coses petites o
d'una certa ambigüitat no vol dir
no fer res. Es torna a insistir en
el Fons d'Ocupació quan això és
un suggeriment que ha estat re-
butjat per les parts interessa;
des. Crec que això és una qüestió
d'ineficàcia, de no saber aprofi-
tar les possibilitats que té Cata-
lunya.

Joan Colom opina que el PAE
en definitiva encara és una cosa
desconeguda.

—S'han fet unes planes de no-
tes soltes i una presentació nul-
la, malgrat s'hagi volgut inflar
amb una muntanya de xifres; és
un inventari deslligat, sense un
eix ni una filosofia clara que ho
uneixi. El Consell Executiu ha
volgut cobrir l'expedient, quan,
curiosament, van ser ells els qui
es van comprometre a donar un
programa econòmic sense que
se'ls ho demanés. És un conjunt
de definicions vagues algunes de
les quals, tan les podria signar
Alianza Popular com la Lliga
Comunista. En la tècnica parla-
mentària, crec que és un mal
document per a ser la base d'un
debat; poso en dubte que en la
redacció dels setze folis que es
van donar als diputats hi inter-
vingués gent vinculada a l'eco-
nomia; la defensa de Pujol va ser
molt personal i mancada d'in-
formació econòmica. Les rèpli-
ques van ser en general molt
fluixes, per exemple la del con-
seller Cullell va ser de les més
fluixes que s'han sentit en el
Parlament. Una qüestió va que-
dar clara en recollir-se la quanti-
tat de deute públic que els socia-
listes propugnàvem; fins i tot ara
els centristes diuen que encara
en volen més. No hi ha una polí-
tica d'ocupacio clara tot i jugar
amb xifres i programets con-



La intervenció del president no va acabar de convèncer ningú.

crets. Penso que cal posar èmfa-
si en un dels punts essencials: el
tema de les caixes com a princi-
pal instrument econòmic de la
Generalitat, deslligant l'actual
aiguabarreig entre els bancs i
les caixes, no va ser contestat
pel Consell Executiu; van dir que
n'eren "conscients" però amb
això no n'hi ha prou quan s'està
al govern de Catalunya. Aquest
debat sobre el PAE va ser només
un pre-calentament per la veri-
table remullada que serà la dis-
cussió dels pressupostos. Espe-
ro que el govern de la Generali-
tat tractarà aquest tema amb
més seriositat.

Caixes: És greu que no es tractés

Ernest Lluch fa també les seves
valoracions sobre alguns aspectes
del programa presentat per Jordi
Pujol.

-A Europa occidental, el mo-
del al qual tan agrada comparar-se
el govern Pujol, l'executiu fa un
document com el presentat en un
dia i mig, es porta al parlament,
els grups opinen i es retira; ales-
hores, en un mes o dos el docu-
ment es refà i complementa amb
les aportacions del debat i es
torna a presentar a la cambra
per a la seva aprovació. La res-
ponsabilitat de CiU en la política
econòmica del govern de Madrid
es palesa en el fet que no ha
presentat cap esmena als Pres-
supostos Generals de l'Estat, tot
i les implicacions que aquests
tenen per a la política econòmica
que pugui fer-se a Catalunya. Es
parla de la política econòmica
amb un concepte tan ambigu i
confús com el de la política in-
tersticial, expressió italiana que
Pujol deu haver tret de les pla-
nes del "Corriere de la Serà".
Una qüestió greu és la manca de
referència a les atribucions de la
Generalitat sobre les caixes; el

decret de 28 de desembre sobre
aquest tema que permet l'esta-
bliment a Catalunya de caixes
forànies és un greu atac a Cata-
lunya; en l'actual discussió, la
raó de fons correspon donar-la a
la Generalitat de Catalunya.

Emili Ferrer pensa que la Genera-
litat no ha complert el seu compro-
mís del debat polític del 16 d'octu-
bre tocant a política de desocupació
i de tracte prioritari del tema de
l'atur. La seva anàlisi es basa en
aquests temes:

-La política de desocupació
del PAE desprèn posicions de
sucursalisme, respecte a la polí-
tica econòmica d'UCD aplicada
a Catalunya, sense afrontar cap
problema conflictiu, com per
exemple els criteris de reparti-
ment i control del Fons d'Ocupa-
ció Comunitària; es va cap a la
privatització de la política d'ocu
pació, amb una absència total de
programa i d'institucionalitza-
ció d'aquesta política; la trans-
ferència entre els mateixos tre-
balladors no és cap solució i
porta a una concepció insolidà-
ria de l'autonomia de les forces
socials. La filosofia liberal i molt
conservadora d'implicar de la
mateixa manera totes les forces
socials és inacceptable. Cal un
coneixement real de la situació,
l'establiment de prioritats,
transferències com l'INEM, un
programa d'actuació comunità-
ria i mesures justes de distribu-
ció del treball existent. La políti-
ca industrial del PAE quant a
reestructuració empresa per
empresa porta a subvencionar
els tancaments; la mobilitat en el
lloc de treball és acceptable en
una reconversió industrial, però
no quan aquesta mobilitat porta
del lloc de treball a l'atur.

Finalment, el catedràtic i ex-rec-
tor de la Universitat Central, Fabià
Estapé creu que el PAE està mancat
de concreció per al moment actual
de Catalunya.

-Esperava més concreció. Fal-
ten detallar sectors i normatives
territorials. Si havia de retirar-
se o no i presentar-ne un altre és
una cosa que depèn del Consell
Executiu. Del debat al Parla-
ment valoro molt positivament
les crítiques del senyor Armet i
també la intervenció de Joan
Hortalà. •
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PARLA L'EX-DIRECTOR DE LA REVISTA DE CDC

Joan Creixell:"Convergència
deixarà d'existir"
ISIDRE AMBROS

Periodista i escriptor, Joan Creixell, hatestat fíns fa ben
poc temps director de la revista Convergència, a més de
membre del servei de premsa de CDC. Va començar per
abandonar la direcció de Fòrgan convergent per motius
de salut. Més endavant ha deixat de treballar i de
pertànyer a P esmentat partit. Els motius: els pactes de
CDC amb la UCD i, en darrer lloc, el decret
de nomenament i d'atribucions que pertoquen al nou
governador general de Catalunya.

La darrera setmana d'octubre, en
Joan Creixell ja no va poder aguan-
tar més les divergències que separa-
ven l'actuació política de Conver-
gència Democràtica de Catalunya i
la seva consciència ideològica. Va
escriure una carta al secretari gene-
ral del partit, Jordi Pujol, en la qual
esmentava tot un seguit de raons,
d'ordre polític, que l'impulsaven a
abandonar la militància a CDC.

Però aquest abandó dels ideals
polítics que defensa Jordi Pujol no
és nou, ja que una mica abans de les
primeres eleccions democràtiques
en Joan Creixell ja havia sortit de les
files convergents.

Sí, efectivament, abans de les
eleccions del 15-J vaig donar-me
de baixa de Convergència. Hi
vaig ingressar quan es va fun-
dar, l'any 1974; vaig viure els
anys setanta-cinc i setanta-sis,
amb les respectives diades i ma-
nifestacions de febrer, però a
mida que anàvem entrant en el
procés democràtic anava veient
que CDC anava amb el llir a la
mà i així no es pot anar pel món;
aquest va ser el motiu que va fer
que deixés de banda Convergèn-
cia per anar a la recerca d'altres
opcions electorals més serioses i
més representatives. En no tro-
bar-ne cap, vaig tornar a Con-
vergència Democràtica i li vaig
dir a Pujol que ho sentia molt,
que m'havia equivocat i que tor-
nava molt més convençut que
abans i amb ganes de treballar
pel partit i per Catalunya.

I va ser aleshores, a partir de la

seva reincorporació al partit quan es
va fer càrrec de la revista Conver-
gència i de la secretaria de premsa
de CDC. De llavors ençà, semblava
que Creixell s'hagués convertit en
un dels més fidels militants del
partit, però de cop i volta surt la
notícia a diferents diaris: "Joan
Creixell abandona CDC". Però, què
ha passat? s'han acabat les ganes de
treballar del partit i per Catalunya?
estàs desencisat de la política? En
definitiva, què ha passat?

Crec que hi ha una mica de tot,
sobretot un gran desencís res-
pecte a les persones que en
aquests moments són al capda-
vant de Convergència i, és clar,
com que el partit no és més que el
reflex del seu grup dirigent,
també estic desencisat de CDC.
Primer pels pactes que es duen a
terme a Madrid; penso que el
vots de Convergència i Unió
s'haurien d'haver venut carís-
sims a la UCD, si de veritat a
aquest Partit, li interessa conti-
nuar tenint la majoria al Con-
grés de Diputats. En aquest
punt, però, jo només he vist con-
cessions per part del partit,
mentre que el govern de Madrid
no ha fet res. Els traspassos de
competències? no n'hem acon-
seguit gaires més. En el tema del
supergovernador ja hem vist el
pacte tan meravellós que es va
efectuar, en fi que estic força
desil·lusionat perquè veig que
no s'ha fet pràcticament res. Jo
em vaig creure aquella dita de la
darrera campanya electoral, que

deia "anem per feina" l'auton-
mia de Catalunya i que podríem
posar els fonaments per comen-
çar a reconstruir el país.

Els càrrecs els vénen grans

Què vols dir amb això? que Fac-
tual govern de la Generalitat és
incapaç de fer realitat el projecte
d'una Catalunya autònoma?

Més o menys, es juga molt amb
la política a curt termini sense
que hi hagi un projecte a Haig
termini i això és greu. A més,
l'actual Consell Executiu ante-
posa altres interessos als de Ca-
talunya i així no farem res de bo.
Jordi Pujol va molt a la seva, tot
el que es fa ha de passar per ell i
tampoc és això, està duent a
terme una actuació que ip m'ha-
via imaginat. En Jordi sempre
m'havia dit que ell volia ser una
mena de Prat de la Riba i de
Macià però fusionats en un ma-
teixa persona. I la veritat sigui
dita, el cor i l'empenta d'en Ma-
cià si que els té, però la talla
d'estadista, d'home d'estat, ca-
paç de posar els fonaments
d'una nació com en Prat de la
Riba no, i és que Jordi Pujol és
un home molt insegur, un caga-
dubtes que sempre està pensant
que a Madrid hi ha la veritat i
que allà és, en definitiva, on
s'han de decidir tots i cada un
dels afers que afectin, amb un
xic de importància, a Catalunya.
I aquest és, penso jo, el gran
problema que pateixen tots els
líders catalans, són gent que ha
fet tot el seu aprenantatge vénen
amples, que no estan a l'alçada
de les circunstàncies. En resum,
que quaranta anys són molts
anys i tota aquesta generació de
polítics està marcada.

Ja que parles de polítics, quina
opinió en tens de l'home de Conver-
gència i Unió, a Madrid d'en Miquel
Roca Junyent?
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"Vaig sofrir un stress a causa dels maldecaps de CDC".

Penso que és un bon polític, un
dels millors polítics que hi ha a
l'estat espanyol i que si algun dia
es presenta candidat a les elec-
cions de la presidència de la
Generalitat és molt possible que
les guanyi. En Miquel Roca seria
un bon president, a bon segur
que amb ell al capdavant la Ge-
neralitat aniria aconseguint tot
el que en Roca es proposés. És
un home que quan fica la banya a
un lloc...

Però aleshores, si és un polític tan
brillant, com és que s'ha deixat
marcar un gol com el del super-
governador?
Roca Junyent no és tan ingenu

No ho sé, ni ho entenc, perquè

l'enganyin, encara que ell
digui que Martín Villa el va
ensarronar, que li va ensenyar
un decret i després en va publi-
car un altre, no ho comprenc;
això que m'hagués passat a mi
d'acord, però a Roca... és in-
comprensible. Es incoherent, a
no ser que hi hagi uns pactes més
secrets, més profunds que no-
més coneixen els dirigents del
partit, perquè no s'ha d'oblidar
que Convergència funciona a ni-
vell de dirigents i prou, la base
no sap mai res. Precisament
aquest és un altre motiu, encara
que secundari, pel qual he deixat
de militar a CDC. Penso que era i
és una incongruència que els

membres del servei de premsa
de Convergència Democràtica
no sàpiguen mai res, que cada
vegada que algú truca per assa-
bentar-se de les darreres decla-
racions de Pujol o de quina pos-
tura manté el partit respecte a
un tema determinat, s'han de fer
veritables filigranes per tal de
tirar endavant i mirar de sortir
del pas el millor possible, i, la
veritat, un dia passi, dos també,
però cada dia no.

Un Congrés pactat

Cada vegada és més a prop el
pròxim congrés de CDC. Les ten-
dències existents sembla ser que ja
han començat a reunir-se, cadascu-
na pel seu cantó, per tal d'establir la
seva estratègia de cara a l'esmentat
congrés. Però, què passarà? sortirà
a relluir la política de pactes que
s'està duent a terme o, ans al contra-
ri, acabarà com el rosari del' aurora?

Doncs a mi em sembla que
serà un congrés bastant pacífic,
sense gaire rebombori. A més,
suposo que a partir d'ara en Jor-
di Pujol haurà començat a esta-
blir converses amb en Roca i
amb el Trias per tal que durant el
congrés no hi hagi grans discus-
sions; perquè si no fos així, la
imatge que donaria CDC, d'un
partit de govern, seria molt po-
bre i això és... bé... inimaginable.
El que si serà interessant d'ob-
servar en aquest congrés és la
força real que té Trias Fargas, ja
que quan Esquerra Democràtica
de Catalunya va integrar-se a
Convergència, el consell nacio-
nal d'aquest darrer va augmen-
tar en vint el nombre dels seus
membres. I d'aleshores ençà no
s'ha fet cap congrés. Per altra
banda, els homes que integren la
fracció de Trias són els que han
copat tots els llocs a la Generali-
tat, la qual cosa ja és força signi-
ficativa. Per a Ramon Trias Far-
gas aquest congrés pot repre-
sentar la seva confirmació o bé
el seu esfondrament definitiu.

Què passaria a CDC si l'actual
conseller d'economia de la Genera-
litat obtingués majoria dins el con-
sell nacional?

Doncs que el partit es decan-
taria cap a la dreta i el somni
d'en Trias de fer un partit com
era la Lliga d'en Cambó serial
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una realitat. Però això no és
possible perquè comportaria
una segregació de Roca Junyent
i això Jordi Pujol no ho permetrà
mai. Qui segur que no sortirà
perdent en aquest congrés de
CDC serà Pujol ja que ell està
per damunt del partit, és, com si
diguéssim, el pare carabasser.

I si guanyés, o millor dit, o si la
fracció d'en Roca Junyent accedís a
una majoria relativa dins el consell
nacional, què s'esdevindria de Con-
vergència Democràtica?

Malgrat no estar gaire d'acord
amb Miquel Roca, penso que és
l'home capaç de reorganitzar el
partit, de fer-lo funcionar de de-
bò. Perquè ara, en aquests mo-
ments, no és res, només haig de.

dir que a moltes assemblees co-
marcals i intercomarcals pràcti-
cament no hi assisteix ningú, car
pensar, estan convençuts i, a
més, és veritat, que tot s'ho ma-
neguen els quatre dirigents del
consell nacional.

Abans has dit que no estàs gaire
d'acord amb Miquel Roca Junyent,
per què?

Doncs... perquè... bé, com ho
diria, això? Doncs, en Roca seria
un bon president per a Cata-
lunya, capaç d'aportar tota una
sèrie d'objectius que, ara per
ara, hi manquen... però en Roca
té un problema, i és que va també
molt a la seva, en definitiva que
anteposa els seus interessos als
del partit. Es un dels millors
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polítics que té Catalunya, però fa
servir el partit per assolir allò
que a ell l'interessa. Ara bé,
compte, que no vull dir amb això
que no treballa per CDC i per
Catalunya, ans el contrari, és un
lluitador incansable però... té
una gran ambició.

Al principi de la conversa mani-
festaves que les raons que t'havien
motivat a abandonar CDC eren la
política de pactes, sobretot amb
UCD, i el tema del governador gene-
raL Què penses d'aquest darrer te-
ma?

Penso que el problema no rau
tant en la persona, Josep Melià,
com en el contingut, perquè,
després d'en Melià, qui vindrà
eh? Ningú no ho sap. Pot venir
una persona amant de Catalunya
i llavors tot anirà bé, però, i si ve
un home que odia la terra cata-
lana i els seus habitants? ales-
hores ja hi serem. Opino que
en aquest aspecte s'ha obrat
amb molta timidesa; d'acord
que Madrid condiciona molt, pe-
rò penso que no es pot fer el
paper que va fer Jordi Pujol, que
vinc a dir que no en volia saber
res, àel nou governador general,
que no l'aniria a rebre i va i hi
envia Coll i Alentorn, en repre-
sentació de la Generalitat; això,
per a mi, és fer el paperina.

Quin futur li veus a Convergència
Democràtica de Catalunya?

Cap. A llarg termini, no hi
haurà CDC, almenys sempre i
quan existeixi la identificació
CDC-Jordi Pujo. S'ha de pensar
que CDC és un partit'jove, sense
ideologia i amb un líder per so-
bre de les estructures del partit i
això no pot ser. Així no anirem
mai bé, s'ha d'adoptar una cohê
rència política i a partir d'aquí
començar a treballar. I, això,
Convergència no pot fer-ho.
CDC està condemnada a enten-
dre's amb la UCD, o si, vols, amb
Centristes de Catalunya, més
igual, perquè al cap i a la fí és el
mateix.

Per altre cantó, però, veig el
recanvi de Convergència en un
gran moviment nacionalista, pe-
rò espontani, format per cata-
lans de soca-rel i emigrants afin-
cats, definitivament, a Catalunya;
ara bé perquè aquest fet esde-
vingui realitat ha de passar, com
a mínim, una vintena d'anys. •
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Barcelona ja té el seu Museu de la Ciència

Apropar la ciència a tothom
MARIA J. ROMAN

Barcelona tindrà a partir de desembre un nou museu,
el Museu de la Ciència. Iniciativa que pretén apropar
els coneixements científics i tecnològics a la nostra
societat. Es un intent per trencar l'aridesa tradicional
que envolta aquestes disciplines, estrenyent el camí
entre la teoria i la pràctica científiques.

Aquest centre, propiciat per la
Caixa de Pensions, recull les in-
quietuds d'alguns estaments socials
a Catalunya així com la materialitza-
ció d'un projecte que des de fa ja
molt de temps es volia tirar enda-
vant.

És clar que en el terreny de l'en-
senyament les matèries d'índol
científic han estat menys objecte
d'activitats pràctiques que les de
caire humanístic. Fins i tot, en l'am-

.bient extraacadèmic les tasques
d'ordre científic també han estat

més oblidades, circumstància que,
traslladada en un marc global, és
producte, al cap i a la fi, de l'evident
desinterès que les diferents Admi-
nistracions estatals i institucions
han mostrat, fins ara, pel desenvo-
lupament científic en general. En
aquest sentit, el Museu de la Cièn-
cia pot significar una possibilitat de
divulgació popular de la ciència,
incidint sobretot en l'àmbit escolar.

Orígens del
projecte

Malgrat que aquest Museu és tota
una novetat en el terreny de la

Per la comprensió dels fenòmens.
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ciència aquí a Catalunya i en tot
i'Estat, no és però un projecte to-
talment nou. Ja el 1936, la Genera-
litat intentà crear un Museu de la
Ciència i de la Tècnica, que es va
veure frustrat per la guerra. Un altre
intent es va donar a Madrid però
també fracassà.

Fa ara uns quatre anys, la rees-
tructuració de l'Obra Social de "la
Caixa" va propiciar l'alliberament
de recursos materials, econòmics i
físics, i, per tant la possibilitat
d'unes perspectives d'actuació més
àmplies. I, és en aquest moment
quan es situa la gestació del Museu.
"També va influir el programa de 'la
Caixa a les escoles', on vàrem veure
que hi havia molta cosa per oferir a
nivell extraescolar en el camp de les
Humanitats però poca cosa en
l'àmbit de les Ciències", ens digué
Joan Josep Cuesta, cap del depar-
tament de planificació i Gestió de
l'Obra Social.

Què és el Museu

El centre ha estat definit com
"una experiència pilot de compren-
sió de la Ciència". Què s'entén, en
aquest cas per comprensió? Doncs,
la forma senzilla de visualitzar una
sèrie de fenòmens científics, a tra-
vés d'aparells, màquines i maquetes,
i fer realitat allò que la teoria té una
corresponent a la pràctica i, que
aquesta, pot ser perfectament com-
prensible si es prresenta d'una
manera atractiva. D'altra banda, es
pretén trencar amb les barreres que
hi ha entre la Ciència i els científics i
la resta dels sectors socials; traslla-
dar la ciència a l'abast de tothom,
rompre en certa mesura els motlles
clàsics que fan de la Ciència una
torre de marfil quasi inaccesible, a
nivell pedagògic i pràctic, per la gran
massa.

En aquest sentit, el Museu pretén
ésser un element dinamitzador de la
Ciència, en base a potenciar activi-
tats, iniciatives de participació, con-
ferències... "I, al mateix temps, un
centre en constant evolució, de caire
obei% no estàtic", assenyala J. Jo-
sep Cuesta.

En el terreny del que és l'element
Pedagògic del Museu cap als in-
fants, gairebé el principal, s'inten-
ta substituir la paraula " ensenyar"
per la de "aprendre", ja que en el
centre no hi haurà ningú que en-

Crear formes i dibuixos a través del pèndol de sorra.

Conèixer l'univers.

senyi, almenys en el sentit tradicio-
nal de la paraula En una visita
col·lectiva d'una escola, seran els
mestres els encarregats de decidir
l'ús de les instal·lacions i la manera
de obtenir el millor rendiment.

El joc científic

Deixant darrera el tramvia blau,
arribem en un edifici de comença-
ments de segle, l'antic Empar de
Santa Llúcia, avui ja Museu de la
Ciència. El conjunt posat en condi-
cions per ser utilitzat com a Museu

té una superfície construïda de
4.383 m2 i una superfície urbanitza-
da als seus voltants de 4.361 m2.
L'interior de l'edifici presenta una
sèrie d'amplies sales que compre-
nen les diferents àrees: Sala de
l'Espai, de l'Òptica, de la Percepció,
el Planetari, l'Auditori. I, d'altres en
preparació.

Una constant que s'observa al
llarg del recorregut per les diferents
sales, es la senzillesa i, a la vegada,
l'alt nivell didàctic. Tothom pot fà-
cilment posar en marxa les màqui-
nes i les maquetes i comprendre el
fenomen científicament visual i in-
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tel.lectual, gràcies també, als textos
que acompanyen cada una d'aques-'
tes.

A la Sala de l'Òptica es mostren
les lleis que regeixen la propagació
de la llum i llurs utilitzacions pràcti-
ques, des de l'efecte reflectari i
refractari fins a la formació d'imat-
ges en els miralls, passant per un
calidoscopi gegant on l'espectador
es pot introduir, pels processos que
requereixen una participació més
activa com és el banc de colors, on es
podrà cercar i transformar el color
mitjançant la superposició de pla-
ques de diferents colors, etc.

Pel que fa a la Sala de Percepció,
es pretén que l'espectador arribi a
entendre el complex procés d'ela-
boració de la informació que es rep a
través dels nostres sentits: la impor-
tància de tenir dues orelles per tal
de saber la procedència d'un so, les
ombres en relleu, etc. En definitiva,
aquesta sala ens permet constatar

que les coses, a vegades, no són
com semblen.

La Sala d'Espai té una estructura
oberta, és a dir, amb possibilitats de
fer-hi variacions en el seu contingut.
Hi ha maquetes estàtiques dels
coets propulsors de naus espacials,
d'altres que es poden accionar, ex-
posició de fotografies i transparèn-
cies sobre el sistema solar, telesco-
pis, etc...

Però potser allò més innovador
sigui el Planetari, ja que és el primer
que s'obre al públic en el nostre
país. Consisteix en un aparell amb
sistema òptics que projecta imatges
del cel sobre una cúpula.

Seguint amb la idea del Museu de
la Ciència com a centre generador
d'iniciatives, els objectius plante-
jats pretenen bàsicament, a part del
ja assenyalat de divulgació entre
l'home del carrer, desvetllar inquie-
tuds envers la ciència entre els esco-

lars i arribar a altres sectors immer-
sos en aquesta temàtica com són els
investigadors, Universitat, el món
empresarial... En aquest sentit pro-
perament tindrà lloc al Museu un
Col·loqui Internacional sobre l'Or-
ganització de la Recerca.

Ara ja tenim Museu de la Ciència.
En aquest sentit, Barcelona s'equi-
para amb d'altres ciutats del món.
com Milà, Moscou, París, Munic,
Boston, Chicago i Washington no-
més per assenyalar algunes de les
més importants. Esperem, però,
que aquest centre que ara s'obre no
sigui una illa dins de l'oceà, tot el
contrari, que serveixi com a plata-
forma d'altres iniciatives per tal de
apropar la ciència a la gent, trencant
amb qualsevol forma estàtica de
comprensió dels coneixements cien-
tífics, fomentar la participació acti-
va i la curiositat envers el que és l'eix
fonamental de la nostra civilització.

L'on com balla JAUME FUSTER

El rosari de l'aurora

S uara mateix se les picaven al parlamentet
per qüestió de cabals. Que si són verdes, que
si són madures, que si naps, que si cols, que

si no vols brou, dues tasses i si no t'agrada, fes-te
retratar.

L'Honorable Perifèric, la setmana passada, ho va
garlar clar i català: estem a l'escapça i afaga't que
van maldades. Bé, caratsus, ja ho guipàvem sense
tants embuts: s'han apujat tantes coses> darrera-
ment! Deu ser la manera d'aixecar el país. Aviat
pels núvols, tu. I a callar, eh, galiassa, no sigui que
t'embalis, com deia l'Honorable i t'endinyis una
nespla que et quedis més parat que els de la rània,
tu.
• La pela és la pela i a casa n'hi ha poc, de calé. I a
casa dels altres menys, no us penséssiu. Això se'n
va a mal borràs i no hi ha déu que ho arregli.

Fixeu-vos-hi: ni micròfons als escons no han.
pogut instal·lar els qui remenen les cireres més o
menys autònomes. Que allò és una casa de barrets,
sense piano i en plena Setmana Santa. Ells —els
pares del virreinat, vull dir— ho veuen tot de color
de gos quan fuig. I menda, que engega el pressupost
de l'any que ve, ho veu tot de color burell. Perquè si
m'han apujat el fumar, no puc fer benzina i, a més,
aquí no paga ni el moro mussa, la cosa és per tancar-
se al nínxol—si ens deixen els de la Ca la Ciutat— i
fer de dràcula una temporada. Fins i tot el cap de
l'oposició ho veia tan negre que es va perdre de la
missa la meitat... Ell rai, però. Que la mesada de

parlamentari no la hi treu ni el delegat del govern,
àlias governador general, o sigui el virrei amat.

Que això s'acabarà com el rosari de l'aurora
—que encara no s'ha acabat— ja fa temps que ho
dic. El problema és que la cera dels pàmpols de la
gent que mana no els deixa sentir les víbries que
engeguem els pobres de can penquis.

Ara, la vera veritat, no cal que us hi amoineu.
Sortosament el con-boi aquest, el rei del film, sí,
andoves, el pinxo que ara mana a ca'ls indis ens ho
arreglarà tot. El Reagan és tan bon noi, pensa tant
en els pobres paiets que fem la viu-viu en aquest
món de mones, que no vol veure cap més patiment. I
com que els russos són uns manefles, els moros
estan torrats, els xinets s'han begut l'enteniment,
els gavatxos van a la seva, els caps quadrats fan la
guitza a tothom i ell ja en té setanta de repicats, me
li agafarà el rampell, treurà la pisti atòmica que li
han portat els reis i ho engegarà tot a filar estopa. I
morta la cuca, mort el verí. O sigui que.

Tornem-hi. Deixem que a cal Barrera es tirin els
plats pel cap. No els serveirà de re. I el personal que
vagi encarregant la corona que d'aquesta no pas-
sem. I si passem, la ballarem tan prima que no
valdrà la pena escarrassar-s'hi. Un panorama gal-
dós, a fe.

Ara ve Nadal, però, i matarem el gall i al virrei
amat li'n darem un tall. I que qui vulgui peix que no
vagi a l'era. 0 qui no vulgui pols que es mulli el cul.
Com diu la dita. Ep, sense ganes d'ofendre.
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Qmmet Rifé, tota una institució
barcelonista, enfrontat amb el
nunyisme.

ENRIC BANERES

Una directiva que pot
enderrocar l'edifici

d'un Barca històric.

Eliminat de la Copa de la UEFA després d'un
daltabaix davant el Colònia, pendent de la clausura
del Camp Nou a causa dels gravíssims incidents
provocats per un sector de públic, sense cap opció a
la lliga espanyola, el Barca de Núlez està arribant ja a
la fita de la seva gestió personalista, inadequada i
insòlita.

TOT EL CAMP ES UN CLAM

El Barca necessita la
dimissió de Núnez

Mentre els resultats esportius
continuen essent els pitjors de la
història del club, els escàndols se
succeeixen dia rera dia, i després del
polèmic fitxatge de Schuster, que va
comportar una nova postergació de
Krankl, continua el "ball" d'entre-
nadors alhora que es tracta "Qui-
met" Rifé, un monument vivent del
barcelonisme, amb la freda inhu-
manitat amb què l'actual directiva
duu a terme totes i cadascuna de les
seves descabdellades accions.

Si Agustí Montal pot presumir
que quan ell era president del Barca
l'equip assolí un històric 0-5 al Ber-
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na beu, Núnez ja pot presumir que~
sota el seu mandat el club ha encai-
xat un 0-4 a la Copa de la UEFA. Va
ser un resultat escàs, atesos els
mèrits del Colònia, però no fou un
resultat aïllat ni propiciat per la
mala sort, ja que es produí a conti-
nuació d'un 0-3 en el Barca-Valèn-
cia i d'un 1-3 davant del Betis. Tot
un rècord.

Es diu ojué el Barca deixarà d'in-
gressar més de 200 milions en la
temporada present, després d'ésser
eliminat pel Colònia. Jo crec que
deixarà d'ingressar-ne força més,
perquè el soci ja no va a l'estadi amb

la mateixa fidelitat que hi anava
abans. Aquest estadi, que proba-
blement serà clausurat per la UEFA
perquè alguns energúmens el van
convertir en un camp de batalla, ja
no té per al soci l'encís que tenia
abans que Núnez arribés al poder.
No s'hi veu futbol de qualitat, l'a-
feccionat en surt frustrat per les
actuacions del seu equip o humilitat
per la superioritat dels seus adver-
saris i ara, a més a més, ha esdevin-
gut un camp perillós on hi proliferen
les agressions i les males maneres.
La púrria s'està apoderant d'aques-
tes venerables pedres del Camp
Nou.

Una gestió nefasta

A molts d'altres defectes, Núfiez
hi afegeix el de no tenir vergonya.
Aquest capteniment pudorós que
hem tingut sempre els barcelonistes
de comprar-nos amb el Madrid, ell
l'utilitza constantment, per a més
enrojolament de la majoria. Amb el
Madrid, pobre Núiiez!, només hi pot
comparar els números, les xifres que
els socis deixen religiosament, a la
caixa del club, però res més. Perquè,
abans que elí arribés, al Madrid se'l
podia tractar de tu a tu, i fins i tot
s'arriba a guanyar-lo per 0-5 a casa
seva mateix. Ara, en canvi, la direc-
tiva del Madrid s'ha convertit en la
directiva "progre" del futbol espa-
nyol mentre el seu equip continua
assolint victòries. Encara que, això
sí, el Barca de Núnez acabi la tem-
porada amb un balanç econòmic
millor.
Ja ho he dit: aquesta comparació

resulta més odiosa que cap altra per
a un barcelonista, però Núfiez sem-
bla capficat en formular-la una ve-
gada rera l'altra, com si tractés
d'amagar els seus mateixos errors
en les al·lusions al club rival, quan
l'única cosa que li interessa, al soci
barcelonista, és que els seu equip
s'aixequi ja d'una vegada i que, amb
el Madrid, i amb qualsevol altre
rival, ens les puguem mesurar i
veure'ns les cares al camp, que és el
terreny que han de cercar els homes
de l'esport.

Però això no és altra cosa que una
excusa més de les que Núnez utilitza
reiteradament per tal d'ocultar la
seva nefasta gestió, una gestió que
ja es contesta des de les grades del
Camp Nou amb crits de "fora!, fo-
ra!", i que no es pot maquillar ni tan
sols quan presenta uns comptes
transparents i positius.

Perquè, si l'encert més gran de
Núnez com a president del Barca ha

estat en el terreny econòmic, cal
tenir ben present que l'artífex prin-
cipal d'aquest ressorgiment del club
ha estat el soci, que ha acceptat, si
calia, les imposicions dictatorials de
Núnez i la seva junta directiva. No
podem atribuir al president, per
tant, més mèrits dels que li corres-
ponen. En aquest sentit, cal recor-
dar només que el famós "deute" que
va deixar Montal, es va cancel·lar
gràcies a la imposició obligatòria
segons la qual els abonats avança-
ven el preu d'una temporada —o del
contrari se'ls donava de baixa— i de
la venda dels "pàrkings" per 10
temporades. Els diners, que en
ambdós casos s'havia de tornar
fraccionadament, han quedat absor-
tits pels augments successius, amb
la qual cosa, en realitat, Núnez va
procedir a una derrama.

I cal recordar que, en la darrera
assemblea ordinària que va presidir,
Agustí Montal va proposar als com-
promisaris, precisament, efectuar
una derrama a tots els socis per tal
d'eixugar el deute del club, a la qual
cosa, en el legítim exercici de la
democràcia, els compromisaris s'hi
van oposar. Núfiez ha vingut a fer el
mateix, però amb la llei de l'embut
com a procediment i sense donar
opció que ningú s'hi oposés, a no ser
que estigués disposat a perdre el
seu abonament.

Dels socis, amb una fervorosa
participació econòmica en el trofeu
"Gamper" i en els partits que ha de
pagar, és d'on han sortit la resta dels
diners d'aquesta "magnífica gestió"
de Núfiez, president d'una directiva
que no es caracteritza pas precisa-
ment per la seva austeritat. Només
fa falta comprovar la bogeria de
viatges, de traspassos fallits, de
canvis d'entrenadors, per adonar-se
que, al Barca, hom no mira tant el
cèntim com pregona Núnez.

La campanyaa engegada per la
directiva de Josep Lluís Núnez
sembla encaminada a eliminar del
club qualsevol vestigi de barcelo-
nisme, un concepte que inclou ele-
ments com l'esportivitat, el "seny",
l'amor a Catalunya, la coherència i la
dignitat. La imatge que irradia ara el
Barca, per obra i desgràcia de Nú-
nez, arreu del món, és deplorable.
Ja no tan sols ha perdut categoria en
l'aspecte esportiu, sinó que el Barca
ha passat a la llista negra del clubs
perillosos, dels clubs que es com-
porten d'una manera vandàlica i
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que lian d'ésser reprimits durament
per la UEFA.

Núnez és responsable, també del
llançament d'ampolles al cap dels
visitants," que es fereixi un policia,
que sovintegin les baralles a les
grades? Sense cap mena de dubte,
també. La progressiva degradació
de les relacions humanes al club
només es pot imputar a Núnez, i, si
més no, és evident que cap presi-
dent anterior va utilitzar una guàr-
dia pretoriana per tal d'imposar-se
—en aquest cas, d'imposar el "nu-
nyisme"— mitjançant el terror. Cap
procediment podia resultar més ge-
nuïnament feixista que atemorir els
dissidents, perseguir els periodistes
i amenaçar amb agressions a tothom
que alça la veu per discutir les
enormes barbaritats que comet el
president del Barca.

Des de que Núnez és president
del club blaugrana, com deia, la
imatge del Barca s'ha deformat fins
a esdevenir una vulgar caricatura
d'allò que hauria de ser per la seva
història i el seu prestigi, la qual cosa
ens fa pensar que, volent o sense
voler, l'objectiu nunyista és carre-

gar-se aquesta història. L'animad-
versió de tots els clubs espanyols,
la manera tan escandalosa com es
tracta les persones, algunes d'elles
d'un barcelonisme més que provat,
com és ara Rifé, l'inhumà tràfec de
jugadors —Heredia, Kramkl, Nees-
kens, Roberto—, la manca de serie-
tat en els traspassos i en els fitxat-
ges, la inestabilitat dels entrenadors
—Muller, Rifé, Helenio, Kubala— o
la frivolitat d'alguns maneigs, com el
de l'argentí Tarantini, qui es volia
fer casar amb una noia d'aquí per tal
de convertir-lo en espanyol, han
convertit tot allò que durant 80 anys
fou un club seriós en la riota de
tothom.

Els paraigües
protectors

En aquesta obsessiva carrera per
mantenir-se aferrat al càrrec presi-
dencial, Núnez ha utilitzat sempre
cortines de fum amb què distreure
l'opinió dels afeccionats. Va tenir la
valentia de denunciar que els àrbi-
tres ajudaven él Reial Madrid, la
qual cosa és una veritat històrica

incontestable, però, al mateix temps
que formulava aquesta denuncia,
intentava de regalar televisors en
color als àrbitres espanyols i incor-
porava a la directiva el veterà Agustí
Pujol perquè fes de "relacions pú-
bliques" amb els colegiats estran-
gers. Per poder fer una denuncia
com la que Núnez va gosar fer, no
tan sols s'havia de ser honest sinó
que hom havia de semblar-ho.

La premsa ha estat un altre dels
seus grans objectius. Ja se sap que
tots els grans dictadors, quan asso-
leixen el poder, tenen molta cura de
tapar la boca als periodistes, d'eli-
minar el dret a la llibertat d'expres-
sió. Núnez ha demostrat, en aquest
aspecte, que està a l'alçada dels més
il·lustres dictadors, i no és estrany
que en revistes de difusió estatal se
l'hagi presentat com a "Bokassa
Núnez" o "El führer del Barca".
Desunits, desacreditats i molt
preocupats per la conservació de
llurs llocs de treball, els "nois de la
premsa" han estat presa fàcil de la
verbositat nunyista, amb el suport
dissuasori i contundent dels "more-
nos

Cal que el soci faci sentir la seva veu
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Les freqüents al·lusions al passat,
a com ho van fer de malament els
seus antecessors, a la dramàtica
situació en què va trobar el club... ha
estat un altre dels seus tics predilec-
tes, amb el doble objectiu de con-
fondre la bona fe del soci i de
trepitjar la història barcelonista.
Amb les crítiques sistemàtiques a la
directiva anterior, pretenia fer obli-
dar a l'afeccionat els cinc anys de
futbol deliciós que vam gaudir al
Camp Nou en l'etapa Montal-Mi-
chels-Cruyff-Neeskens. Per a Nú-
nez, el 0-5 al Bernabeu sembla no
haver existit maij la lliga guanyada
pel Barca amb 50 punts —la pun-
tuació més alta de la història
aconseguida pel club blaugrana—
sembla no haver existit mai, la pre-
sència estelar de l'equip barcelonis-
ta als principals torneigs oficials i
amistosos sembla no haver existit
mai.

Amb quin respecte i amb quina
admiració s'acollia la presència
d'aquell Barca a Anglaterra, Holan-
da, França, Suècia o Alemanya! Que
orgullosos se sentien els seguidors
barcelonistes del tractament tan

elogiós que es donava a les actua-
cions del Barca d'aquella època! Era
un Barca que havia de desestimar
invitacions a participar a gires, tro-
feus i partits amistosos mentre que,
ara, —només cal veure la darrera
pretemporada— només el conviden
al torneig "Ciutat de Palma" i "Ciu-
tat de Vigo", que són com la Tercera
Divisió-dels trofeigs estiuencs.

Tot aquest record Pha volgut es-
borrar Núiiez i quan es refereix a
aquest Barca ho fa amb rancúnia i
un despreci, mentre es queixa que
només es va guanyar un títol, però
sense referir-se ni a la qualitat de
l'espectacle ni a la prestigiosa
imatge del club i de l'equip.

Ara és més perillós

Ara és quan Núiiez és més peri-
llós. Quan pot fer més mal, perquè
se sent acorralat, acuitat, i comen-
çarà a veure fantasmes per tot arreu.
Quan diversos centenars de milers
de persones cridavan "Neeskens!,
Neeskens!" a la Plaça de Sant Jau-
me, ho atribuí a una minoria mani-
pulada i ressentida i es va quedar

un cas com un cabàs

tan ample. Ara porta dos anys sen-
tint aquell crit constantment al
Camp Nou i ja no pot imputar-ho ni
a una minoria "infiltrada"" ni a una
oposició electoral —la candidatura
d'Arinyo— que ha donat mostres
d'un capteniment senyorívol i pru-
dent durant aquests dos anys tan
atziacs per al Barca. Perquè, si tots
aquests infundis que Núfíez atribuïa
a l'"oposició perdedora" fossin mí-
nimament certs, no hauria tingut ja
mil oportunitats de sortir a escena
qualsevol opositor que ambicionés
el càrrec de Núnez...?

Núnez s'ha caracteritzat pel mal-
baratament en matèria de fitxatges i
per la mala administració del patri-
moni esportiu del club, com ho de-
mostra el fet d'haver donat alegre-
ment la baixa a homes com Heredia i
Neeskens, que és el "dèficit espor-
tiu" al qual tant li agrada de referir-
se i que evidentment arrossega el
club. Per això és un home perillós,
perquè pot fer qualsevol bogeria a
qualsevol preu, per tal de salvar el
seu cap.

Quina és aquesta bogeria?. No ho
sé, perquè aquesta mena d'accions
no solen respondre a cap lògica. Per
a mi ja va ser una bogeria treure del
club a Neeskens i Heredia, ho va ser
no concedir més de tres setmanes de
prova a Roberto "Dinamita", ho ha
estat fitxar Alexanko per 100 mi-
lions i Schuster per gairabé 200. Ho
és la manera com s'ha tractat Krankl
com si fos un titella. Ho va ser
començar l'ampliació de l'estadi
sense saber exactament a quina me-
na d'interessos obeeix. Va ser una
bogeria sorprendre i decebre l'afec-
ció amb l'irreal i encara no prou clar
fitxatge fantasma de Maradona.

Núnez pot fer ara qualsevol mena
de bogeria semblant i després dirà
que tot ho fa pel bé del Barca,
aconsellat pels tècnics, per buscar
una plantilla compensada, perquè
ho vol el soci, per ampliar el patri-
moni del club, perquè la premsa no
li deixa cap altra sortida, perquè el
Madrid li fa la vida impossible, per-
què José Maria García l'ataca de nit
i de dia, perquè vol fer del Barca el
millor club del món. Què importa
l'explicació en un home que té res-
posta per a les coses més inexplica-
bles? L'única incògnita rau en saber
fins quan el soci, aquest soci que ja
ha deixat d'anar al Camp Nou,
aguantarà aquesta pila d'explica-
cions. •

39



ACABA DE SORTIR EL SEU DARRER

LLIBRE "ELS VELS DE L'ECLIPSI"

Jaume Pont, creació i crítica
MIQUEL ALZUETA

La veu creativa i la llança crítica de Jaume Pont són
el marc limitat d'una conversa en què "Els vels de l'eclipsi",
darrer llibre seu aparegut, i les col·laboracions
al diari uAvui", marquen un punt de sortida
per endinsar-nos en els problemes teòrics de tota creació,
i de tota crítica. En conjunt de tota societat literària.

Quin paper juga aquest "Els vels
de l'eclipsi" dins la seva obra poèti-
ca global?

De replantejament. Sóc cons-
cient que el meu primer llibre,
"Límit (s)", no passa d'ésser un
retrobament emocionat amb la
meva llengua. Jo, fins als vint-i-
sis anys escrivia en castellà. Te-
nia, amb aquesta llengua, quatre
llibre inèdits i un d'ells a punt de
publicar. No és estrany, doncs,
que "Iimit(s)" fos un "livre-vali-
se" on tot tenia cabuda: la meva
admiració per l'estètica surrea-
lista, per Georges Bataille, per
"Pélan" més fosc i obscur dels
simbolistes, pel segle d'or cas-
tellà (sobretot Aldaha, Góngora,
Quevedo i Joan de la Creu), sen-
se oblidar a Foix, que fou la
meva devoció primera d'entre
tot el que vaig llegir en català.
Això pel que fa a les fonts literà-
ries. Perquè, a més, a més, a
"Iimit(s)" hi havia un evident
encarament del poeta amb els
problemes formals d'una llen-
gua literària que per a mi era
verge. Tenia, per tant, necessi-
tat d'encarar-me amb la meva
veu personal i si era possible
crear-me un estil propi. Han pas-
sat quatre anys fins a la publica-
ció d'"Els vels de l'eclipsi". Qua-
tre anys de reflexió que m'han
servit per interrogar-me sobre el
meu quefer poètic: sobre la meva
relació amb el món que m'envol-
ta i amb les paraules que faig
servir per nombrar aquest món, i
de les possibilitats de relació de
les paraules entre si. "Els vels de
Teclipsi", doncs, contemplat des
de la perspectiva global (que in-

clou hores d'ara un tercer llibre,
inèdit), vol ésser un planteja-
ment teòric sobre el destí del
poeta, la poesia i, per extensió,
l'art en general;

El difícil
concepte de novetat

D'acord, però vostè ens parla de
quatre anys entre "Límit(s)" i "Els
vels de l'eclipsi" materialitzats en
elements teòrics. Com apareixen
aquest quatre anys dins el llibre:
quines novetats, quines experièn-
cies formals...?

En un sentit genèric ho ignoro.
Sóc un defensor recalcitrant de
la novetat, però al mateix temps
dubto de la "novetat". Enfront
d'ella mantinc una posició críti-
ca. Hi ha funcions literàries no-
ves, això si, però els materials
ideològics o imaginatius han va-
riat molt poc. Donem voltes en-
torn els mateixos problemes de
fa segles. El que varia susbtan-
cialment és "la distància" que el
poeta estableix entre ell i l'ob-
jecte poètic: la distància que és
pròpia de la seva temporalitat.

Per això estic al costat de Bor-
ges quan diu (generalitzant, és
clar) que "Les coses que es diuen
en literatura són sempre les ma-
teixes: el que és important és la
manera de dir-les". Així, doncs,
crec que la "novetat" literària-
ment parlant, és un concepte
ambigu (com el concepte d'a-
vant-guarda) i que cal revisar. El
meu sentit de la novetat pot es-
tar tan a la vora d'un poema de
Ràfols Casamada com del Qui-

xot o un poema de Li-Po. Per
aquest motiu, referint-nos a"Els
vels de l'eclipsi", solament puc
parlar de la novetat que el llibre sig-
nifica per a mi i no cap altra.
Respecte a la seva voluntat con-
ceptual ja he precisat abans
quina és la cosmovisió que el
motiva; pel que fa al planteja-
ment lingüístic del llibre si ex-
ceptuem els dos llargs poemes
que obren i tanquen el llibre, on
assajo un discurs descriptivo-
simbòlic sobre les seves claus
centrals—, crec que hi ha una
clara intenció de concentrar al
màxim el procés significatiu dels
mots. En realitat crec que vaig
cap a una mena d'"ascesi" poè-
tica, d'abstracció expressiva, on
amb el mínim de mots s'obrin el
màxim de suggerències poèti-
ques. Això és fàcilment consta-
table a la secció titulada "Trac-
tat de mecànica sentimental")
feta tota ella a base de poemes
molt curts i intensos, on em pro-
poso concentrar en gru extrem
les relacions entre el temps,
l'amor i la mort.

Què entenem per crítica?

Parlem de crítica, una de les ves-
sants que, darrerament, més con-
reua vostè, ara des de les pàgines
del diari "Avui". Faci una mica de
crítica de la crítica.

Abans de tot caldria precisar
què entenem per "crítica". Din-
tre del mateix sac s'hi posen
moltes coses. Crec que fou Ro-
man Jakobson (i Joaquim Molas
ho ha recordat en algun escrit
seu) qui digué que ha estat la
confusió terminològica entre
"estudis literaris" i "crítica" la
que ha dut a l'especialista de 1B
literatura "a convertir-se en
censor, a reemplaçar per un ve-
redicte subjectiu la descripció
de les belleses intrínsiques de
l'obra literària". Es fa crítica als
diaris i revistes d'informació
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"Sóc conscient que el meu primer llibre, Límit (s), no passa d'ésser
un retrobament emocionant amb la meva llengua"
general, a revistes especialitza-
des i a volums monogràfics. Ara
bé, l'objecte de contemplació és
totalment diferent en els tres
casos. En un diari la critica ha de
ser informativa, sintètica (per
qüestió d'espai) i suggerent; tot
el contrari de textos especialit-
zats, on la metodologia crítica i
l'objecte d'anàlisi pot ésser més
exhaustiu. Pel que fa a la meva
postura crítica cal dir, i torno al
que deia Jakobson, que jo mai he
tingut vocació de polemista ni de
comissari de cultura. No he tingut
(almenys ho intento fins on més
Possible), ni tinc un partit pris.
Altres sí el tenen, i els felicito de
tot cor. £1 que passa és que quan
es posen a comentar un text ob-
liden massa fàcilment aquest
text i ens parlen de tot menys
d'ell., Hi posen, això sí, molt
d[èmfasi viperí molta cura car-
nissera: i no res més. N'hi ha
d'altres que tracten d'explicar-
Ros l'obra, quan jo entenc que la
crítica literària és tot el contrari.
Vull dir que la crítica, i recullo
les paraules de Barthes, "no ha
de pretendre traduir l'obra,
d'aclarir-la, perquè no hi ha res
niés clar que l'obra mateixa. Allò
Rue pot fer és engendrar un cert
sentit, a través d'una forma que

és l'obra". Quan aquest "cert
sentit" és suggerent i està ben
constituït", té to i estil propis,
àdhuc la crítica pot esdevenir
enormement creadora: és el cas
d'Eliot, del mateix Barthes, de
Maurice Blanchot, d'Octavio
Paz o d'alguns textos de Josep
M. Castellet.

Darrerament, però, la crítica, la
seva migrada o inexistent existèn-
cia, ha estat comentada, atacada,
defensada, etc. LQuè pensa?

Miri, jo respecto totes les opi-
nions. Ara, passo totalment del
"rebentisme de tocador". De
boqueta tothom és el millor del
món i la resta de mortals uns
éssers objectes. Potser el que
cal, en realitat, és obrir una dis-
cussió sobre el problema i dei-
xar-nos de romanços. Però, per a
això, fa falta que la gent vulgui
parlar. Per què no es fa un
Col·loqui de la Crítica on tots
aquests temes, i d'altres, puguin
ser debatuts? Llenço la idea per
veure si algú s'anima a organit-
zar-lo. Així que, tornant al fil de
la qüestió, penso que sí hi ha un
crítica als PP.CC... Ignorar-ho
no és objectiu ni cert. Una altra
cosa és si hi ha un "corpus"
crític amb entitat sociològica i
literària influent dins el medi

cultural. Això és ja una altra
cosa: és qüestió d'anys, de nor-
malització dels sistemes de co-
municació de masses, d'un en-
senyament plenament català i de
tantes coses avui per avui enca-
ra absents.
Engegar un procés de discussió

Quins son, al seu entendre, els
problemes tècnics, teòrics, estruc-
turals o sociologies que fan que
avui als PP.CC. sigui difícil d'obte-
nir i crear aquest "corpus" del que
abans parlava? Es pot medir, d'al-
guna manera, la influència de la
crítica dins la societat cultural cata-
lana?

La societat catalana no és una
excepció al problema d'altres
societats occidentals, que són
les que coneixo de més a prop. El
fenomen de la crítica literària té
un relleu molt minoritari. El pú-
blic llegeix pocs llibres. Doncs ja
em dirà qui llegeix les crítiques!
Problemes tècnics, teòrics, es-
tructurals? No acabaríem. Tant
les editorials com les entitats
culturals, com nosaltres matei-
xos, els escriptors, hem d'enge-
gar un procés de discussió i auto-
crítica. Solament d'aquesta mane-
ra podrem conèixer a fons, sense
triomfalismes ni derrotismes,
els signes que ens són propis.
Algunes editorials castellanes
de Barcelona, l'any passat en-
gegaren conferències i debats
d'aquest tipus, amb gran influència
d'escriptors i públic. Cal fer
això: crear una infraestructura,
les condicions sociològiques fa-
vorables. Hem de substituir les
condicions de supervivència he-
retades de la nostra tradició, i
recentment del franquisme, per
uns supòsits culturals i literaris
no coartats.

I podríem parlar amb en Jaume
Pont de moltes altres coses que ens
queden al tinter: l'aparició recent-
ment de la seva antologia, "La nova
poesia catalana", feta conjunta-
ment amb Joaquim Marco, o de la
direcció de la revista literària feta a
Lleida "Quaderns de Ponent"
que per cert, ara està preparant un
monogràfic dedicat a Màrius To-
rres. Però això queda per una nova i
més llarga conversa. •
"Els vels de l'eclipsi". Edicions
62. Barcelona. Col·lecció L'Es-
corpí.
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Cultura en joc JOSEP Ma. CARANDELL

Prisma d'un llibre d'Espriu
. L'any 1973 el compositor i mu-
sicòleg Manuel Valls demanà a
Salvador Espriu uns textos per a
un espectacle, l'objectiu del qual
era retre "homenatge a la nostra
entitat lingüística i nacional,
complexa i alhora unitària". Per a
facilitar la tasca del poeta, Valls li
donà uns esborranys sobre expe-
riències pròpies a diversos llocs
dels Paísos Catalans, que poste-
riorment el poeta usà lliurement
per a escriure un seguit de proses
y poemes relacionats, que ara
constitueixen l'obra "D'una vella
i encerclada terra". Recordo que
fa un any s'estrenà al Palau de la
Música Catalana aquesta obra de
Valls i Espriu, malgrat algun mo-
tiu no em va permetre d'anar a
veure-la, encara que Ovidi Mont-
llor, a càrrec del qual eren els
recitatius de l'obra, m'havia invi-
tat personalment.

CENTRE
EXCURSIONISTA DE

CATALUNYA

L'itinerari d'aquesta creació,
però, no va quedar aquí. L'any
1976, el que aleshores era presi-
dent del Centre excursionista de

• Catalunya, Agustí Bou i Tort, li
demanà a Espriu un escrit per tal
de conmemorà el centenari de la
creació de l'esmentat Centre,
nascut al carrer de Paradís el
1876, i el poeta, que en aquells
moments encara no havia enlles-
tit l'encarrec de Manuel Valls,
demanà a aquest que el text que
havia de ser musicat pugues ser
publicat pel Centre Excursionis-
ta de Catalunya.

Amb tot això quedaven lligats
en una sola obra el poeta Espriu,
el músic Manuel Valls, el director
d'orquestra Oriol Martorell, el
Centre Excursionista de Catalu-
nya i, finalment, l'escultor Josep
Maria Subirachs, al qual li foren
encarregades les ilustracions del
llibre que ara acaba de sortir,
amb pròleg de l'actual president
del Centre Excursionista, Lluís

Puntís, i amb una explicació de la
història de la creació de l'obra,
escrita pel mateix Espriu.

JOSEP MARIA
SUBIRACHS

Des de fa ja una pila d'anys
Salvador Espriu —el poeta que
dominà l'escena literària catala-
na dels anys seixanta— es man-
tenia allunyat de tota mena de
publicitat. Que jo recordi, només
"Una altra Fedra si us plau"
(obra teatral que, com la present,
té també una llarga història de
realització), havia sigut feta pú-
blica gràcies a la insistència de
Núria Espert. Curiosament,
aquesta obra implicà també a
Subirachs, en el sentit de que el
gran escultor realitzà una notabi-
Hssima i impresionant escultura
de Núria-Fedra, en la que unia la
pintura amb la plàstica, en un
contrast que descol·loca a l'es-
pectador i li fa penetrar una mica
més en el món de les antítesis de
Subirachs. Sobre aquestes qües-
tions i altres, llegiu l'entrevista
de Miquel Alzueta a Josep Maria
Subirachs en el número anterior
de l'HORA.

Pels mateixos dies que Alzueta
visitava a Subirachs en el seu
esplèndid Estudi Regomir, jo
també pasava una hora de gran
intensitat artística amb l'escultor
i el seu secretari —antic amic
meu— Jordi Humbert. Subirachs,
com en un ritual, s'acomiadà de
mi regalant-me el llibre esmentat
d'Espriu il·lustrat per ell, llibre
que ara té per a mi no sols el seu
valor intrínsec sinó també el de
record d'una experiència d'es-
pectador com feia temps que jo
no tenia.

EL TEXT D'ESPRIU

El llibre "D'una vella i encer-
clada terra" preseta a un Roda-
non que sortint de Barcelona visi-
ta alguns indrets de les terres de

llengua catalana. El programa
proposat per Manuel Valls no
devia resultar-li pas sensill a Es-
priu, car es devia trobar amb la
obligació de citar totes les co-
marques i zones dels Paísos Ca-
talans —i ai si t'en deixes un!
devia pensar— i la obligació de la
poesia de defugir tota proximitat
a les guies excursionistes i turís-
.tiques. Espriu s'en va sortir, pe-
rò, amb el recurs al seu excepcio-
nal sentit de la ironia. Potser
aquest llibre cau dins de les obres
"menors" —com la "Fedra"—
del gran poeta de Sinera. Però la
veritat és que hom torna a disfru-
tar, amb la seva lectura, d'aquell
món mític i literari que Espriu ha
creat al llarg de la seva vida, i en
el qual els seus lectors ens sentim
tan familiars. Passa com amb
Faulkner: tota nova incursió en el
seu comtat mític de Yoknapa-
tawpha, ens enriqueix gràcies
precisament a que ja ens hi tro-
bem en ell com a casa. 0 com en
el cas de Ruyra, quan llegim un
nou conte sobre Blanes. No ens
parla aquí Espriu de Sinera, ni de
Sepharat. Però tot ens fa pensar
que recorrem camins ja visitats
del seu petit món, del quan el
Rodamón ens diu: "Senyors, jo
no vinc d'enlloc ni vaig a cap
banda. Només rondo d'un costat
a l'altra del nostre país, en l'espai
i en el temps. En barrejo els
camins, perquè s'entrecreuen i
s'em confonen, i els qui no som
savis ignorem què ha estat i què
és aquest nostre país, on comen-
ça i on acaba. L'hem embastar-
dit, però és. L'hem malmenat,
però existeix. Ens angunieja molt
de pensar si continuarà o no vi-
vint i, si de cas, de quina mane-
ra". À partir d'aquí seguirem el
Rodamón en un doble viatge geo-
gràfic i literari, mítie en tots dos
casos, tot visitant Catalunya, el
País Valencià, la Catalunya Nord,
etc, amb la mort mossegant-nos
els talons i amb la ironia d'Espriu
apropant-nos i alhora allunyant-
nos de la realitat mostrada, facul-
tat superba del nostre poeta.
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Cinema

Un gigolo
nord-americà
ANTONI KIRCHNER

Mireu-lo bé. Oi que és macp? És
un professional de l'amor. És un
home ben parit. Fixeu-vos en la
seguretat que reflecteix la postura,
ben estudiada, que ens dóna. La
mirada sembla que capti una possi-
ble "clienta"; un xic espitragat, però
no massa; la mà esquerra li cau
segura després d'estilitzar-li el
muscle. Però el detall més estudiat
és el dels dits de la mà dreta aguan-
tant l'americana. Són un parell de
dits musculosos, acostumats a fer
exercici, per això poden aguantar,
com aquell qui no fa res, el pes de
l'americana. I les cames? Què en
dieu de les cames? Llargues, mol-
sudes, les cuixes, però, sense un
gram de greix, no ens ensenya els
genolls però estic segur que no des-
diran les cames que els aguanten.
Supuso que, abans d'arribar aquí ja
us haureu fixat en el detall sensual
del posat". És un detall important
—encara que en ell i en el seu ofici,
tots els detalls són prou impor-
tants— provocat per la moda dels
pantalons cenyits.

Sí, és allò que s'en diu un home
maco. És un gigolo. És el personatge
protagonista del film "American
Gigolo". És un home que està segur
de si mateix, es creu un bon profes-
sional. Domina cinc idiomes, no té ni
idea del català però no li faria man-
dra aprendre uns mots si sabés que
arriba a Califòrnia una futura clienta
nascuda aquí. Es un home de gust,
que sap vestir esportivament però
que també és un mestre triant-se el
conjunts i la roba fosca ideal per a
sopars en restaurants de luxe. És ún
ser que transpira seguretat i gust. I a
la vegada és un ser que es creu
vacunat contra el sentiment de
l'amor.

Aquesta és una mica la trama del
film. El desmoronament, la fragili-
tat en que caurà aquest ser tan segur
de si mateix, que domina l'art de
l'amor físic, que sap com complaure
les dones, com extasiar-les. Él mo-
ment en què es trenca aquesta
seguretat serà, en primer lloc, quan
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trobi una dona que l'estima, que
s'enamorarà impulsivament d'ell.
Acabarà rendint-se a un sentiment-
promogut primer per una atracció
que li proporcionarà un final total-
ment tradicional. Però, a l'ensems,
aquesta inseguretat provocada per
les sensacions del sentiment de
l'amor, quedarà agreujada per una
tèrbola història policíaca, amb un
sàdic assasinat, falsificació de pro-
ves i recerca i captura del gígolo que
apareix com a principal inculpat.

Sembla ser que hi ha connota-
cions de la política nord-americana
que assenyalen i identifiquen amb la
realitat a determinats personatges
de la història (la dona que s'enamora
del protagonista és l'esposa d'un
senador d'arrelada família tan co-
neguda com vinculada a la política
dels Estats Units). Això pot signi-
ficar una lectura molt més interes-
sant per l'espectador nord-americà.

Miren-lo
bé. És en
Richard
Gere, el
nou sex-
símbol
del
cinema
nord-
americà.

Per a nosaltres aquestes referències
queden una mica fosques.

L'interès del film podem discutir-
lo. La història ens rellisca, ens deixa
freds. En cap moment el realitzador
fa l'esforç de sortir de l'ambigüitat
amb què ens explica els fets i sembla
voler combinar el document socio-
lògic de l'home que es prostitueix i
la crítica argumentada —a la mane-
ra d'un "thriller"— dels estaments
de l'alta burgesia que, en cas de
perill, adopta unes mesures de se-
guritat tan rígides com perilloses
perals seus enemics.

"American gigolo" és una obra en
la qual el decorador d'interiors i el
dissenyador de vestuaris s'hi han
lluït. Uns i altres resulten, en deter-
minats moments, d'un gust exquisit.
Com sorprenent és la bellesa del
protagonista, Richard Gere, el nou
sex-xímbol mascle del cinema nord-
amenca. i
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"Bodas de sangre": tres obres de García Lorca, enguany a Sitges.

Teatre
Sitges:
tretzena edició
VINYET PANYELLA

Amb un total de quaranta espec-
tacles presentats, dels quals disset
eren obres d'estrena, i amb una
afluència de públic molt superior a
la d'altres anys, ha transcorregut el
XIII Festival Internacional de Tea-
tre de Sitges.

En conjunt, les aportacions del
Festival han estat diverses, així com
ho han estat el tipus de companyies
que s'hi han presentat. En tot cas,
potser es podria parlar de les dife-
rències de plantejament existents
en les propostes de l'Estat Espa-
nyol i les d'altres països d'Europa.
Caldria esmentar, d'una banda, les
danses indús de "Mayurbhanj Oris-
sa Show", i de l'altra, alguns espec-
tacles procedents de Sud-amèrica i
d'Amèrica Central: "Teatro Estudio
de La Habana", "Taller de Teatro
de la Ciudad Universitària" i "Tea-
tro Denuncia Colectivo", de Mèxic, i
el mim Mario Valdez, principalment.
Les dues companyies que l'any pas-
sat centraren l'atenció del públic i
de la crítica ("Teatre Contemporani
de Wroclav"; Polònia i "Teatron
Kaissarianis", d'Atenas) no han es-
borrat enguany l'impacte de la pas-
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sada edició. No obstant això, han
presentat treballs més que remar-
cables, sobretot Control de natali-
tat, de la companyia polonesa. De
tota manera, potser el millor espec-
tacle del Festival hagi estat el pre-
sentat per la companyia alemanya
"Württembergische Landesbühne
Esslingen", amb l'obra La llibertat
de Bremen, de Fassbinder, que ha
rebut el premi "Cau Ferrat" 1980 a
la millor aportació artística.

Tres propostes sobre García Lorca

Una de les notes destacades del
Festival ha estat veure tres obres de
García Lorca, a través de tres plan-
tejaments radicalment diferents:
Bodas de sangre, del "Teatro Es-
tudio de La Habana", dirigida per
Berta Martínez; Mariana Pineda,
del "Grenier de Toulouse", dirigida
per Jean Claude Bastos; i Yerma,
presentada pel "Teatron Kaissaria-
nis" dirigida per Ricard Salvat.

Bodas de sangre fou presentada
a base d'un gran treball d'actors, en
especial de l'actriu que representa-
va el paper de la mare, i amb tota
una sèrie d'elements i detalls que
situaven el conflicte de García Lorca
dintre d'un context molt més ampli
que el de drama andalús que sovint
se li ha donat. Crec que és en aquest
sentit que cal interpretar els ele-
ments que intervenen en el muntat-
ge i que des d'aquí poden semblar

estrictament folklòrics: navalles,
ventalls, càntirs, etc.

Mariana Pineda, que només
salvant molts problemes va poder
representar-se, era una proposta
notablement diferent a les altres,
tant a nivell de muntatge com d'in-
terpretació. En realitat es tractava
de "desdramatitzar" l'obra, però
mantenint tots els seus moments de
tensió dramàtica. El text era recitat
en francès, amb algunes expressions
o noms en castellà, per cinc noies
que s'anaven alternant en la inter-
pretació dels personatges com si es
tractés d'un joc. L'espectacle resul-
tà insòlit per a bona part del públic,
el qual, no obstant la sorpresa, re-
coneixia tot el treball d'interpreta-
ció que se li havia presentat en unes
condicions improvisades.

Yerma era esperada amb expec-
tació, i no decebé tot i que en la
primera part hi havia moments de
certa monotonia. D'aquest especta-
cle cal destacar globalment la inter-
pretació, en especial la d'Olga Stav-
raka que interpretava el paper de
"Yerma", i la incorporació d'una
sèries de danses rituals i de música
popular, tot plegat fins arribar a
moments d'enorme grandiositat i
bellesa plàstica.

Teatre català

La representació del teatre que
actualment es fa a Catalunya va



"Plets i olles"pel grup La Sínia: entre el
poc destacable del teatre català.

passar amb alts i baixos. Cal esmen-
tar aquí el treball del grup "La
Sínia" que amb direcció de Joan
Ollé interpretà Plets i olles, de
Racine, i el "Teatre del Confetti"
que presentà La Blancarosa Sire-
na de la Mar Blava, de Damià
Barbany i Santiago Sans, sota la
direcció del primer. Ambdós espec-
tacles varen ser prou ben acollits.
En canvi, ni "Els Elfs" amb No-
dreix d'amor, un espectacle sobre
poesia de l'època de la decadència i
romanticisme, ni "La Divina Valle-
sana" amb Bloody Mary Show, de
íodolf Sirera, respongueren a l'in-
terès que havien despertat. "Els
Elfs" presentaren un muntatge en
total desacord amb el text que ana-
ven recitant i amb el treball fins ara
realitzat per ells; "La Divina Valle-
sana", dirigida per Frederic Roda,
cansà i decebé per la seva lentitud i,
en alguns casos, per la seva inter-
pretació. Globalment, la presència
jjel teatre català hauria hagut de ser
bastant més convincent.

Els premis

La llibertat de Bremen, obra
guanyadora del "Cau Ferrat", amb
una escenificació simplíssima (fons
de rajoles de bany blanques i perso-
natges vestits de negre), una llumi-
notècnia totalment identificada
ajfcb el sentit de l'espectacle, i una
interpretació excel·lent, presenta

Una Yerma al Sitges 80
ANTONI BARTOMEUS

Tot i ser presentada fora de
concurs, Yerma era un dels cen-
tres d'interès més clars del Festi-
val de Sitges. L'obra lorquiana,
present per triplicat aquest any,
és al mig d'un permanent debat
de lectures, interpretacions i ico-
noclàsties, entre els quals aquest
text concret ja ha passat per
alguna prova memorable. CoLloca-
da com a fi de festa i amb tot de
predicaments favorables, Yerma
havia de cridar l'atenció per for-
ça. Que el "Teatron" grec és molt
"Teatron" per a l'espectador de
Sitges des que l'any passat es va
endur al "Cau Ferrat". I al darre-
ra, dirigint l'espectacle, un Ri-
card Salvat que feia temps que
demanava la paraula en aquesta
història i a qui els grecs del Kais-
sarianis donaven veu i vot.

"Com a mínim, crec que vàrem
fer una lectura personal d'un text
admirable, arrelat a les essències
del nostre passat més remot".
Atret per un ritualisme entre fan-
tasiós i tel·lúric "desprès dèl
contingut d'algunes escenes
de l'obra, el muntatge posa

aquests ritus en primer pla, no
dubta en accentuar la força d'a-
quelles escenes, i juga sense va-
cil·lacions al joc de la visualitza-
ció. Probablement pensat per a
l'exportació, la planificació de
l'espectacle pel que fa a llums,
música i treball d'actors tendeix
al suprem objectiu d'assolir un
resultat atractiu i formalment
brillant. Resultat que, quedi molt
clar, en cap cas pot considerar-se
balder. Més enllà de l'efectisme,
que hi és, hi ha també un concep-

, te de l'espectacle i una presenta-
ció de l'obra, tan discutible com
es vulgui però, evidentment, de-
fensable. I és per aquesta banda
que he volgut agafar el treball de

. Salvat i del "Teatron".

Així acabava el Sitges-80. Com
a notes marginals, o no tant,
apuntem la fidelitat del públic i
alguns erros d'organització. I pel
que fa al nivell artístic, caldria
tenir en compte per a pròximes
edicions que l'ànsia de quantitat
no acabi descuidant el rigor. Hi
va el prestigi i, tal vegada, la
continuïtat del Festival.

una acció teatral basada en uns fets
reals succeïts a la ciutat de Bremen
l'any 1831, i en els quals una dona va
arribar a enverinar un total de quin-
ze persones. Es planteja la necessi-
tat d'alliberament, no tan físic com
psicològic, d'una dona que se sent
acorralada, maltractada i alienada
pel seu entorn més immediat: la
família i els amics. Més que en
l'anècdota, l'acció dramàtica es cen-
tra en la persona de Geesche, la
protagonista, i en les seves reac-
cions davant dels fets que es van
desencadenant.

El premi "Artur Carbonell" a la
millor_estrena fou atorgat a l'espec-
tacle Naque (De piojos y actores)
amb text d'Agustín Rojas, presentat
per "Teatro Fronterizo", de Barce-
lona, i dirigit per José Sanchís. El
muntatge, divertit i ben interpretat,
guanyà moltes de les simpaties del
públic. Amb dos únics actors, és una

mena de "collage" de situacions que
s'esdevenen en la interpretació tea-
tral.

El premi "Santiago Rusinol" per
a textos inèdits, fou declarat desert,
i el "Lisistrata", nou premi concedit
"als més destacats valors feminis-
tes", fou atorgat a l'espectacle Ma-
ria Stuarda, presentat pel Collet-
tivo Isabella Morra, d'Itàlia.

En definitiva, ha estat una altra
edició del Festival Internacional de
Sitges, en el qual han destacat, en
l'aspecte artístic, les aportacions es-
trangeres i especialment les euro-
pees. Cal valorar, igualment, la par-
ticipació massiva del públic, el gran
nombre d'espectacles i la varietat
dels espais utilitzats. Enguany hem
assistit a una autèntica consolidació
del Festival; per l'interès del públic i
per la important mostra de teatre
presentada. •
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Música

Cohen destaca fonamentalment pel seu
altíssim rigor poètic.

El 16, Leonard
Cohen a Montjuïc
JORDI GARCIA SOLER

La temporada musical barceloni-
na d'enguany ha començat amb tot
un seguit de concerts d'un interès
considerable, que abasten des del
camp de la cançó amb Léo Ferré fins
al del jazz, amb el conjunt d'activi-
tats programades en el context del
XII Festival Internacional de Jazz
de Barcelona, passant pel rock, amb
vetllades com les que han tingut
com a protagonistes des de Tange-
rine Dream fins a Joe Cocker, pas-
sant per exempler, per Weather Re-
port. Tanmateix l'interès de gran
nombre d'afeccionats està centrat
ara en el gran recital que tindrà lloc
el dilluns propvinent, 17 de novem-
bre, al Palau Municipal d'Esports
de Montjuïc, amb Leonard Cohen
com a protagonista únic de tota la
vetllada.

Leonard Cohen és una de les
figures més rellevants de tot el pa-
norama musical contemporani

Aquesta no serà la seva primera
actuació al nostre país, ja que sb
anys enrera oferí un parell de reci-
tals al Palau de la Música Catalana
de Barcelona que encara són recor-
dats amb força per tots els qui vam
tenir el goig de poder-hi assistir. Fill
d'emigrants jueus, va néixer a Mon-
treal, Canadà, ja fa gairebé quaran-
ta-cinc anys, i va tenir una formació
eminentment literària, per bé que ja
a l'adolescència formà The Bucks-
kin Boys, un petit grup sense impor-
tància amb el qual començà la seva
activitat musical. Tanmateix la seva
presentació discogràfica fou molt
posterior, l'any 1967, quan ja pas-
sava dels trenta anys i després del
seu èxit clamorós al Folk Festival de
Newport. Suzanne, sens dubte la
seva composició més cèlebre, fou
popularitzada mundialment per Ju-
dy Collins, i artistes com Bob Dylan
i Joan Baez van incorporar algunes
de les seves creacions al seu reper-
tori, que ha ampliat, considerable-
ment al llarg dels anys i ha anat

Encreuats núm. 79 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1.- Si estigués tot junt, la faria
l'oli. 2.- Dit del any que ens es aliè. Nom d'una lletra. 3.-
Regla que només es útil als qui tenen molta memòria. 4.-
Consonant. Ensenyava religió a Moshe Dayan. No infrin-
geix cap article. 5.- La necessita un cotxe que no funciona.
Els bornis les tenen al mig. 6.- Prengui quelcom al vespre.
En front. Una d'Atenes i una de grega. 7.- Prefix que
significa la quarta part d'una dotzena. En Punset la vol
posar de moda. 8.- A tots els polítics en el poder els
agradaria que el càrrec ho fos. És possible que sigui un
estri. 9.- S'ha de fer per veure les pel·lícules d'èxit. Parent
no gaire llunyà. Consonant.

VERTICALS: 1.- La mateixa. Noranta-cinc. 2.- Dit
d'aquell estiu que hi hagueren tantes tempestes. 3.-
Estany. Quan una es tanca, se n'obra una altra. 4.- Un
malalt sol mai podrà fer la de grup. 5.- Moble destinat a
guardar-hi les armes. Consonant. 6.- Venia de Guinea
sense corcar-se. No el toca cap músic si no l'hi demanen.
7.- Dit del tic que ve de lluny. Aquí us curaran de manera
intensiva. 8.- Aquella grega i una d'Esparta. Està més
avall que cap altre. 9.- Més gran que un clot, i sobretot
més femení. Vocal. 10.- Així comença l'Eneida. Les
trobareu en els canapès de nespre. 11.- Dit de l'ocell que
canvia hàbilment de zona quan arriba el fred. 12.-
Extremadament magre. 13.- Al final del carnaval.
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SOLUCIÓ ALS ENCREUATS 78
HORITZONTALS: 1.- S.A.E. 2.- Apicultors. 3.- Pi-

randó. Ra. 4.- Oral. iorroC. 5.- Tona. V. T. Rata. 6.-
Fondària. Rut. 7.- I. Delicte. Pe. 8.- trE. Enologia. 9.-
Cansen. La. 10.- Tois.

VERTICALS: 1.- Ot. C. 2.- Saprófíta. 3.- Piano. Rn.
4.- Irlandès. 5.- Ca. De. E. 6.- Univalent. 7.- Aldp. Rin. 0.
8.- Torticoli. 9.- O. R. Atlas. 10.- Error. Eo. 11.- Sacar. G.
12.- Tupí. 13.- Atea.
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aplegant en un llarg seguit d'àlbums
amb els quals ha palesat també la
seva extraordinària qualitat inter-
pretativa, en una línia específica de
cançó.

L'obra de Leonard Cohen desta-
ca fonamentalment pel seu altíssim
rigor poètic. És en base a aquesta
poètica tan singular precisament
que Leonard Cohen ha arribat a
bastir també tot un musical de res-
sonàncies molt personals. Aquesta
poètica de la vida diària, elaborada
sempre en una línia molt exigent i
servida a través d'unes interpreta-
cions eminentment càlides i sugges-
tives, ha donat a Leonard Cohen una
personalitat artística gran, base del
seu èxit incessant arreu del món des
de fa ja quasi quinze anys.

Amb un estil que està per damunt
de totes les modes més o menys
comercials, Leonard Cohen és un
dels més bells exemples actualment
existents de cantant i autor d'autèn-
tica vàlua personal. Una actuació
seva sol ésser precisament una gran
lliçó del noble i sempre difícil art de
fer i cantar cançons, una gran lliçó
d'allò que representa saber escriure
unes paraules, trobar la música
adequada per acompanyar-les, ins-
trumentar aquesta música amb ri-
gor i interpretar el conjunt de l'obra
amb sensibilitat artística i amb po-
der de convicció. •

Religió

El ressò
del no-ressò
del Sínode
JOSEP BIGORDA

Un cop acabat el Sínode episco-
pal, dedicat exclusivament al rol de
Ja família en la societat contempo-
rània, ha estat molt escàs el ressò
que ha trobat el seu missatge con-
cjusiu en els mitjans de comunica-
ció. Ara bé; la manca de ressò és
Probablement el resultat que hom
Podia esperar del Sínode. Més enca-
ra, aquest era potser l'objectiu que
volia assolir el Vaticà.

De fet, el Sínode, malgrat els
advertiments d'alguns dels seus

participants més destacats (Taran-
cón, Ernst, Hume, etc.) no ha fet
altra cosa que repetir i reafirmar la
doctrina de sempre, les coses de
sempre. I no era això precisament el
que desitjaven les altes esferes vati-
canes? En definitiva, una de les
coses coherents amb el projecte de
restauració catòlica que s'ha propo-
sat de realitzar el Papa Wojtyla, és
la reafirmació més estricta de la
doctrina tradicional.

El tractament de les qüestions
relacionades amb el fet familiar no
oodia Das ésser una excepció en
aquest projecte. És veritat que al-
guns comentaristes han volgut indi-
car la tonalitat pastoral del missatge
del Sínode, com si aquesta qualifi-
cació signifiqués un distanciament
respecte a la doctrina tradicional.
En realitat, el to pastoral del mis-
satge és una confirmació de la doc-
trina de sempre.

Hi ha moltes maneres d'entendre
i d'exercir la pastoral en l'Església. I
la manera que manifesta el missatge
del Sínode no és pas per analitzar la
realitat i les seves estructures, de
cara a fer més possible la interrela-
ció dialèctica entre el fet cristià i la
persona o la parella. L'esmentat
missatge conté unes orientacions
que serveixen per a donar més su-
port encara a la reafirmació de la
doctrina de sempre.

Que el missatge parla d'incultu-
rització de la fe en el fet peculiar de
cada poble i de cada civilització? Es
cert. Però no empra pas aquest
llenguatge. Sobre aquest punt, el
document assenyala els límits, fre-
na, més ben dit, les possibilitats de
la inculturalització. El pla de Déu
sobre el matrimoni i la família sem-
bla ja molt definit. I aleshores més
que d'inculturització caldria parlar
de correcció de les cultures d'acord
amb la forma concreta com entén
ara l'Església el pla de Déu sobre el
matrimoni i la família.

Que el text parla de l'exercici de la
misericòrdia? És cert també. Però
això mateix dóna per pressuposada
l'existència de la culpa en determi-
nats comportaments de la parella,
com, per exemple, en el camp de la
regulació artificial de la natalitat.

Per tant, la sordina que el missat-
ge posa al tema de la inculturalitza-
ció de la fe en el fet familiar i

l'exhortació a l'exercici de la miseri-
còrdia sobre una culpa no detectada-
o senzillament no admesa per mor
d'uns altres pressupòsits ètics, en
comptes de servir a una autèntica
pastoral, vénen a accentuar la rea-
firmació dels principis doctrinals de
sempre.

Amb un cop d'ull global, alesho-
res, hom diria que, al costat de la
reafïrmació doctrinal que ha produït
el Sínode, el Papa Wojtyla ha donat
una altra passa. La pluralitat de
matisos i de pensaments que abans
del Sínode palesaven molts pares
sinodals ha quedat suprimida. Les
veus episcopals han passat per un
procés d'afinament de cordes men-
tals i vocals i, ara, totes es troben en
condicions de fer ressonar una ma-
teixa nota. És un cant al uníson.

La col.legialitat episcopal es va
conformant al model de la uniformi-
tat. Això era important per al pro-
jecte wojtylià. Per tant el no-ressò
del resultat del Sínode és allò que de
fet ha esdevingut més ressonant.
Així s'enforteix el pes social de la
jerarquia, pensen. •

ESPORTS

JOGUINES
ESPORTS

Roselló 370
T. 257 63 93

BARCELONA-13
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L'HORA
PETITS ANUNCIS
L'Hora de Catalunya incorpora en aquesta Secció de Petits Anuncis i

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

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

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

Les ofertes i demandes de treball (sempre que no provinguin *
d'agències) continuen essent gratuïtes, i necessàriament duran el núm. de
telel. o rei. de renunciant.

OFERTES
DEMANDES

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

Ptr promocionar publicació catalana
necessitem dues venedores, amb responsa-
bilitat t iniciativa. Imprescindible que parlin
català. Mínim garantit en temps de prova.
Possibilitat d'ingressar 50 000 ptes. Men-
suals. Horari MtubU. Interessades telefonar
els matins al núm 254.34.03.
STOPLHORA Rei 112.

Noia 20 anys s'ofereix per a
qualsevol treball que estigui en
contacte amb infants i Puericul-
tura. Teresa T. 318 93 61
STOP L'HORA Ref. 81 .

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

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

FIÀ original;* son a compte••*&.
•tfriient i •necessà/í.irnentr**:

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

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

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

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

COMERCIALS

BAR
RESTAURANT

D'OS
ESPECIALITAT EN:

MENJARS CASOLANS.

MENÚS

I SERVEIS ALA CARTA.

Anbau. 86 • TeM 253 73 36
BARCELONA

Gratificaré a qui m'ajudi a
recuperar Vespa color butà,
matrícula B-5743-CU. Tele-
foneu al 254 34 02. Jordi
STOP. Ref. 113.

GATT-IA
CENTRE DE PSICOLOGIA CLlNICA

I PSICOPEDAGOGIA

De dilluns a divendres.
Lepanto, 296, 4.°-1.·.

T. 255 53 08. De 16 a 19 hores.
Barcelona-25

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

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

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

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

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

Compraria núm 0 de L'A-
VENÇ i diversos números en-
darrerits cTHISTORIA 16. Truqueu
al 308 05 86 de 8 a 10 del
vespre. Santi. STOP L'HORA
Ref. 101.

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

Demanem venedors a co-
missió per a papereries i ca-
ses de joguines. Contracte
mercantil. Per a Barcelona
ciutat, Lleida i Girona. Telefo-
neu al núm. 351 19 24. Sr.
Margarit. STOP. L'HORA. Ref
112.

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

llibres,
revistes i
publicacions
c. Sant* Ama 23
BARCELONA 2
T. 301 63 2?

Venc bicicleta de carreres
marca Zeus-Campagnolo. en
bon estat. Preu trenta mil pesse-
tes. Escriviu a STOP L'HORA.
Ref. 102 o teleToneu 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
(valer orig. 750.000 ptes) P*
500.000 ptes. pagament a
convenir T. 217 06 18. Domè-
nec Nebot. Ref. 54.

Venda estufa Butathermix.
mod. 316 OS. gran. quasi nova.
per 10.000 ptes. Tl. 803 6039
o escriviu a STOP L'HORA Ref.
85.

ítP.era anuncis comercials eiVaquesla secció adrèceil-vosTril departament
de publicitat d« I Hora de Catalunya c/Aribaiiií':80 àtic .*Ta Batcelona-S6

.6 telefoneu.al 254 34,02-03; Si ca!>pa5sarem à^isjtarrÀ/QS^j**^*
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Cal remarcar que l'autor no explota mai les troballes sinó que les
gaudeix, les utilitza i les deixa.

Art
Eduard Chillida
MARIA JOSEP COROMINAS

L'escultura d'aquest artista, com
tota l'escultura, és fruit d'un diàleg
entre l'home i la matèria. Per a
altres escultors, aquest diàleg ve
molt condicionat per unes directrius
que exerceixen una dictadura sobre
l'acte creador, ja es basin en idees
generals que circulen dintre la so-
cietat en un moment donat, ja neixin
d'imperatius individuals de l'autor.

Per altres, encara, el treball es
doblega a les condicions estrictes
d'una metodologia que fa suscepti-

ble un càlcul dels resultats que cal
obtenir.

Chillida es troba tan lluny d'a-
quella concepció de tipus ideològic
com d'aquesta, de tipus automàti-
cament determinista. Per ell el dià-
leg amb la matèria és el punt de
partida i el punt d'arribada que
procura protegir de tota temptació
ideològica o metodològica. Ell ma-
teix explica que durant el seu treball
roman obert a les suggestions del
material que no són ni idees ni
formes; una mena de clima mental o
emotiu indefinible que ell anomena
"flaire".

Aquest tipus de missatge emana
de la matèria i es caracteritza per la
seva gran complexitat.

Astrologia
ESTEVE CARBÓ

El sol a
sagitari (1)

El dissabte 22 de novembre a les 3 h.
42 min. el Sol entrarà dins la constal.-
lació de Sagitari. Serà el segon mes
d'aquest any que coincideix amb
lluna plena ja que la lluna serà a les 6
h. 39 min. a la constaüació de Tauró.

Les persones nascudes amb el sol
dins el signe jupitarià de Sagitari
tenen un caràcter alegre, simple i
honest. Actius i emprenedors, esti-
men el treball tant com el joc. Tenen
molt de dinamisme, s'entusiasmen
amb facilitat i es confien ràpidament.

Són persones simpàtiques, franques
i lleials. Molt independents, estimen
la llibertat i donen la seva opinió
sense reticències però amb força
tacte. Respectuosos de l'ordre i dels
costums establerts, de les jerarquies,
són bons per menar i per obeir.

Encara que se sentin atrets pels
honors, la consideració i el confort el
seu esperit és ampli i didàctic, s'inte-
ressen pels problemes econòmics i
socials més nobles. Manifesten una
tendència profunda per la discussió,
la controvèrsia controlada pels inter-
cavis d'idees. Tenen facultats per
l'ordre, l'organització i l'administra-
ció.

Molt benevolents, amics de la
concòrdia, del bon enteniment, de la
pau, respecten les idees i conviccions
dels altres; són molt hospitalaris i
tenen el sentit innat de la jerarquia,
l'autoritat, les tradicions, la legalidat
i l'estabilitat. Estimen la vida inten-
sa, l'aire lliure, l'espai, la caça, l'e-
quitació i fins i tot l'aventura i el risc.

Generalment practiquen esports.
Estimen la bona taula, els plaers

del menjar i els de l'amor, ja que
tenen dins d'ells una tendència ma-
terial i sensual que no finalitza com-
pletament mai. Molt afectuosos i sen-
sibles, s'entretenen amb facilitat. Els
encanta viatjar i estimen el desco-
briment. Tenen tendència a menjar i
beure bé; la qual cosa els pot dur a
excessos, trastorns del fetge, artritis i
tendències congestives.



L'artista el rep com una munió
de temptacions les unes més seduc-
tores que les altres, i sempre amb un
grup d'elles que demanen a crits
ésser seguides, la qual cosa l'obliga
a operar un procés d'eliminació de
vegades molt dolorós, del qual ha de
sobreviure l'estructura que a través
de successius combats, s'acaba im-
posant.

En tot aquest procés eliminatori
l'única intencionalitat que guia l'ar-
tista, segons ell mateix explica, és la
recerca del clima que intuïtivament
veu més acostat a una mena de raó
d'ésser original del bloc de matèria
que té al davant, entenent per origi-
nal una mena de força interna capaç
d'actuar produint un impuls vital
destinat a encarnar en les exigències
d'unes estructures físiques.

Tractament dels volums
i materials

Cal remarcar que l'autor no ex-
plota mai les troballes sinó que les
gaudeix, les utilitza i les deixa. Això,
amb tots els tipus de materials que
ell fa servir en la seva obra.

Això ho veiem, pel fet que, en el
procés de la seva trajectòria artís-
tica desenvolupa diferents etapes.
Hi ha l'etapa del ferro, la del roure,
la de l'acer, la de l'alabastre, la del
formigó i finalment, ara, l'etapa de
la terrissa barrejada amb òxids que
li donen unes qualitats molt perso-
nals. A part l'artista fa sentir o
pressentir els espais interiors dels
volums. Això ho aconsegueix de
molt diferents maneres. Sovint fent
un paral·lelisme d'estructures que
avancen juntes sense tocar-se, a
través de l'atmosfera. Altres vega-
des, aquesta exploració es basa en
una penetració a la matèria mitjan-
çant les escletxes, que deixen veure
l'interior. D'altres, encara provoca
jocs de volums que passen uns a
través dels altres, per escotilles o
finestres, cosa que fa sensible un
espai foradat que no veiem però que
sentim a través de les seves conse-
qüències exterioritzades.

L'utilització que fa de l'alabastre
li permet d'obtenir, mitjançant la
seva transparència, una altra mena
de visió del seu interior. En aques-

tes peces, posa encontrast la fragili-
tat del material amb la força del bloc
i la forma que ell li dona.

Quan un material passa per les
mans de Chillida, tant si procedeix
com no de la natura, ell sap donar-li
un aspecte noble que és o bé un
subratllat del caràcter natural que
intensifica, o bé la creació d'una
mena de nova naturalesa, a la qual
dona vida.

Quan tracta la fusta, per exemple,
ho fa amb un gran respecte. No
mofífica gaire o gens el seu aspecte.
Es serveix d'ella per a encaixar els
blocs, bo i deixant els trossos, a
voltes sense polir, els confereix
aquest aspecte d'ésser molt de veri-
tat, d'una veritat intensificada.

El darrer material que utilitza és
la terra cuita, amb la qual treballa
fent intervenir la barreja d'òxids
que li permet de fer contrastos entre
volums de color fosc que contrasten
amb la resta de la peça.

L'obra de Chillida ens atrau i
impressiona tant com la personali-
tat de l'home, sentiment- que no
massa vegades ens sorgeix davant
les obres d'art.

Llibres PERE ANGUERA

CASELLAS, R.: Els sots fe-
réstecs. Ed. Lais. Les eines
de butxaca, 9. 192 pàgs.

Reedició d'una de les més importants i introbables novel·les del modernisme.
L'enfrontament, i la derrota, del capellà culte i sensible amb la realitat dura.
ferrenya i primitiva del món rural català de finals del XIX. Un documentat pròleg
de J. Castellanos situa l'autor i l'obra.

SOLER, J.: Camil i Adelf.
Ed. 62. El balancí, 122.234
pàgs.

Una novel·la original, amb força i ben escrita. La possible mort per telemàquia
de dos industrials barcelonins dóna peu a l'explicació de la vida de dos bessons
univitel.lins a través de tres sessions de psicoanàlisi i de documentació privada;
les relacions d'afectuositat i de competència són l'eix de la narració.

BARTOMEU, J.: Guia del
romànic català. Publicacions
abadia de Montserrat. Ca-
vall Bernat, 7. 160 pàgs.

Una útil guia del romànic al Principat, Andorra, Catalunya Nord i la franja ck
Ponent, amb la suggerència d'atractius itineraris, indicant-ne la millor ruta,
distància en quilòmetres i breus comentaris sobre tots i cada un dels edificis o
elements destacats.

LLULL, RAMON: Llibre de
meravelles. Les millors obres
de la literatura catalana,
36. 358 pàgs.

Edició que posa a l'abast de tots els públics una de les primeres i més
destacades obres en prosa de la literatura catalana medieval. El llibre està bastit
recollint un conjunt de petits apòlegs i conté entre altres el conegut "Llibre de les
bèsties". Un pròleg de J. Molas i un glossari final ajuden la missió divulgadora.

URGELLES, R.: La cova dels
trabucaires. Publicacions
abadia de Montserrat. La
xarxa, 30. 116 pàgs.

Un recull de dues narracions infantils destinades bàsicament a exaltar la vida
del camp i el seu esperit tradicional, a través de les peripècies de joves ciutadans
o de la intercalació de rondalles apòcrifes. El llibre està il·lustrat per M. P. G.
Borron.

SANMARTI, J.M.: Ramon
Muntaner: expedicions i con-
questes pel Mediterrani. Ed.
Blume, Personatges cata-
lans de tots els temps, 4.94
pàs.

Reeixida síntesi divulgadora de cara al públic infantil de l'expansió catalana
medieval per la península i la mediterrània, prenent com a pretext la vida i la
crònica de R. Muntaner. Unes encertades il·lustracions i una cronologia
arrodoneixen el volum.
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