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Cartes a

L'HORA.

EL TREN DE
BELLATERRA

Sr. Director:
Alguns lectors han parlat en

aquesta mateixa secció del pe-
rill dels ferrocarrils de la Gene-
ralitat que surten de la plaça de
Catalunya i arriben a Sabadell o
Terrassa. Són trens vells, en
dolentíssimes condicions. Ho
demostren els accidents que
es produeixen periòdicament. I
si ningú no hi posa remei,
penso que un dia o altra pot
passar una catàstrofe a l'esta-
ció de Bellaterra. El tren, quan
arriba a aquesta estació on
baixen tots els estudiants de la
Universitat Autònoma, para a
l'esquerra de l'andana i no a la
dreta. Això fa que tots els que
baixen hagin de creuar la via
per arribar a l'autobús que els
espera per anar a les facultats.
El tren xiula i quasi immedia-
tament engega. És clar que
algun dia, la màquina atropella-
rà algun dels estudiants que
encara són al mig de la via quan
el tren xiula. En sembla que no
costaria tant que el tren parés a
la dreta.

Ens estalviaríem un possible
greu accident.

ROSA TARRÉS
(BARCELONA)

EL TÚNEL DEL CADÍ

Sr. Director:
El propassat dijous, 20 de

novembre, el programa de te-
levisió "Vostè Pregunta" va te-
nir com a convidat el conseller
de Política Territorial, Obres
Públiques i Transports de la
Generalitat Josep M. Cullell.

Un veí de Berga va preguntar
al conseller sobre el pol.lèmic
tema del Cadí. Josep M. Cullell
va dirque la Generalitat no faria
el túnel perquè no tenia diners
per fer-lo. Malgrat això, una
empresa privada s'encarrega-
ria de les obres i per tant el
túnel estarà fet d'aquí un
temps. No és que em sembli
malament aquesta construc-
ció, però.em sembla que és
també molt necessari arreglar
la carretera Manresa-Berga i
construir un cinturó de Manre-
sa perquè no s'hagi de passar
pel centre de la ciutat forçosa-
ment. Que la Generalitat ho
recordi.

JOANA COMES
(MANRESA)

REAGAN S'OBLIDA
DELS DRETS
HUMANS

Sr. Director:
No sé ni vull analitzar les

causes per les quals Ronald
Reagan ha estat escollit presi-
dent dels Estats Units. Encara
que a mi no m'agradaven cap
dels dos candidats, hagués
preferit que guanyés Carter. I la
meva reticència cap en Reagan

va augmentar quan vaig llegir
que es despreocupava d'una
manera absoluta dels Drets
Humans, i encara més, que no
els defensava quan calia fer-
ho.

Em sembla que el nostre
país no pot surtir beneficiat
d'aquesta política. Aquí, és im-
portantíssim consolidar la de-
mocràcia. I aquesta consolida-
ció passa d'una manera clarí-
sima per un reconeixament
dels Drets Humans. Si el presi-
dent dels Estats Units no els
defensa, o més ben dit, els
ignora, malament.

JOAN FELIU
(TARRAGONA)

SUDAMERICANS A
CATALUNYA

Sr. Director:
Des de fa uns anys hem anat

veient com un gran nombre de
sudamericans s'afincava a Ca-
talunya, especialment a Barce-
lona. No tinc res contra aques-
ta gent que per motius polítics
la majoria han hagut de fugir
dels seus països. Crec que se'ls
ha d'acollir i donar-los les mà-
ximes facilitats per poder viure
i treballar aquí.

Però no tots els sudameri-
cans de les nostres ciutats són
exilats. Cada vegada són més
els veneçolans, argentins, pe-
ruans, etc, que cometen actes
ilegals al nostre país. Partici-
pen en atracaments o en roba-
toris de gran volada. Em sem-

bla que és important distinguir
molt bé entre aquestes dues
menes de sudamericans. Serà
fins i tot un benefici per als
exilats que cerquen un lloc de
treball i que esperen poder
tornar als seus països quan les
institucions es democratitzin.

JORDI PERICOT
(BARCELONA)

LAVILLA, POSSIBLE
PRESIDENT

Sr. Director:
Cada vegada es parla amb

més insistència de la possible
caiguda de Suarez. Hi ha una
reduïda llista de candidats a la
presidència, entre els quals es
troba Landelino Lavilla.

Durant els darrers dies he
sentit comentaris sobre el què
implicaria perals catalans tenir
un president català a la
Moncloa.

Efectivament, Landelino La-
villa és de Lleida, però em
sembla que és un lleidetà
completament desvinculat de
la seva terra. Podria ser de
qualsevol altra lloc de l'Estat.
Per tant, no implicarà res que
Lavilla sigui president del go-
/erh. Landelino Lavilla és un
català que no exerceix.

ANTONI PUIG
(BARCELONA)



va, que el mon s'acaba!

TEATRE

UN LLOC ENTRE
ELS MORTS, Aliança
del Poble Nou. Autora:
Maria Aurèlia Capmany.
Director. Josep Monta-
nyès. Escenografia: Fa-
bià Puigcerver. Actor:
Joan Miralles, Àngels
Moll.

PETRA REGALADA.
Teatre Barcelona. Au-
tor: Antonio Gala. Direc-
tor: Manuel Collado. Ac-
tors: Julià Gutiérrez Ca-
ba, Jaime Blanch, Is-
mael Merlo.

EL BALCÓ. Teatre
Lliure (Leopoldo Alàs,
2). Autor: Jean Genet.
Director: Lluís Pascual.
Actors: Anna Liceran,
Rosa Maria Sardà.

CINEMA

AMERICA GIGOLO.
Estranya relació entre
un gigolò americà i la
dona d'un senador. Dir
Paul Schraeder. Amb
Richard Gere i Lauren
Hutton. Aribau (18
anys).

CON EL CULO AL
AIRE. Un noi de poble
coneix una cantant i que-
da tan sorprès que l'in-
ternen en un manicomi.
Dir.: Carles Mira. Amb
Ovidi Montllor i Eva
León. Moratín. 16 anys.

LA VIDA DE BRIAN.
Anglesa. 1979. Dir.: Je-
rry Jones, Graham Chap
man i Michael Palin. Un
tal Brian és confós a Ju-
dea, pelMesias, i passen
les mil i una històries
divertides.

MON ONCLE D'AME-
RIQUE. Francesa
1980. Dir.: Alain Res-
nais. Amb Gerard De-
pardieu, Nicole Garcia i
Roger Pierre. Un biòíeg
explica una relació de
parella i les quotidiani-
tats de la seva vida. Cap-
sa, 14 anys.

VLNE AMB NOSALTRES

SANT ANDREU DE CAP A PEUS

Si vostè viu a Sant An-
dreu, vagi al quiosc i compri
el butlletí que recentment
ha començat a editar l'Asso-
ciació de Veïns. Es diu
"Sant Andreu de cap a
peus". Podrà estar informat
de tot allò que es fa al seu
barri i de les activitats de

l'Associació. A més, hi tro-
barà articles sobre qües-
tions d'urbanisme, festes,
habitatge, societats cultu-
rals del barri, etc.

El butlletí surt dissabte
sí, dissabte no. Si vostè té
una botiga o fa alguna acti-
vitat, pot anunciar-s'hi. El

pot obtenir, a part dels
quiosc, a les botigues anun-
ciants.

I si vostè no viu a Sant
Andreu però vol veure com
funiona un butlletí de bar-
ri, també farà bé de com-
prar-se-la.

Ja som a desembre. El
desembre congelat, el de-
sembre il·luminat, el de-
sembre del nen Jesús, de
les llufes dels innocents. El
desembre de Nadal i Sant
Esteve, dels galets gegants i
l'escudella i carn d'olla, de
fer cagar el tió i fer el
pessebre.

Però si amb tanta festa i
tant d'aldarull prefereix fu-
gir de ciutat i anar a la
muntanya, l'esquí és una
bona solució.

Comenceu des del prin-
cipi: la indumentària. Li re-
comanem quatre botigue-
tes, cosa fina: Esports Ma-
nanès, del carrer Canuda,
Esports Rigman (carrer
Floridablanca, cantonada
Urgell), Esports Campamà
(Urgell, entre Consell de
Cent i Aragó), i Esports
Martín, a la plaça d'Urqui-
naona.

Els preus: les fustes os-
cil.len entre set i onze mil
pessetones. les fixacions,
de quatre mil a deu mil. Els
pals costen mil pessetes
tots dos, i les botes, de qua-
tre a sis mil pessetes. (De
tota manera, si aquests
preus li semblen excessius i
no vol gastar els diners en
un equip, pot llogar tot el
material en les mateixes bo-
tigues que li indiquem.

ALANEÜ...!
Per aprendre a esquiar a

totes les estacions hi ha
monitors de L'Escola Es-
panyola d'Esquí que fan
cursets. Un curset d'una
setmana pot costar quinze
mil pessetes, amb hotel de
dues estrelles a mitja pen-
sió inclòs. Els cursets tenen
una durada d'una setmana,
i li dediquen quatre hores
diàries.

Els preus dels cursos
augmenten o disminueixem
segons la temporada sigui
alta (Nadal i Setmana San-
ta) o baixa (la resta).

La temporada podria ha-
ver començat quan llegeixi
aquestes ratlles. De tota
manera, a la Vaqueira Beret
volien haber obert el prop-
passat dia 22 i no va ser
possible per la manca de
neu.

S'espera que a partir del
dia quinze estiguin en fun-
cionament la majoria d'es-
tacions. Cal recordar, però,
que l'any passat moltes es-
tacions no van poder obrir
fins ben entrat el mes de
gener.

Organitzada per l'Area
de Joventut de l'Ajunta-
ment de Barcelona i pel
Consell de la Joventut de
Barcelona (integrat per
quaranta entitats juvenils
de la nostra ciutat, se cele-
bra del 22 al 30 de novem-
bre una campanya per pro-
moure l'associacionisme
juvenil. Els objectius pri-
mordials de la campanya
són: donar a conèixer les
entitats juvenils, afavorir
llur creixement i millorar els
serveis que els ofereix
l'Administració; Per fer-ho
possible s'han programat
una sèrie d'activitats sense
escatimar recursos ni ima-
ginació. Per tal de donar-les
a conèixer, dos autobusos
recorreran escoles, insti-
tuts, places i carrers amb
pòster, trítics i tota mena
d'informació sobre els ac-
tes. A més a més a la plaa de
Catalunya, plaça d'Espanya,
plaça de la Sagrada Família i
Fabra i Puig s'instal·laran
quatre cabines permanents
on també hi podreu trobar
material informatiu.

El programa d'actes
constarà del següent:

Per als que els agradi la
música clàssica les Joven-
tuts Musicals de Catalunya

organitzaran en ei marc dels
Pòdiums de Joves Intèr-
prets una sèrie de recitals.

Questes audicions se ce-
lebraran a la Sala d'Audi-
cions del Conservatori Su-
perior de Música el diven-
dres 21.

Dissabte, 22, dins la
campanya de neteja de
l'Ajuntament i sota el lema
"Fem dissabte", a set bar-
ris de la ciutat, els joves
escombraran els carrers i
les places més importants.
Els llocs de trobada a les 10
h. del matí són: SANTS
Plaça de Sants. POBLE
SEC Plaça Blasco de Garay.
RIBERA Passeig del Born.
CLOT: Aragó-Meridiana.
SANT ANDREU: Plaça Or-
fila. GRACIA: Plaça Rius i
Taulet. GUINEUETA: Pla-
ca Lluchmajor. Dilluns, 24,
i dimarts, 25, tindrà lloc a
la Sala Newman (plaça Sant
Felip Neri s/n) i a partir de
les set de la tarda un semi-
nari sota el títol "L'Asso-
ciacionisme juvenil a
Barcelona".

Diumenge, 30, podreu
anar a la "Primera trobada
de bicicleta de Barcelona" a
les 11 del matí al Parc de la
Ciutadella, on s'iniciaran
els dos recorreguts de 10 i
20 Km. El primer el faran
tots plegats fins arribar a
Montjuïc, on els partici-
pants en el segon continua-
ran fins a completar el 20
Km. En aquest cas les ins-
cripcions s'han de fer a
l'Ajuntament a la plaça Sant
Miquel.

Per acabar, se celebrarà
un acte central de cloenda
al Palau de la Virreina, a
Montjuïc, que començarà a
les 10 del matí i acabarà a
les 10 de la nit. Aquest acte
final estarà emmarcat dins
una gran festa en la qual hi
tindran cabuda actes diver-
sos. Al matí, jocs infantils,
actes esportius, cinema,
diapositives, música clàssi-
ca, jazz, dansa i teatre. A la
tarda tindrà lloc un gran ball
amb en Rocki Muntanyola i
l'Orquestra Serpentina,
simultanejat amb la projec-
ció de curts de cinema
còmic. El preu de l'entrada
>erà de 200 pts.

EMPIEZA EL ES-
PECTACULO. USA.
1979. Dir.: Bob Fosse.
Amb Roy Scheuder, Je-
ssica Lante. Història de
la vida d'un important
director musical. Els
seus amors, triomf, ma-
laltia i diàleg amb la
mort. Club Coliseum,
Bosque. (14 anys).
TESS. França. 1980.
Dir.: Roman Polanski.
Amb Nastassia Kinski,
Lesley Dunlop. A l'An-
glaterra decimonòmica,
una adolescent és viola-
da 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).

SEXY-SHOW
VILLA ROSA." Camp"
i balls. 200 pts. consumi-
ció, Arc del Teatre, 3.
BARCELONA DE NO-
CHE. Sessions a les 12
h. i 1,45 h: Tàpies, 5.
EL MOLINO. "Sexy-
landia" amb Alicia To-
màs, Lita Claver, Pasto-
ra Reyes, etc. Vila Vila,
99.
PREMIS
PREMI RAMON
LLULL DE LITERA-
TURA CATALANA.
Convocat per l'Editorial
Planeta. Novelles inè-
dites escrites en català.
Extensió: 200 holande-
ses o més. Originals
s'han de lliurar a Edito-
rial Planeta. Còrsega
273-277. Barcelona. El
premi serà concedit el
dia 22 d'abril.
PREMI FERRAN
QUADRES PER A
TREBALLS SOBRE
ASTRONOMIA I
CIÈNCIES AFINS.
Convocat per l'Agrupa-
ció Astronòmica Aster.
Treballs inèdits d'Astro-
nomia, Geodèsia, Medi-
cina Espacial, Meteoro-
logia, Astrofísica, etc. El
treball s'ha d'enviar a
Passeig de Gràcia 71
àtic. Barcelona Tel.
215 15 31.
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TELEVISIÓ

QUITXALLA. Infantil
català. Editon Enric Fri-
gola. Realitzador: Joan
Bas. (Dissabte, 10,30,
Primera Cadena).

LA DAMA DE LA
FRONTERA. Llargme-
tratge. Actors: Yvonne
de Cario, Rod Cameron.
Aventurer es casa amb
propietària de saloon.
Tenen un fill. El detenen
i... (Dissabte, 15,50, Pri-
mera Cadena).

LAS SEIS ESPOSAS
DE ENRIQUE VIIL.
Enric vuitè fa balanç de
la seva vida poc abans de
morir. (Dissabte, 22,05,
Primera Cadena).

NADIE HUYE
ETERNAMENTE. Ac-
tors: Christipher Plu-
mer, Rod Taylor. Sèrie
policíaca en ía qual un
detectiu de la policia
australiana és enviat a
Anglaterra. (Diumenge,
19,45, Primera Cadena).

LUCES DE CANDI-
LEJAS. Actors: Ethel
Meman, Donald O'Con-
nor, Marilyn Monroe.
Parella que actua en una
revista tenen un fill que
vol ser sacerdot. (Dis-
sabte, 20.00, Segona
Cadena).

BARTLEBY. Dins
l'espai sempre interes-
sant Festival TV. Pro-
ducció francesa, dirigida
per Maurice Ronet.
(Diumenge, 17,45° Sego-
na Cadena).

BOTIGUES

CONTINUARÀ... Cò-
mics estrangers i d'aquí.
Templaris, 12 darrera
d'edifici nou de l'ajun-
tament.

PASTISSERIA CON-
DADO. Pastissos, men-
jars preparats, bom-
bons. Tot d'excel.lent
qualitat. Mallorca 210.
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La Rambla, l'antic
terrreny vorejat de
convents que al
segle XVIII va
convertir-se en
passeig, és el
carrer més popular
de Barcelona. Flors,
cadires per seure-hi
i veure passar molta
gent, ocells, plàtans
procedents de la
Devesa de Girona
i que van ser j

plantats el 1859,
bars, quioscs i,
sobretot, gent de
tota mena.
LABOQUERIA,
EL MERCAT DE
L'ALEGRIA

Sens dubte el mercat més
important i alhora més po-
pular de Barcelona és el de
la Boqueria. Són conegudes
les paredes que cada matí,
molt d'hora, munten les pa-
geses del Prat, Viladecans i
Gavà per vendre les fruites i
verdures acabades de collir
i d'excel.lent qualitat. Tam-
bé tenen una gran fama les
peixeteres que tenen llurs
parades al vell mig del mer-
cat i quan t'hi acostes per
mirar les marevelloses for-
mes dels peixos i mariscs
que encara salten pel mos-
trador et diuen frases cari-
nyòses com "Nena peix
fresc, mira'l que maco" o
"sardineta, sardiheta fres-
ca" o "Has vist quin palan-
gre més preciós, compra'l
que te l'arreglaré". Sempre
quan compres alguna cosa
les simpàtiques peixateres fi
et regalen alguna gambeta'o

tres o quatre crancs per la
sopa, això sí, els has de
caure en gràcia si no et ridi-
cultizen públicament i es
queden tan amples. Si ets
un noi jove segur que et cau
alguna "floreta". "Has vist
Maria quin bon moco tenim
ací?" I si ets noia no et
pensis que els peixaters són
muts.També en deixen anar
cada una que et fan sortir
els colors. Però sempre amb
simpatia mai grollerament.
Es molt difícil explicar les
coses que et poden passar si
vas a comprar a la Boqueria,
Per això és millor que hi
aneu. Del que si podeu estar
segurs és que el que com-
preu serà excel·lent.

LA RAMBLA QUE
VOSTÈ
EMBELLEIX

La font de l'aigua, que si
se'n fa un glop s'ha de tor-
nar a Barcelona. El bar que
té el mateix nom i que des
de que l'han restaurat no hi
ha qui es prengui res sense
rascar-se la butxaca. Aque-
lla paradeta de la CNT que
sempre hi és, aquelles pare-
detes dels altres partits po*
li tics que només apareixen
quan hi ha eleccions. Els
ocells, el diaris, les flors i
ara l'artesania, en el mateix
lloc on fa anys hi hagué els

. . . *\v

Sap quan pesa? La bàscula de la Rambla
cantonada carrer del Carme li ho dirà.
Això sí, pot ser que hagi de fer cua.

.iJlZe&Jú>£à. i í
El Museu de la Cera, al capdavall de la
Rambla, i una font de ninfes per beure
aigua.

venedors de llibre vell, que
ara són darrera la Universi-
tat L'emissora de ràdio
—araEspanya, en temps de
la República, Ràdio Asso-
ciació— al costat del bar
Moka amb terrassa per seu-
re-hi i veure com la gent
passeja- Els vells magat-
zems del SEPU, el vell
hotel Manila. Les velles que
prenen el sol assegudes a
les cadires públiques i que
s'aixequen quan s'acosta el
cobrador. Els cotxes que
pugen i baixen al costat de
gent La Maria, sempre be-
guda L'Ocana, vedette de
vedettes. El pla de l'Os amb
el dibuix de Miró a terra, a
qui tothom quan el trapitja
li ret un petit homenatge;
Els dibuixants de caricatu-
res. Els dibuixants de pai-
satges —jquants paisatges
ha ofert la Rambla!—, sem-
pre imaginant un angle nou.
La Boqueria —jnenes, el
peix!— i el Dragstore, que
es traspassa. L'American
Soda, que ja no és el que
era. I els travestis que van
estar a punt de prendre-li el
carrer a Fraga Iribarne i f er-
se'l seu. No van poder, és
clar, que La Rambla és de

tots. De tots i de vostè, que,
sigui com sigui, tingui la
cara que tingui; quan hi
passeja, l'embelleix.

EL LICEU,
BETLEM,
FIGURES DE
CERA

El Liceu, el de les bom-
bes i els vestits llargs, ja no
és un local tan elitista com
era. S'ha començat a popu-
laritzar i per anar bé encara
s'ha de popularitzar molt,
però molt més, que anar a
veure òpera continua essent
un privilegi. Va ser cons-
truït per Miquel Garriga i
Costa l'any 1861.

Una mica més amunt, a
la mateixa mà, trobarà l'an-
tiga església dels jesuïtes,
Betlem, construcció barro-
ca del segle XVII. Val la
pena que es fixi en les co-
lumnes salomòniques i el
retaule de la Nativitat, just
damunt de la portalada.

I si parlem d'art, no po-
dem oblidar el Museu de la
Cera, un art ben diferent al
de l'arquitectura, però cer-
tament curiós. Es al capda-
vall de la Rambla, gairabé

tocant a mar. Hi ha, repre-
sentats en cera, una colla de
personatges famosos!
PRENDRE
ALGUNA GOSA

De bars no en falten a la
Rambla. Començant per
dalt de tot trobarem de se-
guida el Canaletes, refor-
mat recentment, i, quasi
porta per porta, el Núria i el
Baviera. Una mica més
avall, cantonada Tallers, el
Boadas. Els seus còctels
són conegudíssims. Acostu-
ma a estar molt ple. A l'altra
mà, el Moka, on s'hi reunei-
xen senyores a berenar i
gent de tota mena a prendre
el cafè d'abans d'entrar a
treballar. Més cap al mar, el
Cafè de l'Opera, centre de
la progressia més "progre".
Fixi's en els dibuixos de les
parets. Els italians, més que
un bar, una geladeria, li ofe-
reix uns dels gelats més
bons de Barcelona. Tots
dos tenen terrassa, però,
trobar-hi un lloca al' estiu és
dificilíssim. I ja molt avall
davant l'esgléssia de Santa
Mònica, el Sanlúcar. Bon vi
i bones tapes per fer el
vermut.
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FLECA MODERNA.
Coques de tota mena. Pa
de bona qualitat. Carrer
Tallers, gairebé canto-
nada Rambla.

SI. Artesania de dife-
rents països. Ceràmi-
ques, roba, fang, vidre,
etc. Consell de Cent en-

„ tre Rbla. Catalunya i
Balmes.

MUSEUS

HISTORIA DE LA
CIUTAT. Barcelona
des dels seus comença-
ments. Ruines, escultu-
res, pintures, reproduc-
cions j etc. Carrer Veguer
s/n.° (Barri Gòtic). En-
trada: 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 èpo-
ques. Montcada, ^ .En-
trada: 50 ptes. Els di-
lluns tanquen.

MUSEU MUNICIPAL
D'ALCOVER. Arqueo-
logia, arts decoratives,
etnologia local, am-
bients de finals del segle
XIX, etc, Carrer de la
Costetal, 1. Entrada
Gratuïta.

MUSEU DIOCESÀ
DE LLEIDA. (Secció
d'escultura medieval).
Església de Sant Martí.
Carrer Jaume el Con-
queridor, 67. Per veure'l
s'ha de trucar prèvia-
ment al número (973)
22-15-20.

RADIO

DEBATE-RADIO. Rà-
dio Espanya. 24.00. De-
bats sobre temes d'ac-
tualitat amb convidats al
programa i participació
del públic mitjançant el
telèfon.
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DIALOGOS 3 Ràdio
Nacional FM, de dilluns
a divendres de 6 a 7 de la
tarda. Recull de la mú-
sica dels anys 60 presen-
tat per Ramon Trecet.

JOVENÍVOL. Ràdio 4.
Programa dedicat espe-
cialment als nanos. Tru-
cades i música. De di-
lluns a divendres de 6 a 7
de la tarda.

MAINADA

TEATRE DE LA CLA-
CA. Dia 29. 2/4 de 7 de
la tarda. Societat Re-
creativa de Santa Colo-
ma de Cervelló.

XESCO BOIX. Dia 29.
5 tarda. Foment d'Agra-
munt.

L'ARC EN EL CEL.
Dia 30. 2/4 de 12 matí.
Sant Joan de Torruella.

OSKAR, KINA I EL
LÀSER (Cinema). Dia
30.17,30 h. Círcol Catò-
lic de Badalona.

SCALAWAG (Cinema).
Dia 30. 17,30 h. Patro-
nat de la Garriga.

LA FIRA DE BAVAS-
TELLS. Dia 30. 12 h.
Centre Cultural de Ter-
rassa.

ÀNGEL DABAN. Dia
30. 17 h. Ateneu de Sant
Celoni.

N'ESPARDANYETA
I EL REL Grup Cucor-
ba. Dia 30.11 matí. Tea-
tre Romea.

RESTAURANTS

BILBAO. Filet de toro i
tota mena de carns. El
menú val unes 200 ptes.
Tancat els diumenges.
Peligro, 33 (Gràcia).

CASA CODINA. Di-
mars casolans, a bon
preu (no arriba a 400
ptes.). C/. Torrent de
TOlla (gairabé cantona-
da Còrcega).

CERÀMICA I TAPÍS ALHORA
El museu de Ceràmica

presenta des del tretze de
novembre fins al set de de-
sembre l'exposició "Expe-
riències amb tapissos i ce-
ràmiques" dels artistes M.
Assumpció Raventós, Víc-
tor Saavedra, Mario Rivas i
la ceramista Teresa Giro-
nès. Aquest treball presen- ^

ta com a novetat el resultat
d'una col·laboració entre
ceramistes i artistes del ta-
pís, matèries molt diferen-
ciades, però que com es pot
veure en la exposició no
resulten excloents en abso-
lut. El màxim interès de la
mostra radica en la dispar-
ritat de les matèries empra-

des que fan augmentar la
força expressiva del conjunt
de les obres. Encara que el
seu fort no siguin les expo-
sicions d'art, aquesta val la
pena d'anar a veure-la ja
que la barreja d'aquestes
dues formes artístiques (ce-
ràmica i tapís) té per si ma-
teixa un gran interès.

LLUÏS LLACH A
MADRID

Ja sabem que no és d'allò
més corrent, però vés a sa-
ber, potser vostè té prepa-
rat un viatget a Madrid, que
amb això del pont aeri que-
de ben a prop. Si hi és del 3
al 7 de desembre, tindrà la
sort de coincidir amb en
Lluís Llach i els seus reci-
tals al teatre Salamanca.

Estaria bé arribar-s'hi,
oi?. Es especialment reco-
manable per a executius i
homes de negocis que amb
això del centralisme no pa-
ren d'agafar l'avió. I, evi-
dentment, per als soferts
diputats, que ja se sap, han
de passar-se quatre dies a la
capital. Encara que en
Llach digui allò de "no és
això companys, no és ai-
xò..." és probable que els
agradi, i molt.

MENJARS D'HIVERN

Mandarines, taronges i
llimones per no agafar cap
constipat. Diuen que ía vi-
tamina C és perfecta i acon-
segueix que la gent no hagia
d'anar amb el mocador
amunt i avall tot el dia. A
part d'això, les taronges i
les mandarines són ben bo-
nes i ara n'és el temps. Li
costaran, si fa no fa, unes
trenta-cinc pessetes el qui-
let.

I què li semblaria prepa-
rar unes postres originals?

De magranes no n'hi ha tot
l'any. Només en aquests
mesos de novembre i de-
sembre, amb vi dolç i una
mica de sucre. Són delicio-
ses. Menjar peres d'aigua
tampoc no està gens mala-
ment. Són sucoses i dolces i
si li agraden més els fruits
secs, castanyes. Si les com-
pra a la castanyera del barri
li costaran trenta-cinc pes-
setes la dotzena, però si té
la paciència de coure-se-les
vostè mateix li surtiran per
quaranta el quilo. Les pot
fer al forn o bé torrar-les en
una paella foradada. No
costa gens. Pot acompan-
yar-les de moniatos també
molt més barats crus que
cuits.

Novembre i desembre
són mesos amb "r", així que
ja ho sap, hi ha bon marisc.

Això si, només per a butxa-
ques privilegiades. Els es-
camerlants, 1300 ptas. al
quilo, les boques a 1100. La
llagosta... ni ho diem. Tam-
bé cal tenir dinerets per
menjar bolets: de 400 a600
pts kg. Si se'ls cull vostè
mateix, ja ho sap, ni un
duro, però vagi en compte
amb les intoxicacions. Es
també bon temps per a la
caça. En trobarà el mercat
ple. I per acabar un dinar
d'una manera exòtica, xiri-
moies, 140 pts kg. Diuen
que són delicioses amb per-
nil.

•H

i.^\
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Què hi ha? Em dic Mafal-
da. Els meus amics són la
Susanita, que tot el dia
juga a ser una senyora gran,
en Felipe, un cagadubtes, la
Libertad, petitona, petito-
na, en Miguelito que no
estén mai res, en Manoli-
to— ui, eh Manolito, som-
nia tenir un supermercat i
guanyar molts milions; de
moment enganya qui pot a
la botiga del seu pare. A
més tinc un germanet, en
Guille, i uns pares que em
fan menjar sopa. Buff... So-
pa! és la cosa més horrorosa
del món. I això que jo en
trobo moltes de coses hor-
roroses en aquest món que
ens ha tocat viure. Vostè
també, oi?

Les meves històries les
ha escrit un senyor que es
diu Quino. Trobarà els deu
volums de la col·lecció a
totes les llibreries. Només li
costaran 180 pessetes.

A CASABLANCA NO FARAN PORNO

A Barcelona obren dues
noves sales cinematogràfi-
ques, sales petitones, pas-
seig de Gràcia, número cent
quinze.

En un principi s'havia dit
que per les seves dimen-
sions hi farien cine porno-
gràfic a punt d'aprovar-se

una llei que reguli les sales
"x", però els promotors han
preferit fer-hi cinema se-
riós.

Així podrem veure-hi
molt aviat pel·lícules com
" Johnny Guitar", de Nicho-
las Ray, "Erasehead",
"Sauve qui peut... la vie",
de Godard i "Massidor",
d'Alexis Tanner.

Les sales tindran el nom
de Casablanca, en home-
natge a la pel·lícula prota-
gonitzada per Humphrey

Bogart.
Les sales han de superar

els darrers tràmits burocrà-
tics, però l'obertura és in-
minent. Consulti les carte-
lleres diàries, que potser ja
s'han estrenat.

EL RELOJ DEL
ABUELO. Menjars de
tota mena. Preus asse-
quibles. C. Francisco Gi-
ner, 50.

CAN CULLERETES.
Especialitats catalanes.
Carrer Quintana (entre
Ferran i Boqueria). Unes
800 pts.

MÚSICA

QUICO PI DE LA
SERRA. Dia 28.10 nit.
Roda de Ter.

RAMON MUNTANER
Dia 28. 10 nitTeatre
Central Cinema. Sant
Andreu de la Barca.

LLUÍS LLACH. Del 3
al 7 de desembre. 10,30
nit. Teatre Salamanca.
Madrid.

QUINTET DE VENT
DE VALENCIÀ. Obres
de Munoz, Molleda, Mil-
haud, Danzy. Dia 2.
10,30 nit. Centre de Di-
fusió Musical del Barri
de la Ribera. Plateria 25.

MOZARTEUM
QUAR-
QUARTET SALZ-
BURG. Obres de Mo-
zart. Dua 1. 21 h. Palau
de la Música.

9
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ORQUESTA DE
CAMBRA DE MAN-
HEIM. Obres de Mo-
zart Dia 2. 21 h. Palau
de la Música.

JEAN-VÍCTOR HOC-
QUARD. Obres de
MozartDia 3. 20 h. Pa-
lau de la Música.
GONÇAL COME-
LLAS. Obres de Bach,
Strawinsky, Ysaye i Pa-
ganini. Dia 4. 9 nit. Sala
d'Audicions del Conser-
vatori Municipal de Mú-
sica.

EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ DE
CATIRS. Sala d'art
Caràtula. (Trav. de
Gràcia, 96). Fins al 30 de
novembre.

CHILLIDA. Escultures
i Obra Gràfica. Galeria
Maeght. (Montcada,
25). Fins al 31 de desem-
bre.

FIDEL BOFILL. Ex-
posició d'olis. Galeria
d'art de La Pedrera. Pro-
vença 265. Fins al 2 de
desembre.

GRUP MIGJORN.
CERÀMIQUES. Fins
al 30 de novembre. Tip-
Top. Sardenya 521-523.

EXPERIÈNCIES
AMB TAPISSOS I
CERÀMIQUES. M..
Assumpció Raventós,
Víctor Saavedra i Mario
jRivas (tapissers) i Tere-
sa Genovès (ceramista).
Museu de la Ceràmica.
Palau Nacional de Mont-
juïc.

DE COR A COR

Si és que en el fons tots
sóm una mica cotilles. Ens
encanta organitzar matri-
monis. Per això estem preo-
cupadíssims pel pobre Prín-
cep d'Anglaterra. Aquest

Diana Spencer.

noiet, si no s'espavila, es
quedarà per vestir sants.
Però és que es busca cada
xicoteta... Lames recent, la
senyoreta Diana-Spencer,
lady i tot, ella, sembla que
està més preocupada pels
nens de la seva guarderia
que per ser princesa i no-
més declara que me'n vaig

Carolina de Mònaco.

a treballar". No hi ha ma-
nera que digui "En Carles
és l'home de la meva vi-
da", tant que ens agradaria
a tots... Però el príncep an-
glès no es l'únic desgraciat.
La pobra Carolina de Mò-
naco, aquesta sí que pateix,

Encarnita Sànchez.

es dedica a comprar-se co-
ses i més coses per a fer-se
passar la tristesa i declara
que "quan em vaig casar
amb en Philippe em vaig
prometre a mi mateixa
que li faria canviar la
seva manera de viure,
que el faria tornar a casa
d'hora cada nit. Vaig fra-
cassar totalment". Pobre-
ta. La que no ha fracassat
gens, almenys segons el que
ella diu, es PEncarnita
Sànchez. Modesta ella diu
que "La facultat de Cièn-
cies de la Informació ha
fet una classificació de
locutors: monstres, molt
bons, horteres i inaudi-
bles. Entre els monstres
només hi som en Luis del
Olmo i jo".

Y/yir\^^^SSÈ. tíV ^ i

Jordi Pujol

En Pujol parla també de
fracassar, és clar. Diu que
Catalunya desapareixe-
rà si no ho fem bé en els
propers 20 anys". Pobre
Jofre el Pilós! pobre
Roger de Flor! pobre Rei
en Jaume! Tant lluitar per
al nostre poble no els haurà
servit de res. Però no patei-
xin pas. El president Pujol
ens dóna la fórmula màgica
per salvar Catalunya, "Els
deu manaments del bon
català", dels quals el dar-
rer és "El bon català s'ha
de fer de CDC" només
faltaria.

És que això de tenir les
coses clares, de no fracassar,
costa. La gent no està segu-
ra de quasi res, ja ho veuen.
Per això sorprèn l'Ornella
Mutti quan diu "Em veig
dona, perquè sóc dona,
n'estic completament se-
gura". Ja és alguna cosa.

Ornella Mutti

Això és el que deu pensar el
seu agent de borsa-amant
Frederic que diu __ que
L'Ornella és com un Fer-
rari... molt difícil de con-
duir, però dóna molta sa-
tisfacció". Que s'ho passi
bé.

La Cotilla Llibertina
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Punt de mira

Cinc anys de democràcia

E n recordar que han trasncorregut cinc anys des de la mort d'en
Franco, la primera sensació és que el temps ha passat volant.
Sembla que va ser ahir! ha estat un dels comentaris més sentits

aquests dies.
I el cas és que és veritat. Dins les orelles de molts encara hi sona la

musiqueta de Ràdio Nacional quan donava el comunicat mèdic. També
se'ns fa present la figura d'aquell locutor vestit de dol que ens informava
per televisió amb cara de pomes agres, i la corrua de gent davant del
cadàver, i la intervenció del Rei a les Corts, o aquell ministre d'informació
que es deia León Herrera en el moment de donar el comunicat oficial de la
mort a tot el país.

Sembla que va ser ahir, però han passat cinc anys. No tenim en el nostre
ànim la intenció de passar balanç, dels cinc anys de democràcia, però sí que
volem afirmar rotundament que contra Franco no es vivia millor. Podem
entendre tota mena de situacions personals de desencís. Podem acceptar
que algú senti nostàlgia d'actituds de lluita ara ja superades. Però hem
d'afirmar amb claredat que les coses, mirades objectivament, han millorat i
que les llibertats per les quals tanta gent va lluitar són una realitat a la
Constitució, la qual cosa ens fa pensar que de mica en mica poden arribar a
ser una realitat a la nostra vida social.

El que passa és que la democràcia és el que és, dóna de si el que dóna de
si, i allò pel que no serveix, de bon segur, és per proporcionar satisfaccions
personals a aquells que havien considerat la democràcia com a final d'una
lluita o com quelcom gratificant, no només a nivell polític, sinó també
existencial i personal.

El consens, el pacte entre fraccions de la societat que pensen de diferent
manera, la discussió i la transacció són la clau d'aquest sistema polític. I ens
sap greu que alguns grups i determinada premsa, amb més irresponsabilitat
que mala fe, desprestigia constantment aquesta manera d'arribar a acords
que eviten enfrontaments més greus.

Si algú creu que això no el satisfà és molt lliure de pensar-ho, però que
quedi clar que l'única alternativa a la democràcia és la dictadura, adopti la
forma que adopti.

En aquest
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Els sector durs no en tenen prou amb Veurocomunisme d'en "Guti".

EL PSUC COMENÇARÀ 1981
CELEBRANT EL SEU CONGRES

L'eurocomunisme
català, a debat

L'any polític de 1981
T estrenarà, a Catalunya, el
cinquè congrés del PSUC,
un esdeveniment
important tant pel que fa al
pes específic dels
comunistes en el conjunt
de la societat, com per
ramplissim debat
ideològic que es
desenvoluparà. El quart
congrés va ser el de la
reaparició pública; el de
l'any vinent ha de ser el de
la clarificació.

12

ALBERT GARRIDO

Els preparatius del congrés han
estat sorollosos. L'episodi del sen-
yor Carrillo que ve dues vegades a
Barcelona a posar les "coses al seu
lloc", des del seu punt de vista, i el
llarguíssim i controvertit darrer co-
mitè central del PCE no han estat
els únics capítols calents d'aquests
preparatius. N'hi ha hagut d'altres
que no han trascendit a l'opinió
pública perquè han tingut per esce-
nari les agrupacions i per motiu la
discussió del projecte de tesi. N'hi
ha hagut un, finalment, que sí que ha
arribat als diaris i ha sotragat les
estructures del PSUC: la difusió
d'un domment a mig camí del leni-
nisme, l'estalanisme i l'ortodòxia

que compta amb el suport d'alguns
personatges coneguts, com ara els
senyors Alfred Clemente i Justinia-
no Martínez.

Tot el que ha passat i pot passar
no obeeix tan sols a la dicotomia
leninisme versus eurocomunisme, si
és que la qüestió es pot plantejar en
aquests termes, sinó a una cosa més
complicada i que difícilment pot
solucionar un congrés: la desorien-
tació i la manca d innovacions arti-
culades de l'esquerra per tal d'a-
frontar la resposta institucional de
la dreta a la crisi econòmica. En el
moment actual, tots els corrents de
l'esquerra, socialistes i comunistes,
viuen la contradicció d'improvisar
precipitadament respostes a l'endu-
riment del capitalisme resposta que
d'una manera o altra volen desquali-
ficar altres alternatives d'esquerra
que a l'hora de la veritat no aconse-
gueixen entusiasmar l'auditori. Les
proves són concloents: per perdre
vots i diputats, tan vàlides són les
proposicions, gairebé de comunis-
me de guerra, del senyor Cunhal à
Portugal com les de la socialdemo-
cràcia ensucrada del senyor Palme a
Suècia.

Blocs radicalitzats

Aquesta situació, concretitzada
en el PSUC, ha suposat una radica-
lització dels dos blocs que des d'un
punt de vista estratègic i ideològic
configuren una modificació subs-
tancial de la correlació de forces
socials, la lluita passa en bona part
des de la tribuna pública, adreçada
a tots els ciutadans, a l'interior del
partit, sense que això suposi, amb
tota certesa, trobar una nova via o
alternatives noves per al conjunt de
la societat.

En aquestes coordenades, i no
d'altres, apareix el document. Un
article clarament pro-soviètic de
l'advocat de CC.OO. Leopoldo Es-
puny, a la revista "Nous Horitzons",
el va inspirar a uns quants, que aviat
posen fil a l'agulla. Es defensa la
intervenció deTURRS a l'Afganistà
després d'haver estat reiterada-
ment condemnada per les direc-
cions dels partits eurocomunistes es
posa en dubte bona part del que en
podríem dir cos doctrinal de l'euro-
comunisme, i el paper és distribuït



Carrillo ha vingut dues vegades a posar "les coses al seu lloc

fora de les organitzacions del Vallès
Occidental, que és on es va redactat.
Els autors del document cerquen la
solidaritat d'alguns, almenys, el
suport de paraula d'algunes perso-
nes. Tot sembla formar part una
mica d'una prova interessada per
veure fins a quin punt es pot posar
en quarantena que el PSUC és un
partit eurocomunista o fins a quin
punt està en disposició d'afirmar
que el senyor Marchais, per exem-
ple, té raó. Entremig hi ha algunes
estirades d'orelles i moviments tàc-
tics de membres de la direcció del
comitè de Barcelona que neden,
guarden la roba i intenten situar-se
per damunt del bé i del mal.

Començar de nou

La veritat és que la carta no ha
enriquit el debat, més aviat l'ha
viciat. Un congrés on el fonamental
hauria de ser redefinir el paper de
les organitzacions d'esquerra en
una societat en crisi, haurà d'aten-
dre a d'altres qüestions, la qual cosa
forçosament atomitzarà el debat. I
això seria el pitjor, si no fos perquè
cada cop que en un procés congres-
sual comunista apareix un docu-
ment com el comentat, s'ha de co-
mençar de nou, quan molts es pen-

saven que alguns temes ja estaven
suficientment superats i aclarits.
Posar en òrbita una carta de contin-
gut pro-soviètic suposa tornar a dis-
cutir perquè són indefensables les
posicions pro-soviètiques, tornar a
rebatre que l'URSS sigui la Polar
dels moviments populars, tornar a
reelaborar un dels punts de l'euro-
comunisme que, gràcies a l'evidèn-
cia històrica, sembla més clar.

En el fons, en els fons, significa
que alguns sectors del partit o no
estan interessats en l'eurocomu-
nisme o l'entenen com una simple
tàctica. De la mateixa manera que
cada congrés socialista es conver-
teix, en un moment o altre, en un
enfrontament entre els qui defensen
el centre-esquerra i els qui són par-
tidaris de l'entesa amb els comunis-
tes, així, també, cada congrés d'un
partit eurocomunista es converteix
en una discussió de les bases de
l'eurocomunisme, entès com a su-
peració del leninisme. Per als sec-
tors durs del PSUC no n'hi ha prou
amb la definició donada pel senyor
Gutiérrez Díaz de l'eurocomunisme:
un camí cap al socialisme que res-
pecta i accepta la concurrència amb
d'altres partits i creu primordial la
defensa de les llibertats democràti-
ques conquerides pel conjunt de la

societat en els sistemes liberals. Per
als qui tornen a començar cada con-
grés la definició és insuficient com a
punt de partida, és insatisfactòria o
simplement no estan disposats à
treballar dins el marc eurocomunis-
ta, si això suposa alguna cosa més
que aceptar-lo com una simple tàc-
tica.

Mentrestant, l'esquerra està en-
callada de portes enfora i de portes
endins. Mentre el professor Tama-
mes posa en discussió el centralisme
democràtic i els comunistes italians
aprofundeixen en la seva idea de la
revolució de la majoria, altres sec-
tors comunistes miren de tant en
tant quin vent bufa de l'Est; mentre
uns socialistes insisteixen en la uni-
tat de l'esquerra, uns altres es miren
en el mirall italià. I tot enmig de
repetides victòries electorals de la
dreta.

Mar d'ambigüitats

La conseqüència de tanta con-
frontació estèril, en alguns aspectes
antiquada, és que els partits surten
dels congressos en un mar d'ambi-
güitats. S'aproven tesis i resolu-
cions en les quals cada paràgraf té el
seu contrapunt indicat. "El partit és
favorable..., sense oblidar que..." és
una fórmula característica per sortir
del pas, no acontentar a ningú i anar
tirant. Es perd més temps en acor-
dar políticament que en avençar
teòricament i establir criteris d'ac-
tuació pràctica. Els diferents cor-
rents interpreten després al seu
gust com a victòries o derrotes el
que s'ha aprovat o desestimat, i al
final del trajecte! al dia següent del
congrés, es continua pel camí de la
inconcreció, de la manca d'idees
clares, de la manca d'elaboració teò-
rica.

L'eurocomunisme és el fruit ideo-
lògic més jove de l'esquerra, un cos
teòric en elaboració constant que
parteix d'unes bases difícilment
discutibles des d'una perspectiva
democràtica. Si abans de cada con-
grés, un col·lectiu les posa en dis-
cussió, l'eurocomunisme sempre se-
rà un projecte a mig construir i els
partits, organitzacions encarcara-
des per la seva pròpia indefinició
interna. •

13



NOM I COGNOMS

ADREÇA __
CIUTAT
PROVÍNCIA
PAlS

.DTE.

Desitjo subscriure'm 3 L'HORA per un any.
L'import de la subscripció el faré efectiu mit-
jançant:

• Taló bancari adjunt
Q Domiciliació bancària
• Efectiu
• Gir postal

a de de
Signatura

PREUS DUNA SUBSCRIPCIÓ PER UN ANY
(47 números)

Estat espanyol.

Europa

Amèrica i resta del món.

.3 .300 ptes.

. 4.400 ptes.

, 5 . 0 0 0 ptes.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Senyors, els agrairé que amb càrrec al meu
compte/llibreta, atenguin el rebut que anual-
ment els presentarà L'HORA. S. A.. pel paga-
ment de la meva subscripció a L'HORA OE CA-
TALUNYA.

BANC/CAIXA

AGÈNCIA —

NÜM. COMPTE'LLIBRETA

TITULAR — -

DATA

Signatura

Un cop omplert
•nviar-ho •
L'HORA OE CATALUNYA
Aribau. 80. àtic. !••
BARCELONA-36

Lapassera MARTA MATA

RECORDS

A l voltant d'un foc a terra i
tot fent torrades és fàcil
que sorgeixin records,

especialment si un dels del cercle
és en Pep Jai. Té un arbre de
records vivament ordenats, no sé
si dir en branques o en arrels; són
records daurats pel foc d'una
guerra, amarats de suc d'oliva de
la terra i amb un granet de sal
d'humor, com les torrades... a
vegades amb una mica d'all, que
això és la lluita política. Després
el vi de la creació ja ho amararà:
les branques o les arrels? Es
igual; una vetllada al costat d'ar-
bres com el d'en Pep et fa en-
tendre que un polític ha de portar
tota la vida viva dins seu, que un
escolta els seus records, però ell
parla de quelcom tan present
com el foc que ens escalfa.

Un moment vam plantejar-nos
el fals dilema de si la història es
repeteix o si la història es crea
contínuament, i el foc, el vell foc,
ens deia que ni es repeteix ni es
crea del no res.

L a setmana havia comen-
çat amb unes quantes
branques per atiar-lo: el

discurs d'en Jordi Pujol tot re-
partint en la seva festa el decàleg
de CDC, les declaracions d'en
Joan Reventós tornant dels Es-
tats Units que ens va estirar la
memòria fins a Casp, i el teló de
fons de la commemoració del 20-
N.

La setmana acaba amb les
imatges d'aquesta commemora-
ció atiada per unes flames que no
podem menysprear i que hem de
comprendre si volem lluitar con-
tra elles, apagar-les. Hi ha un
caliu de record ahistòric, el de
"cualquier tiempo pasado fue
mejor" que així, en castellà, és el
que manté i és mantingut per
mitjanies ideològico-literàries
com els llibres de Vizcaíno Casas
i que es manifesta al voltant del
20-N amb tots els punts de refe-

rència possibles: Valle de los
Caídos, algun llibre, bastants ex-,
Plaza de Oriente, banderes, uni-
formes, ulleres i guants negres a
l'estrat, el cabdillisme d'un par-
lamentari vergonyant i fins una
família que ha ocupat i ocupa
tantes pàgines d'Hola com ha
pogut, en vida i en mort del
"cabdill".

Fins a quin punt tot això
polític, és a dir, és viu dins d'algú
cap al futur?, o és una nostàlgia, i
una crítica i una rebequeria sense
futur històric? No crec que sigui
polític gastar temps en la respos-
ta a tal dilema. Dictadura i de-
mocràcia són dues realitats polí-
tiques prou oposades com per
que les circumstàncies, i fins les
dificultats econòmiques, no ens
facin oblidar la diferència.

N omés que també aques-
tes imatges ens porten a
recordar les diferències

existents l'any 36 entre Madrid i
Barcelona, entre Euskadi i Ma-
drid..., diferències molt diferents
de les d'ara, valgui la redundàn-
cia, però diferències existents i
provocadores, i més si hi afegim
la d'Andalusia, poble que ha
avançat irremisiblement en la
consciència pròpia.

La mateixa TV ens donava
aquest cap de setmana unes
imatges sevillanes d'aquesta nie-
na de duro sevillano que té Espa-
nya de cap de govern, capaç de
dir somrient i clenxinat, com per
als lectors i lectores d'Hola, que
té satisfetes les seves aspiracions
de poder. Aquesta és una altra
tràgica novetat en la història
d'Espanya.

Recordant en Josep Pané
dèiem que ens faltava el poeta i
ara pensem en el novel·lista, i en
els polítics, que els tenim, però
no a la TV, capaços de fer un
mateix arbre del record i del
futur. Que la passera parlamen-
tària i no el crit o la cridòria, hi
contribueixi.
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L a setmana política que va començar
amb una memorable i estremidora
conferència de Txiqui Benegas,

secretari general del PSE-PSOE, en el
Club Siglo XXI, va acabar-se amb "la
presa" de Madrid per part de tots els
feixistes i nostàlgics del franquisme, en
llur tradicional cerimònia anual a la Plaça
d'Orient. Entremig, rumors per a tots els
gustos, un cert clima que si no era de
derrota almenys ho era de pessimisme
pràcticament a tots els cercles polítics
democràtics i, un altre cop (i ja van...),
totes les mirades es giren vers les sales de
banderes de les casernes on, segons
sembla, algunes reaccions fulminants
del govern, en destituir els càrrecs mili-
tars, per accions que el poder civil ha
considerat excessivament lasses, en el
compliment de llurs obligacions (la fugida
del vaixell ecologista danès a El Ferrol,
l'assalt a instal·lacions militars per part
(TETA a Sant Sebastià), han aixecat certa
inquietud indissimulada. Txiqui Benegas: "La situació a Euskadi pot abocar a un

autèntic riu sense retorn".

TXIQUI BENEGAS AL SIGLO XXI

Madrid sota el "puré
de pèsols"
PEDRÓ ALTARES

L'espès ambient polític, que re-
corda el famós "puré de pèstols"
londinenc, ha propiciat que, en la
comissió de pressupostos, el debat
s'hagi acabat amb més pena que
glòria i, probablement, que Suàrez
hagi abandonat el seu confinament i,
més loquaç que de costum, hagi
viatjat a Andalusia on s'hi celebren,
aquesta setmana eleccions parcials
per cobrir tres vacants de senadors.

Euskadi: riu sense retorn?

Txiqui Benegas no té pèls a la
llengua. La seva conferència en el
Siglo XXI va ser seguida gairebé
sense alè per un públic, format es-
sencialment per socialistes i algun
nacionalista basc, no tan heterogeni
com s'havia desitjat. El diagnòstic

de Benegas, lúcid i cruel, no va
deixar massa escletxes per a una
immediata solució del tema Euskadi
que, segons les seves paraules, pot
abocar en qualsevol moment
en un autèntic punt de no tornada.
Que aquestes paraules fossin pro-
nunciades en un moment especial-
ment difícil, quan les distintes
branques d'E TA semblen haver
abandonat la seva coneguda tàctica
de "desestabilització controlada"
per arribar a una confrontació total,
i que duien, per tant, una enorme
carga emocional, no resta validesa a
l'anàlisi. La sang que es vessa tots
els dies en el País Basc, i que troba
en el cos social d'aquesta naciona-
litat encara una reacció molt tímida,
corre el risc de podrir la democràcia.
Sobretot quan augmenta la sensació
que el pitjor encara no ha arribat. I
el pitjor és la utilització d'aquests

7.000 kgs. de goma-dos dels quals,
fins ara, solament se n'han trobat
uns mínims senyals. La pregunta és
inevitable: Resistirà aquest país
dins un procés de desgast constant i
amb els ultres campant lliurement
per les places de les ciutats, una
envestida terrorista com la de Bolò-
nia? No solament hem de pensar en
ETA sinó també en la provocació
feixista que pot saltar en qualsevol
moment. Benegas va ser molt dur en
alguns aspectes de la qüestió, nor-
malment marginats pels comenta-
ristes (va arribar a parlar d'un clar
procés nacional-socialista per una
part de la societat basca) i va situar
als dos vèrtexs polítics, Suàrez i
Garaicotxea, davant una gran res-
ponsabilitat històrica. No obstant
això, el pessimisme més gran venia
per l'actitud del PNB, partit que es
nega a assumir sistemàticament les |

15



ESPORTS

JOGUINES
ESPORTS

Roselló 370
T. 25763 93

BARCELONA-13

Estem a casa nostra.
Tenim la nostra manera de fer, la
nostra manera de pensar, la nostra
manera de parlar.
Fins fa ben poc, tot això ho teníem
vetat.
Ara, Xarxa Cultural, amb una
dedicació plena i una tasca
molt concreta s'esforça perquè
tots nosaltres tornem a gaudir
del que era i és nostre.
Història, Cultura, Llengua.

Adhereix-t'hi

CULTURAL
Carrer Ample, 35 (Palau Mornau)
Telèfon 315 10 11 * Barcelona-2

seves responsabilitats i de la manca
d'imaginació per part del govern de
Madrid en la resolució de certs te-
mes que, com el de la policia autò-
noma, podrien almenys suprimir al-
guns dels caires més conflictius.

Com una il·lustració a les paraules
de Txiqui Benegas, es produeix el
dijous per part del màxim òrgan del
PNB, i a propòsit de l'anomenat i
encara no cristal·litzat Front per a
la pau, una insòlita declaració on
l'habitual argot clerical d'aquest
partit no amaga algunes frases que,
llegides fora d'Euskadi, poden so-
nar d'alguna manera com una "justi-
ficació" de la violència. El contingut
de la declaració no oferia cap no-
vetat respecte a les conegudes tesis
del PNB en relació amb les transfe-
rències i amb la restauració dels
concerts econòmics. Però el llen-
guatge deixava entreveure quelcom
més que una advertència política a
Madrid i acabava abocant a una
visió parcial, tremendament perillo-
sa atesa la situació de nervis que es
viu, del fenomen de la violència
etarra. Segons algunes fonts, Garai-
coetxea desconeixia el contingut de
la nota que, cas insòlit, el govern va
contestar amb inusitada duresa, i
indubtable precipitació, després del
consell de ministres de divendres.
"Ja n'hi ha prou de vendre frusta-
cions" va dir Suàrez a Sevilla, i va
afegir que, a partir d'ara, els famo-
sos "embussos" en el tema de les
transferències tindran publicitat. El
PNB va contestar, per la seva
banda, la nota del govern tot expli-
citant la seva postura i condemnant,
com sempre sense cognoms, el ves-
sament de sang.

L'incident ha deixat un estel que
serà molt difícil d'esborrar. I ve a
afegir una nota de preocupació a la
ja prou carregada atmosfera. El
PNB i Madrid estan condemnats a
entendre's. Però semblen incapaços
de fer-ho. Seria difícil parlar de
percentatges de culpa. A més, seria
inútil. El que és cert és que el PNB
no dóna senyals de paulatina res-
ponsabilització, tancat en un clima
peculiar que no qüestiona i en no voler
adonar-se'n de la situació general, i
Madrid desconcertat, mancat de
solucions, sense mitjans tècnics per
aturar la marea terrorista, pressio-
nat per l'ambient emocional i sense
entendre ben bé què passa. La
incompetència és mútua. La solu-
ció, doncs, no s'entreveu. Resulta

Landelino Lavilla, cap del sector
demòcrata-cristià.
difícil de dir-ho, però aquest punt de
"no retorn" de què parlava el se-
cretari general del PSE-PSOE pot
ser que, es trobi al tombant del
carrer si els uns i els altres no
guarden un minut de silenci, si no
examinen amb rigor el moment i no
obren en conseqüència. Sembla clar
que abans de dues o tres setmanes,
pels volts de Nadal, s'arribarà a un
a,cord sobre el tema dels concerts.
És una escletxa d'esperança que,
tant de bo, sigui el punt de partença
d'una nova etapa...

El "puré de pèsols"

Alguns astuts observadors han
tornat a detectar inquietud a les
sales de banderes. Es parla que el
govern, "tou" en quasi tot, ha volgut
exemplaritzar en els militars la seva
manca d'autoritat en d'altres àm-
bits. Com calia esperar, es parla ja
de "greuge comparatiu". La realitat
és que el neguit existent, real, ja era
previ a aquests fulminants cessa-
ments en els quals no sembla pas
que hi hagi cap dubte que el govern
té raó. La rocambolesca fugida del
vaixell ecologista del port de El
Ferrol i.l'èxit d'ETA en un assalt a
Sant Sebastià són difícils d'expli-
car des del punt de vista d'una
disciplina estrictament militar.
Hauria estat pitjor que el govern
hagués tingut la "màniga ampla".
La veritat es que es té la sensació
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UCD: Divisió de poders o d'aspiracions de poder.

que, tocant al terrorisme basc, no
sempre es prenen les precaucions
que les circumstàncies i la pru-
dència exigeixen. Hom creu que la
terrible nòmina de víctimes es
podria reduir simplement com-
plint rigorosament i escrupolosa les
normes de seguretat existents.
Efectivament, casos com el de
divendre 21, en què resultà mort un
guàrdia civil i hi hagué dos ferits,
membres d'una patrulla especial,
tenen difícil explicació tècnica.

Així les coses, la setmana que ha
conegut un degoteig constants
d'assassinats, ampliat espectacu-
larment a Saragossa (un tinent
coronel ferit molt greu i mort des-
Prés) i a la Corunya, fets aquests
que són deguts, probablement, als
misteriosos grapos i que culmi-
naren amb un atemptat, el diu-
menge, a Hendaia contra un bar
freqüentat per refugiats bascos (se
suposa que els autors, aquesta
vegada, són de l'anomenat "Ba-
tallón Vasco-Espanol"), ha re-
percutit d'una manera més forta

mai damunt el clima general
Polític de Madrid en un sentit
clarament negatiu. Tots els se-
nyals de l'emergència de què
Parlava Felipe Gonzàlez han tor-
bat a sonar. La veritat és que fins ara
*es ofensives terroristes s'havien
simultanejat amb alguns
Períodes de calma. Ja fa més d'un
mes que aquest període no es
Produeix. Suposa això unà revisió

de la tàctica de l'E TA? Ningú no ho
sap. Sí que se sap, però, que la
desarticulació d'alguns escamots
(aquesta setmana, segons fonts
poÉcials, han estat tres), tot i que és
important,^ no suposa cap cop
decissiu. Es més, algunes fonts
parlen que el potencial agressiu
d'ETA és molt lluny, per ara,
d'haver-se emprat a fons. Què
passarà si ho fan? Aquesta és la
pregunta que ningú no gosa fer-se i
que suposa una autèntica espasa de
Damòcles sobre la realitat. La
consciència que la situació es
podreix amb la violència sense cap
sortida, és força notòria.

D'altra banda, el "puré dels
pèsols" hi contribueixen les ma-
niobres en el si dels grans partits, i
principalment dins de la UCD, que
són molt lluny d'oferir la sensació de
solidesa que les circumstàncies
exigeixen. La frase
"operació Quirinal" ha fet fortuna
en els mentiders periodístics per
designar els intents del sector de-
mocristià d'UCD per desembarcar
Suàrez en vistes al congrés que s'ha
de celebrar cap a finals de gener.
Landelino Lavilla seria així, amb el
suport de Miguel Herrero, el cap
visible d'aquesta operació que,
segons algunes
fonts, és ben vista per certs sectors
socialistes més còmodes amb una
UCD clarament alineada amb la
dreta tradicional que en l'actual
vaivé. El cert és que, en la UCD,

en aquests moments, a més a més
d'una dura crítica a Suàrez pro-
tagonitzada per democristians,
liberals, i sector del partit a
Euskadi, coneix una divisió de
poders o, si es vol, d'aspiracions
de poder força considerables. Els
intents d'Herrero de Minón de
desplaçar el vèrtex de decissions
cap al grup parlamentari són
palpables. No solament està con-
testant el lideratge de Suàrez sinó
que, per damunt de tot, es busca un
front comú contra seu de cara al
congrés. El problema rau en
l'actitud de Martín Villa que, atès
el nombre de delegats amb què
comptarà la seva tendència, serà qui
faci bascular, en un sentit o un altre,
l'èxit o el fracàs de l'operació
Quirinal. Segons tots els indi-
cis, al final, Martín Villa acabarà
ferit costat a Suàrez. Per altra banda
algunes fonts assenyalen que
Lavilla mai no s'hi farà a
fons...

En fi, un clima incòmode i una
situació gens aclarida que pot
agreujar-se encara una mica més.
Només una mica. Sense necessitat
de caure la "síndrome turca", una
altra de les denominacions que han
fet fortuna en els darrers temps, la
veritat és que la situació no està per
gaires brocs. El més greu seria que
els uns i els altres seguissin
examinant la capacitat
de resistència del sistema. •
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LA CONFERÈNCIA
DE SEGURETAT
I COOPERACIÓ
A EUROPA (CSCE)

La Urno Soviètica no vol aparèixer davant l'opinió pública com
l'enterrador de la distensió.

MATEO MADRIDEJOS

Malgrat l'enfrontament general Est-Oest,
arran de PAfganistà i els drets humans,
alguns països occidentals temen un nou
acord entre les dues superpotències per
damunt de llurs caps.

Les relacions Est-Oest travessen un període de transició que
durarà fins que hagin passat tres mesos de manament de
Reagan.

Compromís precari
tot esperant Reagan

Després de més de dos mesos
d'intenses negociacions i de diver-
sos dies d'intervencions més o me-
nys "salvatges", sense ordre del dia
establert, la Conferència de Segure-
tat i Cooperació a Europa (CSCE),
que se celebra a Madrid, va adoptar
un compromís laboriós, proposat
per alguns països neutrals (Àustria,
Xipre, Malta, San Marino, Suècia i
Iugoslàvia), que permet la seva con-
tinuïtat i manté algunes esperances
vers el futur de la distenció entre
l'Est i l'Oest.

L'ordre del dia, finalment accep-
tat, preveu que la Conferència po-
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drà examinar, fins el 19 de desem-
bre, els resultats de l'aplicació de
l'Acta d'Helsinki, d'acord amb allò
que sol·licitaven els països occiden-
tals, però la Unió Soviètica, a canvi
d'aquesta concessió, obté la prome-
sa que a la segona fase de la reunió
no es tornarà a debatre les qüestions
polítiques de la primera. El com-
promís estipula també, encara que
d'una manera indirecta, a través
d'una declaració del president, que
la Conferència de Madrid no podrà
separar-se sense haver arribat a un
acord sobre la data i el lloc d'una
nova reunió.

Aquest compromís d'última hora
demostra que la Unió Soviètica no
ha volgut córrer el risc d'aparèixer
davant l'opinió pública europea i
fins i tot mundial, com l'enterrador
de la distensió. Des que s'iniciaren
els treballs preparatoris, el mes de
setembre, la delegació soviètica no
havia tingut altra preocupació que
reduir al màxim les sessions de la
Conferència destinades a ponderai
l'acompliment de l'Acta Final
d'Helsinki, sense dubte davant el
temor que el fòrum madrileny es
transformés en un tribunal que tin-
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Els representants espanyols volen deixar clar que l'Acta de Hèlsinki no coarta la llibertat espanyola d'entrar a la OTAN.

dria en compte, no solament la re-
pressió dels disidents, sinó el cop
tan dur assestat a la distensió a
caiisa de la invasió i l'ocupació de
l'Afganistà.

Per altra banda, la Unió Soviètica
no desitjava una institucionalització
de la CSCE, per tal d'evitar que
cada dos o tres anys pugui plantejar-
se formalment la qüestió dels drets
humans, inclosa la lliure circulació
de persones i idees, i s'organitzi una
mena de "Tribunal Russell" per-
manent. La inestabilitat que s'ob-
serva en alguns països de l'Europa
oriental, encara que de moment es-
tigui estretament controlada, expli-
ca el fet que els soviètics incremen-
tin les preocupacions, tant les mili-
tars com les polítiques i diplomàti-
ques. Al mateix temps, les expecta-
tives sorgides amb l'elecció de Ro-
nald Reagan s'estan sospesant amb
molta cura per la gerontocràcia so-
viètica, més inclinada a l'entesa bi-
lateral que als compromisos multi-
jaterals que obliguen a concedir veu
i vot a les respectives clienteles.

Les fronteres d'Europa

Resulta força irònic que la Unió
Soviètica, principal promotora i be-
neficiària de la CSCE, tracti d'elu-
dir ara la vigilància de l'acompli-
ment d'allò que es va estipular a
l'Acta Final d'Helsinki, signada I'l
ïagost de 1975, i que es divideix en
'inc grans apartats: la seguretat a

Europa, amb una declaració solem-
ne sobre la "inviolabilitat" de les
fronteres; la cooperació econòmica,
científica i tecnològica; la seguretat i
cooperació en el Mediterrani; la
cooperació en el camp humanitari,
que comprèn el respecte dels drets
humans i la lliure circulació de
persones i idees; i la continuïtat o
institucionalització de la Conferèn-
cia, per tal d'assegurar l'acompli-
ment d'allò que s'ha pactat.

La Unió Soviètica, com és lògic,
estava interessada fonamentalment
en la "inviolabilitat" de les fronte-
res, a mena de consagració del statu
quo territorial, i en la cooperació
ecomòmica que li cal per tal d'im-
pulsar el seu desenvolupament i
corregir-ne el retard en alguns sec-
tors. Ningú no pot al·legar desconei-
xement dels objectius soviètics,
atès que Stalin, abans d'acabar-se la
II Guerra mundial, ja havia declarat:
"Aquesta guerra no és com les ante-
riors. Cada potència imposa el seu
propi sistema social fins allí on arri-
ben els seus exèrcits." L'amenaça
es va complir, i vam tenir el "teló
d'acer" i la "guerra freda".

Els Estats-Units i els altres paï-
sos occidentals mai no van reconèi-
xer de iure la situació creada a
l'Europa oriental per l'avenç de
l'Exercit roig i la posterior instal·la-
ció de les democràcies populars,
encara que van admetre la impossi-
bilitat de modificar les fronteres si
no era per mitjans pacífics. El

procés de coexistència pacífica i
distensió es va concretar precisa-
ment en un esforç per tal que, per
manca d'un tractat de pau amb
Alemanya, s'arribés a un reconei-
xement de les fronteres que es con-
sideraven definitives i inalterables.
Com a conseqüència de l'Ostpoli-
tik, la República Federal d'Ale-
manya, pels seus tractats amb
l'URSS i Polònia, el 1970, va reco-
nèixer la línia Oder-Neisse com a
frontera occidental polonesa, amb
la consegüent renúncia a Silèsia i
Pomerània, els territoris que havien
estat germanitzats i que, a partir de
1945, van quedar sota la sobirania
de Varsòvia.

Aquest procés fou completat per
l'Acta Final d'Helsinki, des del
moment que va definir com a " invio-
lables" les fronteres existents, en-
cara que deixés obert el camí per a
algunes modificacions pacífiques.
D'aquesta manera, l'URSS va con-
sagrar internacionalment la seva
hegemonia en tota l'Europa oriental
i, sobretot, va garantir l'existència
de les dues Alemanyes.

Una compensació moral

A Occident, i especialment als
Estats-Units, l'aparent "rendició"
d'Helsinki" va originar alguns dra-
mes de consciència i el aleshores
president Gerald Ford va estar a
punt de no acudir a la cita de la •
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La Conferència de Madrid no podrà separar-se sense haver arribat a un acord sobre
lloc i data de la propera reunió. .

capital finesa. La hipocresia pesava
força damunt la situació. Després de
les conferències de Ialta i Postdam,
així com el gegantesc trasllat de
poblacions que es va realitzar a
l'Europa oriental immediatament
després de la fi de les hostilitats, les
declaracions de Franklin Roosvelt
sobre 1'" autodeterminació" dels po-
bles d'Europa oriental només te-
nien un valor retòric, ja que mai no
va denunciar públicament el cínic
repartiment en zones d'influències
acordat per Stalin i Churchill, el
1944.

Quan es va firmar l'Acta d'Hel-
sinki, la gran veritat és que les
potències occidentals no podien es-
grimir com a matèria de negociació
unes fronteres, l'alteració de les
quals menaria inexorablement a la
guerra. I per acceptar jurídicament
el que ja no tenia remei van exigir de
la Unió Soviètica alguna compensa-
ció moral. Així va sorgir el compro-
mís soviètic de respectar els drets
humans en la seva zona d'influència
i de facilitar els intercanvis de per-
sones i idees entre l'Est i l'Oest.
Alguns dissidents de l'Europa orien-
tal, que van tractar de posar a prova
la consistència d'aquests compro-
misos, van parar de nassos a la presó
o van ser enviats a l'exili. Aviat es va
palesar que l'Acta d'Helsinki es
fundava sobre un tremend equívoc.

Sempre el mateix discurs

La Conferència de Madrid ha po-
sat en evidència una realitat poc
edificant, i la Unió Soviètica, com
era previsible, no ha tingut cap més
remei que proclamar el seu escàs
interès per les disposicions de l'Ac-
ta d'Helsinki que podrien creàr-li
fàcilment dificultats en el seu "im-
peri", amb l'ocupació de Y Afganistà

i la inestabilitat polonesa com a crits
inquietants que no es podran fer
callar en un futur pròxim.

El defensors ultrancers del "circ
diplomàtic" de Madrid argumenten
que la CSCE, malgrat tots els seus
defectes, concedeix més llibertat de
maniobra als països que, tot i vincu-
lats a un dels dos blocs, es neguen a
acceptar la subordinació com una
fatalitat. Aquesta hipòtesi no és gai-
re convincent quan hom comprova
que els delegats dels països de l'Eu-
ropa oriental, amb molt lleugeres
variants, repeteixen el mateix dis-
curs que els soviètics i realitzen
improbes esforços per tal d'aïllar el
"virus polonès" o acreditar la tesi
delirant que la crisi de l'Afganistà és
deguda a les "ingerències capitalis-
tes". ' •- -.

De la banda occidental, els dis-
cursos dels delegats presenten més
riquesa de matisos, però s'atenen en
termes generals a la denúncia sis-
temàtica de l'ocupació d'Afganistà i
la repressió de la disidència, con-
vençuts que no solucionaran ni l'una
ni l'altra. L'ambaixador espanyol a
la Conferència, Javier Rupérez, a
més de repetir els arguments occi-
dentals, va àeixar ben clar que l'Ac-
ta d'Helsinki no coarta la llibertat
d'Espanya per ingressar a la OTAN,
com pretenen els soviètics. D'a-
questa manera, amb cada país es-
combrant cap a casa seva i exposant
la seva particular concepció de la
"detente", sense oblidar els seus
problemes interns, en el Palau de
Congressos madrileny s'ha instal·lat
un veritable diàleg de sords del qual
se n'esperen uns resultats molt min-
sos.

La gran contradicció és que una
conferència destinada a salvaguar-
dar la distensió se celebra en un dels
moments de confrontació més agra

Javier Rupérez, ambaixador espanyol a
la conferència

entre els blocs, enmig d'una crisi
econòmica mundial de conseqüèn-
cies imprevisibles per als uns i per
als altres. El delegat polonès, en el
seu discurs, va proclamar que els
governs occidentals no havien inter-
vingut en la recent crisi social en el
seu país, però que si ho havien fet
alguns "grups occidentals", als
quals ningú no va designar. Aquell
mateix dia es va saber que el govern
de Varsòvia acabava de demanar un
préstec de tres mil milions de dòlars
als Estats-Units.

Un període de transició

Per altra banda, les relacions E st-
Oest travessen un període de tran-
sició que no conclourà presumible-
ment fins que Ronald Reagan no
hagi consumit cent dies a la Casa
Blanca. El violent discurs del dele-
gat nord-americà, Max Kampelman,
en el qual va dir "marxem a passos
precipitats cap a l'enfrontament",
no solament va ser denunciat per la
delegació soviètica, sinó que va sus-
citar reserves a Washington, on el
departament d'Estat va dir que no
coneixia el text abans d'haver estat
llegit. Hom va tenir la impressió que
Max Kampelman actuava ja per
compte de Reagan en fer confluir
sobre la conferència "el vent glacial
de l'antidistensió", com va dir un
representant soviètic.

Molts països occidentals, però,
temen que Reagan i els soviètics
s'entenguin, com altres vegades, per
damunt de llurs caps, sense te-
nir gaire en compte els drets hu-
mans o la dissidència, ja que amb-
dós blocs tenen problemes paral·-
lels en aquest camp. Després del
fiasco moralitzador de Jimmy Car-
ter, cal pensar 'en una resurrecció
del cinisme, de la Realpolitik.B
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"El nostre exèrcit constitueix un fre eficaç i important contra Vexpansionisme soviètic i vietnamita"

EL GOVERN CAMBODJA ENDERROCAT _ _ _
BUSCA SUPORT INTERNACIONAL

"Vietnam serveix els
interessos imperialistes de
FURES
TXIQUI NAVARRO.

"Sense l'ajut de TURSS els vietnamites no durarien ni
un mes". Thiounn Mumm, ministre de Ciències
Tècniques i cap de la delegació del govern de
Cambodja Democràtica a FONU acusa el Vietnam
de peó de l'expansionisme soviètic. L'enderrocament
del règim de Pol Pot per les tropes d'Hanoi, les
implicacions de la guerra de Cambodja en la política
de blocs. Però per a Thiounn Mumm la qüestió és més
un problema d'independència nacional que de
divergències URSS-Xina.

Senyor Ministre, «iquin és el
motiu de la seva visita a Barce-
lona?

He vingut per reforçar els lligams
d'amistat entre el poble cambodja i
el poble espanyol, perquè pensem
que el suport del poble i del Govern
d'Espanya és una part molt impor-
tant per a la lluita que mantenim
actualment contra l'agressió vietna-
mita.

La invasió de Cambodja per
part del Vietnam ha estat justifi-
cada per alguns sectors a causa
de Pactuació del règim de Pol
Pot al qual s'acusa d'haver as-
sassinat uns tres milions de per-
sones. £Es certa aquesta acusa-
ció? £Quins són els orígens del
conflicte?

Els vietnamites han donat dues
raons per invadir Cambodja: en
primer lloc, el règim de Cambodja
Democràtica ha estat desastrós per
a la població. En segon lloc, l'ame-
naça xinesa. Les dues acusacions
són contradictòries. Si realment
hem assassinat tres o quatre milions
de persones no podem ésser consi-
derats una amenaça per al Vietnam.
En realitat la invasió vietnamita
contra Cambodja s'inicià l'any 1930
amb la creació del Partit Comunista
Indoxinès, l'objectiu del qual és la
formació de la Federació Indoxinesa
que comprèn l'antiga Indoxina fran-
cesa. El Vietnam, per tant, releva el
colonialisme francès. La primera in-
tervenció la realitzaren quan la guer-
ra d'Indoxina, és a dir, entre el

1946 i el 1954. En aquell moment
les tropes vietnamites tractaren
d'organitzar la lluita del poble cam-
bodja, que ja existia, contra el colo-
nialisme francès. Però només ho
aconseguiren en part: el conjunt del
poble cambotjà actuava a través de
la lluita armada independent o bé de
la lluita política en el si del x'eutit
Demòcrata. Ara bé, després ^ sig-
nar els Acords de Ginebra, l'any
1954, es varen veure obligats a sor-
tir de Cambodja deixant als patrio-
tes l'organització de tot el país, la
qual cosa va permetre la creació
d'un nucli revolucionari impulsor
d'una política d'independència i de
neutralitat del príncep Sihanuk. La
segona intervenció, els anys seixan-
ta, tingué lloc en el moment en què
el príncep Sihanuk va acordar amb
les tropes del Vietcong i als nord-
vietnamites el dret d'instal.lar-se
dins de les fronteres de Cambodja
per lluitar contra els americans. En
aquest moment varen poder reclu-
tar, de nou, agents a sou que
s'infiltraren més tard en la direcció
del Govern de Cambodja Democrà-
tica. El 1970, aprofitaren el cop
d'Estat per a extendre's arreu del
territori cambodja, però ja hi havia •
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un nucli patriota que lluitava pas a
pas. Finalment, el 1973, una gran
part de les tropes vietnamites fou
obligada a tornar al seu país, d'una
banda a causa del descontent popu-
lar, i d'altra banda perquè es signa-
ren els Acords de París i calia orga-
nitzar unes eleccions al Vietnam.
Per altra banda com l'aviació nord-
ameriçà s'havia concentrat sobre
Cambodja, els vietnamites varen
preferir tornar al Vietnam del Sud
on s'havia restaurat un parèntesi de
pau. Més tard, els nuclis patriotes
vàrem fer tots els possibles per
ocupar Pnom Penh abans que Sai-
gon per evitar que els del Partit
Comunista Vietnamita, els dirigents
d'Hanoi, vinguessin a "ajudar-nos"
a desgrat nostre. Al dia següent de la
presa de Pnom Penh vàrem enviar
les nostres millors tropes a la fronte-
ra, contra els vietnamites, per tal
d'obligar-los a retirar-se. Des de
l'alliberament del 75 no ha passat
un dia sense que els vietnamites no
hagin intentat agredir-nos. En con-
seqüència, la voluntat d'anexionar
Cambodja com a membre d'una Fe-
deració Indoxinesa, que en realitat
és un Gran Vietnam, neix el 1930.
L'objectiu dels vietnamites no és el
de considerar Cambodja com mem-
bre d'una Federació, això compor-
taria un tracte igualitari, sinó com
una província vietnamita, vietna-
mitzant el nom de les ciutats, el de
les terres i el de les persones, com
havien fet amb el Regne de Kampa.
Per tant la raó fonamental es troba
en la voluntat hegemonista del Viet-
nam.

300.000 vietnamites a Càmhodja

£ Quina és la situació actual de
la guerra Vietnam-Cambodja.
^Existeix, en aquests moments,
algun tipus de via oberta cap a la
pau?

Després de vint-i-tres mesos de
combat, els vietnamites han aug-
mentat les tropes de 150.000 ho-
mes, l'any passat, a 250.000, als qui
cal afegir 50.000 administradors ci-
vils. Això representa 300.000 viet-
namites per a una població de sis
milions d'habitants. Però el nostre
exèrcit ha fet fracassar, fins ara,
totes les ofensives vietnamites i po-
dem declarar que des del proppas-
sat mes de juny l'exèrcit vietnamita
ja no pot destruir l'exèrcit de Cam-

bodja Democràtica. Des del mes de
juny la situació ha evolucionat de
manera important a favor nostre; els
vietnamites estan molt dividits, fins
i tot a escala governamental, ja que
darrerament cinc-cents oficials han
estat degradats. Cal dir també que a
l'exèrcit d'ocupació els oficials
nord-vietnamites oprimeixen els
soldats sud-vietnamites, la qual co-
sa ens ha permès d'incitar aquests
soldats a rebel·lar-se contra els seus
oficials. Amaguem soldats i els aju-
dem a tornar al Vietnam del Sud
perquè puguin lluitar contra el Viet-
nam del Nord.

Pensem que actualment hem im-
posat al Vietnam una guerra de
llarga durada, molt necessària per a
una guerra popular. L'ocupant vol
sempre una guerra ràpida, li convé.
Les nostres victòries polítiques i
diplomàtiques contribueixen a de-
bilitar l'enemic en el pla moral i
polític.

Per tant no es preveu cap solu-
ció immediata...

En el sentit immediat, no. El
Vietnam rep de l'URSS un ajut diari
de tres milions de dòlars, i mentre
els arribi aquest ajut i l'exèrcit
vietnamita resti relativament ho-
mogeni, cal esperar que la guerra
durarà encara un o dos anys més.

De l'ajut soviètic a Vietnam
pot deduir-se'n un ajut xinès a
Cambodja.

Deu... cent vegades menys! La
República Popular Xinesa té, ara
mateix, dificultats interiors. Per
tant l'ajut xinès, comparat amb el
soviètic, és ínfim.

li el material bèl·lic?
Sí, és clar. I algun ajut alimentari

essencial. El nostre exèrcit no rep
soldats xinesos, no tenim soldats
estrangers.

L'amenaça soviètica al

Sud-Est asiàtic

Hom pensa que la invasió de
Cambodja per part del Vietnam
és una projecció deies divergèn-
cies Moscou-Pequín. £Està d'a-
cord amb aquesta hipòtesi?.^

No. La guerra a Cambodja és el
resultat de la voluntat hegemonista
dels dirigents d'Hanoi. Perquè Ha-
noi no només vol anexionar Cam-
bodja i Laos, sinó també setze pro-
víncies del nord-est de Tailàndia.

Per a Thiounn Mumm els vietnamites exageren
quan acusen el règim de Pol Pot de tantes
atrocitats.

En conseqüència, aquesta voluntat
hegemonista del Vietnam coincideix
amb la voluntat hegemonista de
l'Unió Soviètica en el Sud-Est asià-
tic. L'exèrcit de Cambodja Demo-
cràtica constitueix un fre eficaç i
important contra la voluntat expan-
sionista internacional soviètica i
contra la voluntat expansionista re-
gional vietnamita.

Vostès qualifiquen l'URSS
d'expansionistes internacionals
i el Vietnam d'expansionistes
regionals, però, Xina, en el
transcurs dels darrers anys, ha
mantingut una política d'ame-
naces sistemàtiques i, fins i tot,
d'agressió armada contra la Re-
pública Socialista de Vietnam.
^Quins objectius, creu vostè, que
persegueixen els dirigents de
Pequín en relació al Vietnam?.

En principi existeixen moltes di-
ferències entre la Unió Soviètica i
Xina pel que fa a la posició d'inde-
pendència nacional. Moscou pensa
que la dominació soviètica és essen-
cial, Xina pensa, al contrari, que la
independència nacional de < cada
país és fonamental. Això és el que fa
que el Govern de Cambodja Demo-
cràtica tingui un gran respecte per
Xina. Xina ha ajudat el Vietnam
abans que la Unió Soviètica en la
guerra contra els americans. L'URSS
va fer-ho més tard.

Per tant, Xina ha ajudat sempre el
Vietnam, i si ha deixat de fer-ho és
perquè el Vietnam agradeix el seu
veí. El Vietnam serveix els interes-
sos de l'imperialisme soviètic en
invadir Cambodja, i Xina demostra
el seu desacord. L'amenaça xinesa
està lligada, per tant, a l'agressió
vietnamita contra el nostre país. En
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El desembre del 1978 les tropes vietnamites entraren a Pnom Penhper enderrocar el
règim pro-xinçs de Pol-Pot

el moment que Hanoi aturi el seu
expansionisme en la regió, l'amistat
amb Pequín pot fer-se realitat.

Sembla que la manca de pro-
veïment, i en conseqüència la
fam, és un dels problemes més
greus davant els quals es troba
el poble cambodja.

El cas és que l'enemic necessita
les nostres terres però no la nostra
població. És per això que ataca per
mitjà de les armes convencionals, de
les armes químiques i de la fam.
Però el poble, en col·laboració amb
el nostre exèrcit, lluita contra l'arma
de la fam atacant els convois viet-
namites perquè l'arròs donat per'
l'ajut internacional als vietnamites
només serveix per^a alimentar l'e-
xèrcit d'ocupació. Es clar que a més
de l'ajut directe també comprem
arròs a Tailàndia.

J)el "comunisme primitiu" a la
democràcia formal Cambodja

Pol Pot pretenia establir a
Cambodja una societat que ell
denominava de "comunisme pri-
mitiu". £En què consisteix
aquest model de societat i quins
eren els seus objectius?

La nostra idea essencial en l'èpo-
ca del règim de Cambodja Demo-
cràtica del 1975 al 1978 era la de
poder construir l'economia de la
manera més ràpida possible, de po-
der alimentar la població correcta-
ment, de donar a cada família una
casa i a cada habitant un llit, una
estora, una manta i una mosquitera.
Després ja vindran els objectes de
consum perfeccionats! Aquest és

l'objectiu fonamental perquè p
sem que la independència nacional
només té lloc amb la independència
de l'estómac. Ara bé mentrestant
hem descurat un cert nombre de
qüestions primerament, la formació
d'un aparell d'Estat. Hem pensat
que durant un cert temps podíem
regir el país seguint unes condicions
de guerra. En segon lloc, hem forçat
una mica la població a entrar a les
cooperatives en contes de persua-
dir-la, això ha creat un cert malestar.
Però en conjunt els resultats eco-
nòmics són bastant satisfactoris. La
collita del 78-79 fou excel·lent; una
tercera part, l'únic que se salvà de la
guerra, va servir per alimentar el
mateix temps l'exèrcit vietnamita i
la població combodjana. I això grà-
cies a la construcció d'un bon siste-
ma de regadiu. Des del punt de vista
industrial hem fet funcionar les fà-
briques que ja existien abans del
1975 i a més n'hem creat de noves
per cobrir primeres necessitats com
mantes, ciment, contraplacant, mo-
tors, alts forns, papereries, una refi-
neria de petroli i estàvem construint
una xarxa de via férrea per al
transport d'arròs.

Una de les acusacions al règim
de Cambodja Democràtica que
més ressò ha tingut a Occident
és la persecució dels qui exer-
cien professions de tipus intel·-
lectual, obligant-los a treballar
en fàbriques o cooperatives
agrícoles i, fins i tot, assassi-
nant-los. £Es que a Cambodja no
hi ha lloc pels intel·lectuals?

Hi ha moltes exegeracions en tot
allò que diuen els vietnamites molts

intel·lectuals treballen al camp com
a productors agrícoles o a la ciutat
com obrers. Tampoc en falten a la
guerrilla contra el Vietnam ni a les
nostres files; la prova és que el
nostre Govern el cornponen, en ma-
joria, intel·lectuals. És cert que en el
transcurs del règim del Pol Pot,
de Cambodja Democràtica, hem fet
treballar els intel·lectuals massa du-
rament perquè pensem que d'aquesta
manera es comprèn millor la situa-
ció del país. Però a part d'això no hi
ha hagut desfeta d'intel·lectuals. En
conseqüència, és una escola de for-

. mació. Es també una manera d'atu-
rar l'èxode rural. D'altra banda, a
Occident molts intel·lectuals treba-
llen algunes hores al dia, molt so-
vint, tot el diumenge, cultivant al-
guna cosa i et conviden, orgullosos,
a menjar fruita o verdura del seu
jardí.

El Govern de Cambodja De-
mocràtica ha anunciat eleccions
generals i lliures supervisades
pel Secretariat General de
rÒNU després de la retirada to-
tal de les tropes d'Hanoi. £Això
vol dir que Pol Pot ha estat apar-
tat del Govern?

No. Pol Pot és al front de l'exèrcit
cambodja a dos quilòmetres de la
línia de foc. Va voler construir una
economia molt ràpidament i quedà
trabat per una línia política potser
una mica dura, però sobretot pels
agents infiltrats del Partit Comunis-
ta Indoxinès.

LA què és degut aquest canvi
cap un règim democràtic?

Hem canviat d'un règim de partit
únic cap un règim parlamentari per-
què hem vist que el major interès és
aconseguir un règim que defensi
totes les classes socials.

£Què pensa vostè del tracta-
ment donat pels mitjans de co-
municació occidentals a la si-
tuació de Cambodja?

Hem comès una altra falta en la
nostre gestió: la negligència de pro-
paganda a nivell internacional. Es-
tem recuperant-ho actualment.
Crec que gran part de la premsa,
cada vegada més, tracta de forma
objectiva la qüestió cambodjana. El
fet és que en dos anys 250.000
soldats vietnamites no han pogut
dominar Cambodja ni l'exèrcit de
Cambodja Democràtica, per tant
Cambodja Democràtica ha guanyat
credibilitat i en guanyarà cada cop,
més.B
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EL 20-N

A CATALUNYA

OBRE

L'AIXETA DE

PARTITS

I DE POLÍTICS

MONTSERRAT NEBOT

De fet, es necessitaria un llibre
per analitzar amb profunditat què i
qui ha fet política durant aquest
quinqueni que ara ja és història. Per
tant, més val agafar-se les coses amb
filosofia i frivolitzar-les un xic.

El Consell de Forces Polítiques,
o el simulacre d'un futur govern

d'unitat

Per a ser fidels a la veritat, el que
més recordem els que durant l'any
1976 ens dedicàvem a la tasca de fer
informació política, són les llargues
hores que passàvem tot esperant
que els "sancta sanctòrums" de la

ine anys han p a s s a | f̂
va obrir les portes &m itòyàètapa de

política catalana. Cftcfeinjls ^lens de
ments eufòrics, monf§n§| dè tensió, de
ta electoral, de lluifa pel poder. Mo-
ts també de

ys d'espera^cc
clandestina con
han canviat mo
ruptura i desp
la reforma, d

c|Jkq&ll 20-N semblea de
dels governi
de temps,
no han can[
primeres inj
1976, 1977.
són dels mal
lismes ni ni

sencís, d'abandó. Cinc
Pera des de la lluita
franquisme, les coses

què es demanava la
ramb

punts :jple PAs-
aquest lúne
de fer políti

X

talunya fins al recent decret
[rs generals, ha passa^tòlt
jrotagonistes polítics, però,
pas tant. Si comparem lès
ïacions polítiques de l'any

Jii trobarem molts noms que
jos d'ara. Sense sehtimenta-
jàlgies intentarem recórrer
11 temps, un túnel de cinc anys
la Catalunya.

-**.

W amunt i molts més s'han quedat al

CINC ANYS DE LLUITA PER LA DMOCRÀCIA
política d'oposició lliuressin un co-
municat que no deia res, però que,
llegit i rellegit entre línies, potser
volia dir molt. El costum de realitzar
reunions de tot un dia de durada i
sobretot en dies de festa, de caps de
setmana sencers, venia de lluny. El
dia 7 de novembre de 1971, després
d'un intent fallit el 25 de maig ante-
rior, unes tres-centes persones van
constituir-se, a l'església de Sant
Agustí, en l'Assemblea de Catalu-
nya, una experiència pilot importan-
tíssima que fou durant més de cinc
anys el motor de la conscienciació
política d'un poble malauradament
adormit per la força de les tropes
guanyadores de la guerra civil.

El Consell heretà el costum de
l'Assemblea de fer reunions mara-
tonianes, a les quals la gent s'hi
emportava la fiambrera o l'entrepà i
agunatava estoicament, per fer país,
les contínues matisacions de con-
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ceptes i picabarralles pròpies de
tothom que es dedica a organitzar la
societat. El Consell de Forces Polí-
tiques va fer la seva aparició pública
el penúltim dia de 1975, a la Font
dels Ocellets, encara amb cita prè-
via. Tot just havia passat un mes i
escaig de la mort del dictador. El
naixement del Consell sortí ja als
mitjans de comunicació escrita com
a fet polític i dient obertament que
aquell organisme assumia "la volun-
tat de direcció de la política catala-
na". Fins aquell moment, les reu-
nions de l'Assemblea de Catalunya
havien estat notícia per les massives
detencions que havien provocat (els
113 de Maria Mitjanera, el 28 d'oc-
tubre de 1973 i els 67 del convent de
Sabadell, el 8 de setembre del 74), i
no pas pel seu pes específic de
contingut polític. Si ens fixem amb
els onze grups d'obediència catala-
na que formaren el Consell i els

personatges que dictaven les direc-
trius d'aquest, no trobarem pas
massa canvis en comparar-lo amb el
Govern provisional de la Generalitat
de Tarradellas. Tret que no hi havia
UCD perquè no existia, natural-
ment, i que en canvi hi havia el
PSAN que després no figurava en el
Govern de la Generalitat restablerta
perquè no volgué anar a les elec-
cions del 15-J, la base principal era
la mateixa.

La perseverància d'en Guti,
Reventós, Canellas, Pujol, Barrera

Els homes forts de la política
catalana d'avui, els qui surten als
diaris, són, en la seva majoria,
aquells perseverants personatges
que a la clandestinitat i jugant-se la
llibertat moltes vegades, organitza-
ven trobades i reunions, i parlaven

d'allò que farien quan desaparagués
Franco. En trobem molts d'exem-
ples: en Guti, Joan Reventós, Anton
Canellas, Jordi Pujol, Heribert
Barrera, Miquel Roca i Junyent,
Josep Benet, Raimon Obiols, Mi-
quel Coll i Alentorn, Josep Andreu i
Abelló, Joan Cornudella i tants d'al-
tres. Però durant aquest lustre tam-
bé hi ha hagut allò que en marketing
se'n diu la pèrdua de popularitat,
alguns l'han perduda per mantenir-
se voluntàriament al marge de la
Política oficial, d'altres perquè han
abandonat, alguns perquè han mort
i per últim aquells que han preferit
eí poder econòmic al polític però
que també són notícia pels seus
càrrecs empresarials.

Despenjats del poder... per ara

D'alguns dels que foren protago-
nistes dels debats polítics tant de

l'Assemblea de Catalunya com del
Consell de Forces Polítiques, ara ni
s'en parla. Entre aquestes persones
hi ha l'Empar Pineda, dialogadora
lúcida de l'A. de C. i promotora de
debats en profunditat en el seu si.
Després de presentar-se com a can-
didata a l'alcaldia de Barcelona pel
seu partit, el MCC, marxà a Madrid i
només de tant en tant el seu nom
figura en alguna taula rodona o de-
bat sobre la marginació de la dona.
Joan Armet, antic militant del
FNC, del PSAN i que després inten-
tà l'aventura política del Col·lectiu
Comunista d'Alliberament, del Mo-
viment d'Organització Marxista i
darrerament en el moviment Nacio-
nalistes d'Esquerra, és un altre ex-
ponent deís que foren polítics noti-
ciables durant un temps (concreta-
ment durant els vuit primers mesos
del Consell de Forces Polítiques,
com a dirigent del PSAN).

Joan Ramon Colominas Com-
panys, de la saga dels Colominas,
fou "l'enfant-terrible" de l'Assem-
blea .de Catalunya, el "jove valor
nacionalista" de l'any 76. Després,
la seva cotització en la borsa de
valors periodístics baixà notable-
ment. A partir del moment que
abandonà el FNC i constituí el Col.-
lectiu Combat, la seva estrella s'a-
pagà informativament. Ingressa al
PSC, però per poc temps. Després
se n'anà a Anglaterra a estudiar
Ciències Polítiques, ja guiat per
CDC. No es descarta que, d'aquí un
temps, la prepotent Convergència el
faci sortir de nou a l'escena política
per reforçar els minsos quadres di-
rigents del partit de Govern de la
Generalitat.

Els "il. luminats" de la política
catalana

En certa manera els més genuïns
"il·luminats" també han quedat
despenjats del poder. Potser Mos-
sèn Dalmau és qui té més possibili-
tats d'arribar-hi si continua amb els
seus escrits crítics a l'Avui i a l'Es-
plai i convenç1 Jordi Pujol. En el
grup dels que familiarment els pe-
riodistes havien batejat d'"il.lumi-
nats", destacava per damunt de tot
Jordi Gil, de qui es deia en broma
que arribava a enlairar-se del terra
quan parlava, com si es tractés d'un
sant.

Jordi Gil fou en cert moment
d'aquesta petita història de cinc
anys, un home de plantejaments
radicals que sempre era notícia per

les polèmiques que encetava, o bé
perquè canviava de partit: Del PSUC
passa al PSC. Del PSC en sortí per
fundar l'Esquerra Nacional, un grup
que ningú no sabia d'on treia els
diners per muntar la seva propa-
ganda i que, per fi, es descobrí que
els deutes acumulats havien estat
eixugats per Jordi Pujol a canvi que
EN no es presentés a les eleccions
del juny del 77. A les eleccions de
març del 79, Jordi Gil ja formava
part del partit pujolista, encara que
d'una manera camuflada. Ara ase-
gura que és independent, Mossèn
Dalmau, el capellà "progre" de Ga-
Uisa es caracteritzà pel seu afany
d'unir el socialisme català, però això
sí, que fos antimarxista. Quan veié
que el seu propòsit no obtenia fruits,
es dedicà a organitzar campanyes
populars de suport a algú o alguns.
Primer fou la campanya electoral
d'en Xirinacs, després la de "pro-
retorn de.Tarradellas", la de la unió
de les forces nacionalistes i darre-
rament la de propaganda, promoció
i recaptació de diners per la instal.-
lació d'una cadena privada de Tele-
visió Catalana.
Xirinacs, de senador a perdedor
• A Lluis M. Xirinacs se l'incloïa
també en el grup dels il·luminats.
Després d'una llarga estada davant
la presó Model de Barcelona dema-
nant l'amnistia i ja amb l'aureola de
les estoiques vagues de fam fetes
dins i fora de la presó, Xirinacs
decidí presentar-se en solitari com a
senador independent per Barcelona
a les eleccions del 15-J i obtingué
més de mig milió de vots (550.678).
El seu pas pel Senat provocà sovint
la notícia, però, a les següents elec-
cions generals de 1' 1 de març de
1979, Xirinacs no aconseguí aportar
a la coalició BEAN els vots que
havia obtingut pel seu compte. Ho
tornà a intentar, però, a les recents
eleccions al Parlament de Catalu-
nya, també amb el BEAN i nova-
ment fou perdedor. Actualment,
tant mossèn Dalmau com mossèn
Xirinacs sembla que tornen a bus-
car en el si de la religiositat allò que
en política no trobaren. Potser en
realitat, ara pensen que no se n'ha-
vien d'haver mogut mai.

Amb els ulls posats al Parlament
de Catalunya

No tots els qui havien fet política
antifranquista, però, volgueren cre-
mar les seves naus en les eleccions a l^
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Pallach, un dels qui la mort el va deixar a mig camí. Jordi Carbonell, d'orador al primer 11 de Setembre a cap de
llista sense escó de Nacionalistes d'Esquerra

Ziuís Maria Xirinachs: La popularitat del "captaire" devant la
Model va arribar al Senat, però no al Parlament de Catalunya

Parlament de Madrid. Quan els pre-
guntàvem perquè no figuraven a les
llistes electorals dels seus respec-
tius partits, la resposta era més o
menys aquesta: "Em reservo per al
Parlament de Catalunya". I va ésser
veritat; ara molts dels qui deien
això, són parlamentaris, encara que
alguns, com Joan Colomines de
CDC havien d'evolucionar bastant
per aconseguir-ho, des del seu Partit
Popular de Catalunya, de caire fa-
miliar de l'epoca de la clandestini-
tat, del ciclostyl, de la vietnamita i
de l'ocupació pacífica de Catalunya,
tot suant socialisme en aquell multi-
tudinari míting socialista del juny
del 76 al Palau Blaugrana, fins arri-
bar a convergir amb Jordi Pujol,
perquè tenia més oportunitats —di-
gué— d'ésser diputat. Entre els qui
tenien els ulls posats només en el
Parlament de Catalunya hi ha també
Jaume Camps (CDC), Rafael Ribó
(PSUC), Ferran Camps (UCD), Xa-
vier Folch (PSUC), Lluis Armet
(PSC) i Jordi Borja (PSUC). Però
mai no se sap si és veritat o bé que la
guineu quan no les pot haver...

Alguns que no hi arribaren
D'altra banda hi ha polítics que

han mort sense poder veure realit-
zat el seu somni de fer política en el
Parlament català. Els dos més des-
tacats foren Josep Pallach i Jaume
Casanovas. Pallach, un dels polítics
d'oposició al franquisme qualificat
com a "veritable polític amb capaci-
tat de govern" moria dos dies des-
prés que el seu partit, el PSC (ex-
Reagrupament) —abans Reagru-
pament Socialista i Democràtic de
Catalunya— celebrés el seu HI Con-
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Mossèn Dalmau, la mística de les sotanes i rectories progressis-
tes, o els transvasaments fantasmagories d'un partit a un altre
des de la posició d'"independent".

gres. Jaume Casanovas, polític de
l'època republicana, co-fundador
d'ERC, l'any 31, tornà a la vida de
normalització política del bracet de
Ramon Trias Fargas, amb un partit:
Esquerra Democràtica de Catalu-
nya. Sempre estava a tot arreu. No
és perdia mai cap ocasió per demos-
trar que era un polític. Després
fundà el juliol del 76, el Partit So-
cialdemòcrata de Catalunya, un
partit amb molt de nom però sense
grapa. Tot i la seva il·lusió de ser
diputat no ho va aconseguir, perquè
morí pocs mesos abans de les elec-
cions del 20 de març d'enguany. Per
últim hi podem incloure també Al-
fonso Carles Comín, del PSUC, de
la corrent dels Cristians pel Socia-
lisme, que ha mort aquest estiu pas-
sat. Comín que havia sortit elegit
diputat de Catalunya per les llistes
del seu partit, no pogué ocupar mai
l'escó del Parlament perquè la seva
malaltia, precursora de la mort, li ho
va impedir.
La dreta ha preferit el poder

econòmic
La dreta a Catalunya, sobretot la

dreta franquista o neofranquista, no
ha arribat mai a cuallar en grans
partits ni victòries electorals, mal-
grat la quantitat d'esforços esmer-
çats durant aquest quinqueni. Però,
en canvi els seus promotors han
obtingut un profit econòmic i han
escalat els càrrecs més alts del món
de la indústria i les finances. Només
uns quants exemples: Salvador Mi-
llet i Bel que al setembre del 76
s'engrescà en resuscitar la Lliga his-
tòrica de Cambó juntament amb
Josep Ma. Figueras, és ara, ja apar-
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tat del món pròpiament dit de la
política, el president de la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi.
L'altre company d'equip, Josep Ma.
Figueras que esmerçà bona part
dels seus diners personals en fer-se
autopropaganda, el juny del 77, no li
preocupà gaire la seva derrota a
Girona, ja que, al cap de poc temps,
era el president de les Cambres de
Comerç d'Espanya. I Samaranch?
Apuntat en un primer moment a
l'Associació política dels ministres
franquistes, l'UDPE, va saber can-
viar-se la jaqueta a temps. Després
de l'avortat intent de la Concòrdia
Catalana, decidí no anar a les llistes
d'UCD. El seu objectiu fou arribar a
president del Comitè Olímpic In-
ternacional. I enguany ho ha acon-
seguit. Carles Ferrer Salat, que
aparegué primer com a membre de
Centre Català, és actualment el pre-
sident de la gran patronal espanyo-
la, la CEOE. Alegre Marcet.que
intentà la Concòrdia Catalana jun-
tament amb Samaranch, és presi-
dent de FECSA. D'altres membres
de l'anomenat Catalònia, Ramon
Guardans, gendre d'en Cambó, J. A.
Maragall, J. A. Linatti, Ignasi Ven-
tosa i Marcel·lí Moreta, estan tots
m'olt ben situats. Un altre home que
sonà sempre durant el període 75-
80 com a futur polític, però que no
es decidí mai a ser-ho, fou Pere
Duran Farell president de Gas Na-
tural i de Catalana de Gas. Darre-
rament ha fet unes declaracions so-
bre la necessitat d'un govern d'uni-
tat per salvar el país de la crisi que
coincideixen amb les tesis del
PSUC. No obstant això, Duran Fa-
rell no en té res de comunista.

L'estel fugaç de l'èxit

Mentre n'hi ha que han anat a més
en la carrera política, durant
aquests cinc anys n'hi ha que van a
menys. Deu ser per allò de l'equili-
bri. Un dels que va cap amunt, ara,
és l'actual ministre per a las rela-
cions amb la Comunitat Econòmica
Europea, Eduard Punset. Sense
tradició de lluita a la política catala-
na, però sí amb un passat esquerra-
nós, Punset està de moda, igual que
posà de moda la bufanda quan era
conseller de Finances de la generali-
tat de Tarradellas, i no se la treia del
coll. Un altre que puja és Vicens
Oller, actual conseller d'Indústria i
Energia de la Generalitat que prové
també com Ferrer Salat, d'aquell
grup de tall giscardià: el Centre
Català que es presentà juntament
amb Unió Democràtica en les pri-
meres eleccions del 77 i que més
tard, formà la Unió del Centre de
Catalunya i que ara dona soport a
Convergència. En línia ascendent a
nivell informatiu i polític es troben
l'alcalde de Barcelona, Narcís Ser-
ra, el conseller d'Obres Públiques,
Josep Ma. Cullell, el portaveu del
PSUC al Parlament Rafael Ribó, el
diputat socialista Ernest Lluch i ara,
el nou governador civil de Barcelona
Josep Coderch. Tots joves. La mit-
jana d'edat de tots plegats no arriba
als quaranta anys. I tots donen la
imatge televisiva de l'home d'avui.
Però la joventut no ho és tot. J. J.
Folchi també és jove i en canvi el seu
estel s'apagà aviat. Provinent de la
Reforma Democràtica d'en Fraga
fòu nomenat per UCD conseller de
Finances de la Generalitat Tarra- •
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dellas. Però tingué problemes amb
els dirigents del partit i caigué en
desgràcia. Diuen que el llavors pre-
sident Tarradellas ja li advertia:
"Xicot, tingues els ulls ben oberts i
vés en compte". Pel que sembla
Folchi no va fer cas a Tarradellas.
Del qui tampoc no se n'ha cantat
més ni gall ni gallina és de Laureano
López Rodó, opusdeista i ex-minis-
tre franquista que semblava que
anava a menjar-se a tothom en les
eleccions del 15-J i que tot i presen-
tant-se amb Santiago Udina, for-
mant la Convivència Catalana, no-
més sortí elegit ell. Després sortí
d'AP i intentà formar un nou partit
de dretes d'obediència catalana,
deia un home que fou anticatalà de
tota la vida. Però la cosa tampoc li
funcionà.

La cantera de l'Assemblea de
Catalunya

Falta encara parlar d'alguns
membres destacats de l'Assemblea
de Catalunya i que començaren a
popularitzar-se el dia que la premsa
tingué accés a les reunions (XIX
Permanent-29 d'agost del 76). La
mesa va estar gairebé sempre ocu-
pada per Miquel Sellarés (home de
CDC que, tot i havent sortit del
partit, confesa obertament que per a
ell Pujol "és un pare però que no
tornarà mai més a CDC"). Pere
Portabella, el cineasta del "Noctur-
no-29", feia de moderador millor
que ningú i després en el Senat ha
fet servir aquella experiència. Quan
Portabella no hi era a la mesa de l'A.
de C. tothom sabia que la cosa
acabaria malament i, efectivament,
les discussions no s'acabaven mai. I
per últim hi hagué durant una època
Salvador Coromines del PSC, (en
aquells moments encara CSC) i ac-
tualment amb molt poc protagonis-
me informatiu. En canvi, Sellarés
sempre ben relacionat amb " els nois
i nois de la premsa" s'ho ha muntat
bé i el seu nom, encara que sigui
perquè es presenta contra ell una
querella de Televisió Catalana, no
ha deixat de sortir mai del tot als
diaris. A més actualment, està fent
d'assesor del Conseller de Cultura
en matèria de projecció exterior. Un
càrrec que ningú no sap ben bé què
és ni què vol dir, però que li dóna
l'oportunitat d'estar al costat d'en
Max Canher.

L'Assemblea de Catalunya fou la

Partits que s'han fet i s'han desfet
El boom dels partits polítics, allò

que s'anomenà la^sopa de lletres de
les sigles, començà tot just s'inicià
l'any 76. Tothom tenia pressa per
identificar-se. Alguns, però, eren
partits amb llarga tradició de resis-
tència franquista i de l'època de la II
República, com el PSUC, el FNC,
l'ERC i la UDC.

Va ser la llei de Reforma Política
de 4 de gener del 77 qui obri les
portes a la legalització massiva. Des
de llavors ençà moltes d'aquelles
sigles han desaparegut i també n'hi
ha de noves.

La composició del Consell de For-
ces Polítiques que es creà el desem-
bre de 1975 era aquesta: CDC, ERC,
FNC, EDC, UDC, PSAN, RESC,
CSC, PPC, PSUC i Partit Carií.
D'aquests, ara, alguns ja no existei-
xen. EDC s'ha fusionat amb CDC.
RDSC canvià el seu nom per PSC.
Això originà un contenciós amb CSC
que estava en procés de constitució
del Partit Socialista de Catalunya
que semblava irresoluble. Per fi, una
lletra, una R i una C entre parèntesi,
resolgueren el problema. El PSC-R
s'integrà també al PSC en el Congrés
d'Unificació Socialista del juliol del
78. Pel que fa al Partit Carií, tot i que
continua existint, el seu líder Josep
Badia ingressà al PSC, i des d'aquell
moment està com aturat.

Naixien partits a tort i a dret, però
el desgavell i la disbauxa fou patri-
moni de la dreta. Ara el panorama
està molt més aclarit: la UCD ho
cicapara tot i l'AP resta encara més a
la dreta.

Concòrdia.Catalana, que aparegué
el 20 d'abril del 77 amb una gran or-

questració propagandística, no arri-
bà a les eleccions del juny perquè,
pocs dies abans del tancament de la
inscripció de les candidatures, es for-
mava a corre-cuita la sucursal catala-
na del partit de Suàrez. Amb la can-
didatura suarista s'anuüà la Concòr-
dia i el Catalònia i quedà en Senillosa
per vestir sants amb el seu Partit Po-
pular (no confondre amb l'altre PPC
d'en Colominas). A les eleccions de
I'l de març del 79, Senillosa anà amb
AP per fer Coalición Democràtica.

L'altre sector de la dreta, es va
aixoplugar amb força rebombari sota
el Pacte d'Hostalrich del 9-11-76. En
realitat era un conglomerat de perso-
nes que aportava cada una una sigla:
Santiago Udina era la Unió Catalana,
J.A. Linati el Partit Democràtic Li-
beral Català, Manuel Milian i J.J.
Folchi eren la Reforma Democràtica
(aquell grup fraguista sorgit del Club
Àgora) i Ramon Forcadell era el Par-
tit Social Regionalista, ex-Frente Ins-
titucional. Tot plegat acabà en no res.
Udina no tingué cap més-remei que
portar el seu Pacte d'Hostalrich o
Pacte Català, com li agradava bate-
jar-lo, a ajuntar-se amb l'Alianza Po-
pular de López Rodó. Només tregue-
ren un diputat i Santiago Udina es
quedà fora del joc polític.

Els militants que s'escindien de
partits s'organitzaven ràpidament en
un altre partit i triaven la sigla. Així,
moltes identificacions de grups s'han
perdut al llarg dels cinc anvs de lluita
per la democràcia. És molt possible,
però, que davant una nova consulta
electoral, torni la guerra de les lle-
tres, la guerra per coüocar-se l'eti-
queta de democràtic, català o popu-
lar.

cantera fornidora dels actuals polí-
tics. En citarem uns quants: Josep
Benet que formava part de l'As-
semblea d'Intel·lectuals i Artistes
dins l'A. de C. i que a causa de la
poca veu que té li costava molt
parlar en les desgavellades i fredes
sales i rectories on s'aixoplugava
sempre l'Assemblea. Benet fou no-
ticiable també pel seu contenciós
amb el president Tarradellas que
començà abans que aquest tor-
nés a Catalunya i que encara conti-
nua, i pel fet de presentar-se com a
candidat a la presidència de la Ge-
neralitat amb el suport del PSUC.
Una altra vella glòria de la política
unitària catalana és Agustí de Se-
mir, el rialler Agustí que ara s'ocupa
de l'àrea d'Assistència Social de
l'Ajuntament de Barcelona.

Els tres obrers de Sant Boi

La Diada de l'Onze de Setembre
de 1976 es celebrà a Sant Boi (no
donaren permís per fer-ho a Barce-
lona) davant una munió de gent
entusiasta i emocionada. D'aquells
tres oradors que pronunciaren sen-
gles parlaments polítics ara només
està en primera plana el portaveu de
la Minoria Catalana, Roca Junyent.
Octavi Saltor que parlà com a com-
pensació per acontentar els sectors
més dretans de la Comissió dels 23
que es formà per preparar aquella
Diada, està actualment molt malalt i
retirat de la vida política. I Jordi
Carbonell, l'home que assumí mol-
tes vegades públicament la repre-
sentació de ^Assemblea de Cata-
lunya, després d'uns anys d'estar
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una mica al marge de la política, hi
tornà ara fa un any per encapçalar el
moviment de Nacionalistes d'Es-
querra que es presentà a les elec-
cions al Parlament del 20 de març
sense aconseguir cap diputat.

Calaix de sastre

La llista decent que d'una mane-
ra o d'una altra han configurat la
política catalana al llarg d'aquests
cinc anys és tan, extensa que no
acabaríem mai. Fent-ne una tria, i si
fos un calaix de sastre, barrejarem
uns quants noms que no tenen pas
gaire d'homologable. Per una banda
hi ha l'ex-alcalde Josep Maria
Socias Humbert, a qui durant els úl-
tims mesos d'estar a la Casa Gran
l'envoltaren una sèrie de ru-
mors sobre la possibilitat que in-
gressés en un o altre partit. Es digué
que si anaria al PSDC de Jaume
Casanovas, o a un Bloc Socialista i
Democràtic que no s'arriba a crear
mai. Després es va dir que era del
PSP de Tierno y del PSC. Tot
plegat, que ara fa el que feia abans
d'ésser alcalde, treballar d'advocat i
sí que és veritat que en alguna
ocasió ha assesorat els socialistes.
Carles Sentís, que provenia del
Club Catalònia, però que a última
hora acceptà ser el número 1 de la
candidatura d'UCD per Barcelona,
és un altre cas de la glòria i decadèn-
cia dels polítics. Durant el retorn de
Tarradellas i durant el seu temps de
conseller polític de la Generalitat
provisional, Sentís era notícia molt
sovint. L'adveniment a la UCD cata-
lana del democratacristià Anton
Çaíiellas inicià la devallada de Sen-
tís que s'ha quedat somniant amb
una ambaixada per ofegar les penes.

Queda encara un altre polític que
féu furor entre 1976 i 1977 i qüe ara.
està totalment fora del tripijoc, Joa-
quim Àrana, ex- deixeble fidel i ex-
delfí de Josep Pallach, que sortí com
aPSC-RC pel Pacte Democràtic el
15-J, però que després el va dece-
bre del partit i d'allí passà a
l'Esquerra Republicana que també
el decebé. Actualment es dedica als
seus negocis a Andorra i a exercir
d'advocat.

a Sànchez Carreté i a
Moltó ~ "

Des d'un angle absolutament di-
ferent al de Joaquim Arana, Joan
foiton Sànchez Carreté també fou
Protagonista d'una època de tras-

vassament de militants i de sigles.
Provenia d'aquell sector del P CE (i)
que s'escindí delPSUC, l'any 1967,
i que es transformà en Partido del
Trabajo de Espafia i posteriorment
en Partit del Treball de Catalunya.
En aquella famosa aliança contra-
natura que fou la coalició Esquerra
de Catalunya, Sànchez Carreté hi
jugà un paper destacat. Més tard un
grup s'escindiria del partit però
va quedar-se amb les sigles i des-
prés ingressà al Bloc Català de Tre-
balladors que seria un dels col·lec-
tius que crearia el BEAN.

Actualment està bastant allunyat
de la política activa. Hi ha qui diu
que només se'l veu aparèixer quan
hi ha processos electorals. Per úl-
tim, citarem un cas no pas gaire
corrent de trasvassament cap a l'es-
querra. Enric Moltó que va estar
present en la fundació del Consell

de Forces Polítiques amb el PPC (el
"Partit Particular de Colominas") i
passà al PSÇ en el congrés cons-
tuent del partit. Després de la unifi-
cació del PSC i el PSOE marxà del
partit i es va fer del PSUC d'on ara
és responsable polític de la federa-
ció Nord-Est de Barcelona i també
treballa d'economista en els serveis
tècnics de CC.OO.

Fins aquí, un balanç d'aquests
cinc anys de democràcia, però un
balanç no pas a tall de resum crono-
lògic ni de valoració política, sinó a
nivell de la xafarderia política. I és
que moltes vegades les persones,
que fèiem la informació política du-
rant l'esclat dels partits polític, dub-
tàvem, i encara dubtem ara, que les
cròniques polítiques o els comuni-
cats dels partits se'ls llegeixi algú
que no sigui periodista polític o
militant d'un partit. •

CADA MATI LLEGIU
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Un diari independent i objectiu, al
servei dels Països Catalans.

Un diari per al futur
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MALGRAT LA DECISIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE
DE CATALUNYA S.A.

La discòrdia Cadí-
Tosses continua

ISIDRE AMBROS

Per fi, després de més de deu anys d'avant-projectes,
projectes, baralles,! picabaralles, els barcelonins

podran arribar a la Cerdanya, i amb ella a França,
haver de patir l'aspror de travessar la collada de

Tosses en ple hivern. El túnel del Cadí aviat serà
una realitat. Per contra, el túnel de Tosses sembla ser

que, de moment, no es durà a terme. Amb aquesta
decissió, Infraestructures de Catalunya S.A.

ha acabat amb la rivalitat existent.

À principis del mes de novembre
l'empresa Infraestructures de Cata-
lunya S.A. (INCASA) va acordar
tirar endavant el projecte d'iniciar
les obres de la galeria definitiva del
túnel del Cadí, per tal que aquest
pogués ser una realitat d'aquí a dos
anys i mig. Això ha implicat, per
altra banda, la paralització de l'altre
projecte existent. Però també ha
provocat, si més no, que la compe-
tència que sempre ha existit entre
els promotors d'ambdues obres tor-
nés a posar-se de manifest mitjan-
çant tot un seguit de notes, contra-
notes, declaracions i contra-decla-
racions.

L'empresa Infraestructures de
Catalunya S.A.(INCASA) va néixer
a partir de la unió de les empreses
constructores dels túnels del Cadí i
de Tosses amb la finalitat de dur a
terme la realització dels esmentats
projectes, així com tota la infraes-
tructura viària de Catalunya en ge-
neral. Aquesta fusió va fer-se efecti-
va a finals de l'any passat i compta-
va, en aquells moments, amb un
capital aproximat de quatre-cents
trenta milions de pessetes, les quals
estaven en mans de la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis,
la Caixa d'Estalvis de Barcelona, la
Diputació de Girona i la Caixa d'Es-
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talvis de Girona principalment, ja
que per si soles tenien el cinquanta-
cinc per cent de la totalitat de les
accions d'aquesta nova societat.

Com a primer objectiu, INCASA,
es va proposar realitzar un estudi
profund entorn a les necessitats vià-
ries de Catalunya. Pel que fa a la
disjuntiva de Cadí o Tosses,
en un principi, la nova empresa
sembla que no es va definir per cap
projecte en concret. Més aviat es
podria dir que existia una voluntat
globalitzadora, motivada, principal-
ment, pel Pla d'Infraestructures que
la Generalitat ha d'endegar, més
d'hora o més tard. Finalment, des-
prés de gairebé un any d'haver-se
fundat el"holding" empresarial que
posseix les concessions administra-
tives per a ía construcció d'ambdós
túnels, és a dir, el de Tosses i el del
Cadí, el seu consell d'administració
va aprovar un pla de treball concret
que implica:

En primer lloc l'inici de les obres
de la galeria definitiva del túnel del
Cadí, amb una durada aproximada
de les obres d'uns trenta-cinc me-
sos.

La continuació dels treballs en la
galeria de reconeixement del túnel
del Cadí, fins a assolir la distància

de mil sis-cents metres de longitud
projectats.

I, en tercer lloc, continuar els
sondeigs de propecció iniciats en el
túnel de Tosses.

0 tots dos, o cap

INCASA va arribar a aquestes
conclusions després de considerar,
per ara, com a inviable en tots els
aspectes, el túnel de Tosses. Aque-
lla empresa, en aquests moments,
sembla ser que no veu gens clara la
possible rendabilitat del projecte
del túnel de Tosses; a més mante-
nen que ara per ara les raons tècni-
ques i econòmiques propicien
que es tiri endavant el projecte del
túnel que ha de travessar la serrala-
da pre-pirinenca del Cadí.

Pocs dies després d'haver-se
acordat aquesta decisió, el ple ex-
traordinari de la diputació de Giro-
na va acordar per unanimitat opo-
sar-se a l'acord d'INCASA, que fa
referència a la construcció del túnel
del Cadí per davant del de Tosses.

També va decidir exigir de l'esmen-
tada empresa l'aprovació, immedia-
ta, d'una programació conjunta de
les dues obres, en dates determina-
des i de forma que les actuacions
administratives tinguin el mateix
rang en els dos casos. Per un altre
cantó, la diputació gironina té la
ferma intenció d'adreçar-se a la Ge-
neralitat per tal que aquesta faci
pública la seva postura en aquest
afer. Si amb tot i això, es confirma la
prioritat de la construcció del túnel
del Cadí, la diputació de Girona
sol·licitarà a la Generalitat mesures
urgents per a l'arranjament de les
carreteres nacional N-152 i comar-



cals CC-150 i CC-1313, així com
que tiri endavant el projecte de via
pirinenca, el qual incloïa el túnel de
Tosses. .

Segons l'informe presentat pel
president de la Diputació de Girona,
Arcadi Calzada, en l'actuació d'IN-
CASA s'havien observat tota una
sèrie de constants que sempre ten-
dien a marginar al projecte del túnel
de Tosses i a donar prioritat al del
Cadí. Aquests fets, sembla ser que
es venien produint des de molt
abans de prendre qualsevol decisió
definitiva. Les constants a les quals
abans s'ha fet referència correspon-
drien a la greu situació econòmica
de Promocions Pirinenques, S. A.
(PROPISA) en realitzar unes inver-
sions, que rondaven els mil quatre-
cents milions de pessetes, en con-
cepte de dur a terme una galeria de
reconeixement que no forma part
del túnel definitiu. Davant d'això,
els representants de les comarques
gironines al "holding" INCASA
demanaven la paralització de l'obra
i> en tot cas, l'inici de les prospecti-
cions del túnel de Tosses. L'informe
continua tot afirmant que hi havia
un gran interès per demostrar que

les despeses del túnel del Cadí eren
menors que les del de Tosses, les
quals anaven pujant cada vegada
més. A més, sembla ser que s'obser-
và un atac, gairebé metòdic, a l'es-
mentat projecte acollint-se al fet
que, segons el projecte acollint-se al
fet que, segons el projecte existent,
la carretera creuava la via del fer-
rocarril.

La Generalitat, per la seva banda i
per boca del conseller d'urbanisme
senyor J.M. Cullell ha afirmat més
d'una vegada la seva total desvincu-
lació en aquest afer; ja que en
aquests moments el govern català
no té diners per afrontar una obra de
les característiques que represen-
ten la realització d'un dels dos
túnels.

Una mica d'història

La història del túnel del Cadí es
pot dir que comença l'any 1968. En
aquesta data, es realitza el primer
avant-projecte i es calcula que les
despeses seran aproximadament,
d'uns vuit-cents milions de pesse-
tes. Segons dades extretes del pe-
riòdic manresà Regió-7, l'esmentat

Boca nord del
túnel del Cadíal,
terme de
Balltarga. Serà
la porta
d'Europa per
als catalans.

avant-projecte sembla ser que va
arrelar i l'aleshores diputat provin-
cial i batlle de Berga, Joan Noguera,
va aconseguir que la Diputació de
Barcelona, la Cambra de Comerç i
l'ajuntament de Barcelona donessin
suport a la construcció del túnel del
Cadí. L'any 1973, però, és quan
comença la història oficial de l'es-
mentat túnel, ja que és quan es rep
la concessió administrativa. Durant
els anys 1975 i 1976 es va dur a
terme una àmplia tasca informativa
tant a la regió que havia de contem-
plar la boca sud, com la que havia de
consentir les obres de la boca nord.

L'any 1978 va significar l'inici de les
obres, amb la perforació d'un túnel
de serveis. Cal dir, però, que els
problemes no es van acabar aquí,
car llavors va ser quan van començar
els maldecaps amb l'administració
central i és que el Ministeri d'Obres
Públiques i Urbanisme (MOPU)
pretenia que PROPISA aportés el
cinquanta per cent del cost formal
del túnel; això venia a representar
aproximadament uns mil dos-cents
cinquanta milions de pessetes. Lò-
gicament, l'empresa es va negar, tot
alegant que segons la llei de carrete- •
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DETALLS DEL TÚNEL DEL CADÍ

En els seus inicis, el túnel tenia
una llargada de 5.250 metres,
més 100 metres de túnel artificial
que està previst que s'escurçaran
a l'hora de construir.

Pel que fa referència a la seva
estructura interior, s'ha de dir
que es construirà una sola galeria
i que la circulació discorrerà pel
seu interior en el dos sentits. Els
carrils seran prou amples com
per permetre el pas de dos vehi-
cles i amb un camió avariat a la
voravia.

Respecte a la seguretat del tú-
nel cal dir que els terrenys on
s'està treballant són calcaris, la
qual cosa dóna força seguretat a
la galeria. A més, està previst
revestir el túnel amb una capa
d'una dotzena de centímetres de
formigó, per tal d'evitar possibles
filtracions, que sempre són mo-
lestes.

En el projecte inicial, en el re-
corregut que va des de Bagà fins a
Cerdanys hi havia en desnivell de
1,37 per cent de pujada i després,
en el tros de baixada fins a la Cer-
danya, existia una diferència d'un

, u per mil. En el projecte actual, la
cota d'entrada pel clot de la Llo-
rença (boca sud) és de 1.100 me-
tres i la cota de sortida, en el
terme de Balltarga (boca nord),
és de 1.2000 metres.

Si bé es confia que pels vol-
tants de l'any 1983 ja pugui estar
en funcionament el túnel del Ca-
dí, hi ha l'esperança que els ac-
cessos, que tindran una llargada
total de vint quilòmetres, es pu-
guin enllestir abans. Els esmen-
tats accessos comprenen set qui-
lòmetres de carretera des de Ba-
gà fins a l'entrada del túnel, cinc
quilòmetres des de la sortida del
túnel fins a Balltarga i després
tres quilòmetres més de la carre-
tera d'Alp.

Per un altre cantó sembla ser
que hi ha la intenció per part
d'INCASA, que l'obra l'efectuïn
dues empreses a l'hora; l'una que
comenci a treballar per la boca
sud iT altra que ho faci per la boca
nord.

El finançament de l'obra es
portarà a terme de la manera se-
güent: hi haurà un 10 per cent del
capital de l'empresa; un 45 per
cent de l'emissió d'obligacions,
que si no es cobreixen amb les
aportacions de particulars passa-
ran a mans de les caixes d'estal-
vis; i el 45 per cent restant estarà
en mans estrangeres, mitjançant
un préstec. En total està calculat
que les despeses totals de la
realització del túnel del Cadí so-
brepassi la quantitat de cinc mil
milions de pessetes.

No s'ha cí oblidar que INCASA
és una empresa privada i com a
tal té previst cobrar un peatge
aproximat d'unes tres-centes
pessetes; encara que afirmen que
aquesta despesa queda plena-
ment compensada pel guany i la
seguretat que representarà el fet
de circular per sota les Penyes
Altes del Moixerò.

res només havien de contribuir amb
un deu per cent, és a dir amb dos-
cents seixanta-cinc milions de pes-
setes. Finalment, el contenciós el va
haver de resoldre el Consejo del
Estado, el qual va fallar a favor de
l'empresa PROPISA.

Per una altra banda, s'ha de dir
que el túnel de Tosses neix, com a
projecte, l'any 1969 amb la creació
de Promoción y Desarrollo de Gero-
na S.A. (PROYDEGESA). Aquesta
societat va sorgir a causa de una inicia-
tiva oficial de la Diputació de Girona
i a suggerència delMOPU, per tal de
sol·licitar la concessió administrativa
de la variant i del túnel de Tosses.
L'esmentada empresa va ser funda-
da gràcies a la unió de la diputació
gironina, la Caixa Provincial d'Es-
talvis i de Pensions, la Cambra del
Comerç i la Indústria, cinquanta-
cinc ajuntaments de la província de
Girona, així com una munió d'enti-
tats i accionistes que van contribuir-
hi amb un pes específic menor. La
petició de l'obra es va realitzar el
mes d'abril de l'any 1970 i es va
concedir el febrer del 1975, apro-
vant-se el projecte tècnic el mes de
desembre de l'any 1978:

L'actual túnel de serveis servirà de túnel
de ventilació i tindrà una superfície d'o-
bertura de tretze metres quadrats.
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La guerra dels túnels

Amb les dues peticions concedi-
des, per part de l'administració cen-
tral, va començar allò que s'fia ano-
menat la guerra dels túnels, ja que
llavors els uns deien que el túnel del
Cadí anava en perjudici de les terres
gironines i que estava motivat, prin-
cipalment perquè un dels socis
promotors de l'obra del Cadí, el
senyor Andreu Claret Casadesús,
tenia una gran quantitat de terreny a
l'altre cantó de les Penyes Altes del
Moixerò —barrera natural que se-
para la comarca del Berguedà de la
Cerdanya— i era per aquests motius
que la Diputació de Girona va im-
pugnar el túnel del Cadí tot argu-
mentant que l'obra de PROPISA
impedia el desenvolupament de la
província gironina. Aquests fets van
propiciar que l'empresa que volia
endegar el túnel del Cadí, obtingués
una gran quantitat d'adhesions dels
dirigents municipis que conformen
les contrades del Berguedà, així
com d'altres indrets de Catalunya.

Cal dir, també, que PROPISÀ va
aconseguir que la Diputació de Gi-
rona prengués consciència de la im-
portància que tenia el túnel del
Cadí, no tan sols per a les comarques
del Berguedà i de la Cerdanya, sinó
per tot Catalunya i que, el dia vint-i-
vuit de juny de l'any 1971, aquella
optes per retirar la seva oposició a la
construcció de la nova via comuni-
cativa.

Semblava que la confrontació en-
tre les dues empreses s'havia apai-
vagat amb la creació del "holding"
CNCASA. Ara bé, l'esmentada em-
presa va afirmar que ara, en aquest
moments, només es podria efectuar
un projecte, T enfrontament va tor-
nar a néixer, llavors a l'interior del
mateix holding, atès que el túnel
de Tosses oferia una solució econò-
mica més fàcil i més adequada que
no pas la del Cadí. Es tractaria de
fer una variant de la carretera na-
cional, N-152, un túnel que tindria
una longitud de 3.050 metres, con-
tra els quasi sis quilòmetres del
Cadí. Per una altra banda el túnel
d'explotació no caldria que es fes, ja
que es pot fer servir la via del tren,
que ja té túnel. Encara que aquesta
darrera qüestió sembla ser que no és
factible de dur-se a terme, atès;
que l'esmentat túnel està construït
en forma d'espiral, amb materials i

tècniques de fa més de cinquanta
anys i, no està en condicions de
soportar les barrinades que serien
necessàries per tal de fer realitat el
túnel que conectés les estacions
turístiques de la Masella, La Moli-
na, Núria i Vallter entre si.

L'obra de perforar les Penyes
Altes del Moixerò, però, tenia al seu
favor el fet que l'empresa PROPISA
ja hi havia invertit quasi mil
milions de pessetes, en la realització
del túnel de serveis, que ja estava
pràcticament acabat i, és clar, mil
milions tampoc es poden deixar en-
terrats així com així. Això, unit a
que les entitats financeres més im-
portants del "holding", les caixes
d'estalvis, només estan disposades
a financiar, en aquests moments, un
dels dos túnels, ha fet que la balança
es decantés a favor del de la comar-
ca del Berguedà. Comarca, que per

altra part pot sortir-ne força benefi-
ciada, car el túnel del Cadí pot
propiciar la, solució a unq bona part
dels problemes econòmics que avui
en dia pateix; ja que amb l'arranja-
ment de les carreteres és molt pos-
sible que hi hagués una renovació
industrial, més que necessària im-
prescindible en aquell Hoc.

En darrer lloc, només cal dir que
ja era hora que un dels dos projectes
existents es portés a la pràctica.
També és lògic que els habitants de
les contrades on no es faran les
obres es queixin i afirmin que se'ls
margina. Però la gravetat del pro-
blema no rau aquí, sinó en el fet que
avui dia Catalunya resta incomuni-
cada, hi ha una manca de xarxes
comunicatives. Llavors, del que es
tracta no es de fer un túnel aquí o un
accés allà sinó de refer un sistema
de comunicacions interiors. •

•
TOTS ELS "TELEVISIUS" A PREUS BAIXOS
"A MÈS~AMÈ~S CADA SETMANA UNA SUPER-OFERTA
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FRANCESC MARTÍ,
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

"No entenc els arguments
contra la reforma
administrativa"
FRANCESC PLANAS

El president de la Diputació de Barcelona, el
socialista Francesc Martí, estava exposant per una
emissora radiofònica el contingut de la reforma
administrativa, quan un oient va telefonar-li. "Jo vaig
fer unes oposicions per entrar a treballar a la Clínica
Mental de Santa Coloma i quan estava convençut que
m'acceptarien, em van dir que no em fes il.lussions
perquè el fill d'un diputat ocuparia inevitablement el
càrrec". A la fi del programa, una nova trucada
telefònica confirmà aquella notícia i donà fins i tot el nom
del fill apadrinat.

— Si a l'Ajuntament de Barce-
lona calia una reforma adminis-
trativa per acarar els desgavells
del franquisme, tot indica que a
la Diputació (les Diputacions), la
situació encara era pitjor. Fran-
cesc Martí anuncià de bon prin-
cipi la urgència d'aquesta re-
forma.

— El mateix dia que vaig prendre
possessió del meu càrrec de presi-
dent de la Diputació ja vaig anun-
ciar-ho. S'ha d'entendre, però, que
ens trobàvem encara en l'etapa en
què Josep Tarradellas era president
de la Generalitat i la política d'unitat
ens tenia lligades les mans. D'altra
banda, vam entrar amb un gran
desconeixement del funcionament
de la casa, per bé que sabíem dels
seus hàbits desastrosos.

— Els primers treballs els
duen a terme l'arquitecte Xavier
Garrido i l'economista Albert
Broggi. Per què ells?

— Perquè eren dues persones que
reunien la doble condició d'estar
qualificats tècnicament i conèixer
bé la Diputació, a part que ambdós
ja no hi treballaven perquè el primer
fa d'arquitecte municipal a Sant
Joan Despí i el segon dóna classes a
La Facultat d'Econòmiques de la
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UAB i pertany a l'IPUR, institut
traspassat a la Generalitat.

— Ells van fer els primers tre-
balls, però després el nombre de
persones implicades augmentà.

—Sí. Un equip de 20 persones es
constituí en suport d'aquest nucli
inicial format per Garrido i Broggi.
Val a dir que el ritme de treball
d'aquesta gent ha estat extraordina-
ri. Si hem pogut arribar tant ràpid a
les_ conclusions, o a l'elaboració
d'aquest projecte de reforma tant
extens, ha estat mercès a les setze
hores de treball diari que han es-
merçat aquestes persones moltes
vegades.

Els funcionaris ho acceptaran bé

— Treball que tot sembla indi-
car que el govern de la Generali-
tat no ha valorat positivament.

— Si no ho fa és perquè a la
Generalitat i a la Diputació hi ha dos
governs ideològicament diferents.
No hi pot haver altra raó perquè no
se m'acut quins arguments poden
adduir-se per anar contra la reforma
que volem dur i els que s'han utilit-
zat fins ara tenen molt poca entitat.
L'única raó que poden tenir els
actuals governants de la Generalitat

Hi ha funcionaris que es mereixen un
monument.

per no voler que els traspassem una
administració millor i uns serveis
menys desorganitzats és que temen
que l'esquerra s'apunti un punt po-
sitiu en endegar una tasca tan ne-
cessària com és la lluita contra la
corrupció.

— Es aquesta l'activitat de
més pes feta per la Diputació?

— Cara endins per descomptat i,
en conjunt, per l'envergadura de la
tasca i les repercusions positives
que pot tenir penso que no seria
exagerat qualificar-la com l'activitat
més important feta fins ara per la
Diputació de Barcelona.

— Dèiem que el govern de la
Generalitat sembla no compar-
tir aquest afany reformador.
Quina postura prendran els fun-
cionaris afectats?

— Els funcionaris ho acceptaran
bé. La gran majoria són conscients
que les seves capacitats laborals
estan desaprofitades.

— Però n'hi haurà que hi per-
dran diners.

— Hi perdran diners els funciona-
ris vius, els que se n'aprofitaven. Els
que s'han mogut, honradament,
dins el marc legal, no tenen perquè
preocupar-se per això. Evident-
ment, hi haurà gent que perdrà



privilegis, però el conjunt dels gai-
rebé 5.000 funcionaris afectats ho
entén perfectament.

— A l'Ajuntament de Barcelo-
na també es deia el mateix i en
canvi, va haver-hi força conflic-
tivitat amb els seus treballadors.

-v Sí, però en el nostre cas les
coses són distintes a les de l'Ajun-
tament. Nosaltres no hem d'aug-
mentar l'horari laboral dels funcio-
naris sinó que hem d'adequar dedi-
cacions i horaris. D'altra banda, cal
insistir que ara s'obre un termini de
presentació d'esmenes en què tot-
hom podrà fer sentir les seves opi-
nions. Insisteixo, no crec que el
conjunt dels funcionaris s'oposi a la
reforma, entre d'altres raons perquè
ells en sortiran força afavorits.

El menfotisme s'ha d'erradicar

— El dossier distribuït per la
Diputació és extensíssim. Tot i
amb això encara manquen algu-
nes unitats per aprofondir. El
nombre de greuges és gairebé
infinit. Com s'ha pogut aguantar
l'institució fins ara amb un fun-
cionament tan viciat?

— S'ha pogut aguantar per uns
grups de funcionaris que, cons-
cients de les seves responsabilitats,
han desenvolupat les seves feines
amb molta serietat. Veritablement,
hi ha funcionaris que es mereixen un
monument per la tasca feta en els
darrers anys, una tasca que, no cal
dir-ho, es feia en un ambient més
aviat sòrdid i generador d'uns hàbits
molt negatius. Els costums corrup-
tes eren tan estesos que, fins i tot,
gent progressita m'ha vingut propo-
sant tractes de favor com la cosa
més natural del món.

— Es possible canviar aquest
hàbit quan s'ha desenvolupat al
Uarg d'anys i anys sense cap
mena d'entrebanc?

— Serà difícil i llarg. El menfo-
tismeque s'ha conreat aquests anys
és d'erradicació molt complex, però
necessària. Si no les corrupcions,
amb el seu procés subsegüent de
desmoralització del funcionari, se-
guiran fent ineficaç l'administració
del país.

— Per acabar, vostè va escriu-
re en vida de Franco un llibre
titulat "Barcelona, on vas?" Què
va d'aquell llibre a aquest llibre

EL QUE VOL EVITAR LA REFORMA

— Un 53,7% del pressupost
se'n va en personal i només un
1,7% es dedica a inversions.

— El cost del quilòmetre re-
corregut per un cotxe oficial és de
157 pessetes.

— L'any 73, la Diputació va
incomplir un decret estatal que
impedia els funcionaris especia-
litzats cobrar a part del seu sou
oficial (Es parlà aleshores del
decret de la tinta xinesa).

— El cap de serveis d'Obres
Públiques, Serafí Barbero, era,
en el període Tarradellas, el fun-
cionari més ben pagat —millor
que tots els polítics— dè la Dipu-
tació i la Generalitat.

— Fins ara no hi ha hagut mai
cap de personal.

— Reparar un vehicle surt a
652.441 pessetes/any.

— Les hores extres del parc
mòbil equivalen a 1.500.000 pes-
setes/mes.

— El cost d'un nen a la guarde-
ria per funcionaris de la Materni-
tat és de 25.300 pessetes/mes.

—L'estada d'un nen a la
Maternitat costa 8.215 pessetes
al dia i 11.500 a la infermeria
(L'INP només en paga 5.500 i
1.650 respectivament).

— El majordom cobra 300.000
pessetes/mes. El cap i sots-cap
de majordomia tenen dedicació
de 89 hores setmanals.

— L'escola "Pando" de les
Llars Mundet està ocupat només
en una part reduïda per nanos
problemàtics. La resta són fills
de funcionaris o nens normals.

— El 25% del personal d'Agri-
cultura són prefectures, algunes

d'elles accidentals des de fa deu
anys.

— El coordinador de museus
cobra 30.000 pessetes/mes sense
que funcioni el servei.

— Existència d'escoles i insti-
tuts —com Fotografia— que des-
coneix la major part del públic.

— El cost de funcionament del
laboratori d'assaig i investigació
ocupa un 94% del seu pressupost
i només en resta un 6% per a
inversions.

— Mentre Hisenda només té 6
funcionaris, Intervenció n'ocupa,
sorprenentment, 68.

— El tercer pis de l'Institut del
Teatre ha hagut de tancar-se
perquè amenaça ruïna.

— La històrica finca de Les
Heures necessita 100 milions per
a no enfonsar-se.

— Fort absentisme en les bri-
gades de conservació d'Obres
Públiques.

— A la Clínica Mental hi abun-
den les rates.

— A La Flor de Maig hi ha
material caríssim que no s'útilit-
za.

— Dormitoris inadequats a les
Llars Mundet per als vells.

— El 56,3% del personal té
assenyalades 43,8 hores setma-
nals, és a dir més de les 42 que
són la jornada habitual al país.

— Els bombers treballen, si
s'ha de fer cas de la nòmina, 76
hores setmanals.

— Un empleat del Parc Mòbil
cobrà el mes de juliol com si
hagués treballat una mitjana de
quinze hores diàries.

blanc de la reforma administra-
tiva?

— Hi va molt temps i algunes
diferències substancials. "Barcelo-
na, on vas?" el vaig escriure, junta-
ment amb Eduard Moreno, i prete-
nia fer veure que l'administració
franquista era un complet desastre,
on tot era possible, i proposava com
a única solució la democràcia. Ara,
en un treball fet per altres persones,
el que pretenem, és, des d'una òpti-
ca d'administració pública, parlar

de la necessitat de renovació de
mentalitats, de crear lògiques que
adrecin el paper i vàlua del treball
dels funcionaris públics.

És un procés correlatiu. Primer es
tractava d'eliminar els robatoris
descarats; després calia acabar amb
les grans corrupcions i ara ens tro-
bem en la lluita contra la corrupció
institucionalitzada.

En les 1327 planes del projec-
te de reforma n'hi ha exemples a
cabassos. B
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El cronista que
cobra per no
treballar

Pere Voltes Bou, director de
l'Institut Municipal d'Història
i catedràtic de la Facultat de
Ciències Econòmiques és un
dels casos de persones que
estan en nòmina de la Diputa-
ció de Barcelona i no hi treba-
llen. Està qualificat de cronis-
ta i adscrit al servei de premsa
amb el salari mensual de 59.
620 pessetes. No se l'ha vist
des de fa anys, però a la nòmi-
na de cada mes hi consta.

Gendre del marquès de Cas-
tellflorite, president de la Di-
putació durant molts anys, ha
estat r autor de diverses llibres
d'història, dels quals —fora1

d'un o dos— la major part són
fluixos. Hom esperava la seva
substitució a l'Institut Muni-
cipal d'Història amb l'arriba-
da de l'ajuntament democràtic
donada la seva escassa eficà-
cia al capdavant del mateix.
Periodista que no exerceix,
sembla que havia de publicar
una Història de "La Vanguar-
dia" amb motiu del centenari
d'aquest diari, però fa temps
que no se'n parja.

Respecte als diners que co-
bra a la Diputació, hom asse-
gura que, com en d'altres cas-
sos, els responsables de la re-
forma administrativa han
obert un expedient.

Parc Mòbil: un dels llocs amb més desgavells.

JORDI CUNILL, VICE-PRESIDENT DE
LA DIPUTACIÓ

"La dreta
conservadora no vol
la reforma'

El vice-president de la Diputació
de Barcelona, Jordi Cunill, és una
de les persones més convençudes de
l'efectivitat d'aquesta Reforma Ad-
ministrativa tot just apareguda a la
llum gública.

— Es molt possible que els tras-
passos a la Generalitat dels serveis
de la Diputació no permetin acabar
la reforma administrativa que ara
encetem, però les pautes ja estaran
marcades, s'haurà avançat molt de
camí i el govern de la Generalitat es
trobarà amb uns departaments més
ben organitzats i més operatius.

No quedarà, doncs, en una
simple exposició d'intencions?

No. Es faran moltes coses i es
tallaran molts abusos. Una cosa és
que iniciem una tasca que potser
nosaltres no podrem acabar del tot i
una altra, molt distinta, és que, per
aquest motiu, deixem escolar un any
mantenint aquest funcionament
vergonyós de la Diputació.

IMPREMTA OFFSET
DISSENY GRÀFIC - COMPOSICIÓ IBM

Mallorca 206
Telàfon 253 85 62 Barcelona -11

la millor qualitat
al teu servei
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S'havia mantingut, però, du-
rant força temps d'ençà la cons-
titució democràtica de la Dipu-
tació.

Sí, però això era una de les conse-
qüències negatives dels acords obli-
gats per la política de consens de
l'etapa Tarradellas. Un cop vam
tenir les mans lliures vam tirar en-
davant la reforma.

Reforma que és molt ample i
afecta molts sectors. Què és per
a vostè el més important d'ella?

Demostrar que l'esquerra, quan
pot, i malgrat la seva manca d'expe-
riència en aquest terreny, té una
clara voluntat de reforma democrà-
tica de l'Administració.

Però és una reforma que fa
l'esquerra per anotar-se punts o
una reforma necessària?

A mi em sembla una reforma
absolutament necessària i de la qual
ens n'han demanat explicacions des
d'altres Diputacions de l'Estat, com
ara són les de Madrid, Jaén, Sevilla
o València. Fem la reforma adminis-
trativa perquè és una urgència de-
mocràtica. Altra cosa és que les
Diputacions de Tarragona, Girona i
Lleida no en vulguin saber res.

I per què no en volen saber
res?

Home! Si fos malpensat diria que
és perquè a la dreta conservadora no
li interessa gens fer la reforma ad-
ministrativa.

Els actuals dirigents de la Dipu-
tació de Barcelona, no cal insistir
que sí què hi estan interessats.
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Manilla d'oros

L'escriptor,
traductor
M.a Aurèlia Capmany

El l.er Simposium Internacional
sobre el traductor i la traducció, que
del 12 al5 d'aquest més va tenir lloc
a Madrid, ens va donar ocasió, entre
altres coses, de prendre contacte
amb gent d'arreu d'Europa i àdhuc
d'Amèrica, i recordar les múltiples
facetes de l'ofici del traductor, des
del traductor jurat fins al poeta
rigorós que ens transmet l'aparent-
ment intraduïble musicalitat de la.
poesia. La meva modesta interven-
ció va prendre, com a punt de parti-
da, la temptació que és, per a un
escriptor, abocar-se a l'obra d'un
altre escriptor d'una llengua aliena i
emprendre el difícil però apassio-
nant treball d'incorporar-lo al propi
horitzó lingüístic. Certament la me-
va breu ponència no podia fer més
que fregar tangencialment les mera-
velloses empreses de traducció que
han existit i existeixen, com a mos-
tra de la gran vocació de transmisso-
ra de móns que ha tingut sempre la
nostra cultura. Des de Walter i Gri-
selda de Bernat Metge, a l'Ulisses
de Joyce de Joaquim Mallafré, des
de La Belle Dame sens merci de
Francesc Oliver a Les versions de
Panglès de Marià IVIanent, des de
La Divina Comèdia d'Andreu Fe-
brer a la versió de Josep M.a de Sa-
garra, aniríem trobant esplèndides
traduccions que són, de fet, recrea-
cions de les obres originals i models
insubstituïbles per acostar-nos a la
riquesa del llenguatge, a la ductilitat
de la seva estructura, a la precisió i
elegància de modismes, etc, etc.

Recordava, tot ordenant quatre
dades concretes, una sentència d'en
Jaume Vidal, tot de passada i en una
animada tertúlia, sentència que va
promoure una certa indignació en-

tre els que l'escoltàvem, que deia
més o menys això: Hi ha cultures
que es nodreixen dels continguts, de
les fórmules, dels descobriments
d'altres cultures, són, deia, cultures
poroses, cultures que fan de vasos
comunicants de la gran cultura, i la
nostra, la catalana, és així, una cul-
tura oberta a tots els vents, mai
abruptament original, anella im-
prescindible i ben reblada a la cultu-
ra europea. El cert és que al mig de
la conversà, el comentari no ens va
agradar, i ens vam llançar tots, com
un sol home, contra aquesta opinió
que ens semblava que minimitzava
el valor creatiu del nostre esperit
secular.

Però, en ordenar papers, m'ado-
nava que no devia ser pas per atzar
que a la nostra terra hem tingut tan
excel·lents traductors, tants escrip-
tors traductors, tan apassionats tra-
ductors, i pensava que el que volia
dir en Vidal és que hi ha cultures
encastellades, que es nodreixen del
seu propi humus, i altres cultures,
com la grega, poso per exemple, que
fan matèria pròpia de tot allò que
llinda amb elles per remot, estrany,
estranger que sigui. Els grecs van
assimilar tot el que els venia de fora,
religions, rondalles, normes de con-
ducta i sense preocupar-se ni poc ni

M.a

Aurèlia
Capmany

molt hi van posar made in Grècia, i
per això sempre estem descobrint la
cultura grega i sempre l'anem tro-
bant absolutament oposada a ella
mateixa.

Quan penses que dos magnífics
poetes com són Carner i Manenthan
descobert en la pròpia llengua els
camins misteriosos que poden
apropar la poesia xinesa, comprens
que deu existir en l'esperit de fron-
tera, de bigarrada complexitat del
nostre poble una impenitent curiosi;
tat, un immens desig de traslladar i
traslladar-se que no li permet ro-
mandre quiet en cap mena de tradi-
ció immutable.

Penso que aquesta capacitat
d'entendre, aquesta disponibilitat
de deixar-se seduir éjs la nostra força
i la nostra feblesa. És, per ara, una
suggerència només. La suggerència
despertà l'interès de Joan Fontcu-
berta, coordinador del Departa-
ment de Català de la EUTI, de la
Universitat Autònoma, traductor de
La mort a Venècia de Thomas
Mann, entre altres coses, ponent
també a l'esmentat simposium, q\ih
entre conversa i conversa, digu©:

Ens cal, amb urgència, una història
de la traducció en la Llengua Cata-
lana. Una suggerència més, és clar.
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JORNADES D'AUTONOMIA I MITJANS DE

COMUNICACIÓ

Premsa, ràdio
i TV catalanes, a debat
FRANCESC BAIGES

El 20-N d'enguany, a més
de servir per rememorar el
cinquè aniversari de la
mort de Franco, ha estat
també un dels tres dies de
què han constat les
Jornades d'Estudis
Socials organitzades per
l'Institut de Ciències
Socials de la Diputació
de Barcelona. El títol de les
Jornades —"Autonomia i
mitjans de comunicació"—
ia explica que,
afortunadament, les
preocupacions d'avui se
situen a un nivell distint
ie les de fa cinc anys.

A part de l'interès que té per si
nateix el tema tractat, la procedèn-
cia dels conferenciants i les entitats
tol.laboradores aportaven força a-
ractiu als col·loquis. Així, l'Asso-
ciació de la Premsa de Barcelona, la
facultat de Ciències de la Informa-
;ió de la Universitat Autònoma de
Barcelona —especialment, però no
tomés, a través del seu Departa-
ment de Teoria de la Comunica-
:jó—, l'Escola Superior de Rela-
jons Públiques de la Universitat de
Barcelona i la Secció de Dret Polític
Ma Comissió de Cultura del Col.le-
í1 d Advocats han aportat els seus
!sforços per avançar en la descober-
a de quines són i seran les relacions
lntre els mitjans de comunicació i
es comunitats autònomes, amb es-
)ecial atenció, és clar, per a Catalu-
iya.

vEl nombrós públic, i no és un
°Pic periodístic, conformat bàsi-
!aftient per estudiants i professio-
'als dels mitjans comunicatius, va
Ŝuir amb molta atenció les exposi-

lons dels experts així com les dis-
rePàncies entre ells, que també van
'Parèixer en alguns dels temes dis-

D'esquerra a dreta: Pérez Tornem, Pere Oriol Costa, Jaume Terradas (moderador) i
Josep Maria Casasús, en la primera sessió de les Jornades.

cutits. La particular situació de Ca-
talunya, involucrada en la reestruc-
turació de l'Estat espanyol, amb les
ambigües realitats que això provo-
ca, la crisi econòmica actual i el
complex esdevenidor que auguren
els avenços enormes i selectius de la
tècnica, foren elements de referèn-
cia constant.

El director de L'HORA, pere
Oriol Costa, fou el primer en pren-
dre la paraula, la tarda del dimecres
19, per exposar, conjuntament amb
el també professor de la Facultat de
Ciències de la Informació Josep
Manuel Pérez Tornero, la primera
de les ponències relativa a la relació
entre Autonomia i Premsa Escrita.
En les dues sessions següents foren
la televisió i la ràdio les protagonis-
tes. Tant Costa como Pérez Tornero
donaren força importància al paper
del poder públic en la normalització
de la premsa autonòmica, atesa la
poc satisfactòria realitat actual. "La
nostra societat és analfabeta en
la llengua autòctona i la poca
afecció a la lectura la demostra
el nombre de diaris que tanquen
o estan en franca davallada",
digué'Costa, però aportà indicis
d'optimisme ja que, segons ell,
"expectatives n'hi ha quan empre-
ses estrangeres inverteixen en pu-
blicacions del nostre país". Com és
de suposar, no mancà el memorial
de greuges del present marc en què

es mouen els mitjans de comunica-
ció i les xifres foren abundoses en
aquest sentit. Així mateix, un nou
enemic fou esmentat: el temps. Se-
gons els ponents, el temps juga en
contra de la normalització i afavo-
reix el monopoli i la dependència
externa. Cal posar en marxa imme-
diatament vies de solució a la crisi
dels mitjans, des dels poders pú-
blics, els autonòmics inclosos, és
clar; el president de la Comissió de
Cultura de l'Associació de Premsa
de Barcelona, Josep Maria Casasús, .
es lamentà en la seva aportació de
l'absència de política clara de la
Generalitat a aquest respecte.

Cal entendre el mot normalització

Una altra de les temences mani-
festades fou la confusió de termes
que pot amagar el mot "normalit-
zació" en parlar de la relació entre
autonomia i mitjans de comunica-
ció. "No n'hi ha prou que la TV sigui
territorialment catalana", afirmà el
realitzador de televisió i vice-degà
de Ciències de la Informació, Sergi
Schaaff. "Poc haurem guanyat si
l'únic que es vol és traduir al català
la mateixa programació i mentalitat
que predomina avui a la televisió
espanyola", aportaren Pérez Tor-
nero i Pere Oriol Costa. Jordi Berrio
pugnà, però, per combatre la idea
que la TV és determinant en el futur
de Catalunya. "No és tan sols un •
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SEGONS EL RESPONSABLE D'INFORMACIÓ

DE LA JUNTA

"El-poble andalús va per davant
dels seus diaris55

Els quatre partits presents a la
Junta d'Andalusia van posar-se
d'acord per triar el Director Ge-
neral d'Informació de l'entitat
autonòmica. Enrique García
Gordillo, fundador i director de
l'informatiu andalús de la cadena
radiofònica SER, home política-
ment independent, deixà enrera,
tres anys de treball a la ràdio per
incorporar-se a la seva nova tas-
ca.

— Quina és aquesta tasca?
— La meva feina consisteix en

institucionalitzar les relacions de
la Junta amb els mitjans de co-
municació, dur endavant un de-
partament de documentació, as-
sesorar professionalment el pre-
sident i els consellers i fer de
portaveu de la Junta.

— I com són aquestes rela-
cions entre mitjans comunica-
tius i Junta?

— Jo estic content a mitges del
,_ tracte que rebem. Si la Junta feia
* política unitària ens tractaven bé.
Ara si un dels partits es despen-
java de la poKtica de consens,
alguns diaris optaven per donar-li
suport, mentre d'altres optaven
per un objetivisme malentès,
consistent en intentar defensar
una postura intermèdia entre uns
i altres.

— Evidentment, la Junta no
té mitjans propis.

— Cap, ni un. No podem pa-
trocinar cap mena de mitjà co-
municatiu perquè no tenim cap
competència en aquest sentit.
Les nostres esperances estan
centrades en l'aprovació del pro-
jecte d'Estatut que atorga a An-
dalusia la capacitat de crear
premsa, ràdio i televisió a partir
de la seva Junta.

— És la ràdio i la resta de
mitjans de comunicació els
qui havien d'entendre i reco-
llir l'esperit del poble andalús
o, a l'inrevés, eren els mitjans

de comunicació els qui difo-
nien Fandalusisme?

— Per descomptat el poble
andalús ha anat sempre per da-
vant dels polítics i els mitjans de
comunicació. El poble va per da-
vant dels diaris, que s'han vist
obligats a suministrar als andalu-
sos allò que exigien. "

— Qui ha aconseguit la via
151 el poble o els MCS?

— El 151 l'ha aconseguit el
poble andalús i la UCD de tan
malament com ho ha fet.

— I en les relacions Cata-
lunya o País Basc/Andalusia
com han intervingut els mit-
jans?

— Jo diria que no han fomentat
l'anticatalanisme o l'antibasquis-
me però tampoc han adoptat una
postura clara. Han denunciat
l'agravi comparatiu que repre-
sentava el menysteniment d'An-
dalusia quan aquest es produïa i
es produeix. Si el PNB no va a les
Corts quan es discuteix la repeti-
ció del referèndum a Almeria i es
perd la votació per la seva absèn-
cia o si Jordi Pujol diu que de
Catalunya no sortirà ni un ral cap
a Andalusia mentre manqui un
ral aquí per a un semàfor, és lògic
que s'aixequin veus irades. El
problema està en quan aquests
diaris no distingeixen entre Cata-
lunya i Jordi Pujol o Euzkadi i el
PNB.

— Fomentar el prestigi de la
Junta, aconseguir un Estatut
bo i un correcte Pla d'Urgèn-
cies per a Andalusia són els
vostres objectius immediats.
Si el procés s'allargassa no
pot influir en l'estat d'ànim
del poble andalús?

— No. El poble andalús no es
desil·lusionarà ja. Els mitjans de
comunicació potser sí que es po-
den cansar de repetir el mateix.
Andalusia, però, en la seva lluita
autonòmica ja no pot fer ni farà
marxa enrera.

problema de televisió sinó de políti-
ca comunicativa en conjunt", va dir.

Tanmateix, la polèmica entorn
del tema televisiu fou intensa i se
centrà, fonamentalment arran de les
exposicions del vice-rector de la
UAB, Manel Parés, i del vice-presi-
dent de "Cambio 16" Alejandro
Munoz Alonso, en la privatització o
no del medi televisiu, essent el pri-
mer partidari i el segon no. "Si
d'aquí deu o vint anys ens hem
estabilitzat com a nació, en podríem
parlar de sistemes de televisió
mixts", sentencià el professor Pa-,
rès. Entre estatalització i privatit-
zació, el terme socialització semblà
obtenir un consens més ampli, per
bé que no va acabar de resoldre els
dubtes d'uns i altres, exposats, això
sí, amb la més exquisita de les
correccions per tots ells.

Pel seu costat, Miquel de Mora-
gas, catedràtic de Ciències de la
Informació, va mostrar-se pessimis-
ta vers l'encert en l'elecció del 3er
canal com a solució de l'Estatut de
Catalunya. "Correm el perill que
l'audiència d'aquest canal autonò-
mic resti reduïda a un 5%, la qual
cosa em fa creure que seria preferi-
ble renunciar a aquest canal i dema-
nar els traspassos de RTVE a Bar-
celona", demanà contundentment.
"A Espanya no hi ha les bases
teòriques per a una política auto-
nòmica en matèria de televisió", va
dir Moragas al final de la seva confe-
rència, llarga, acurada i molt crítica
en la qual titllà al delegat estatal que
crea l'Estatut de RTVE de "super-
governador semiòtic".

La ràdio, una esperança

La ràdio fou el mitjà que potser
desvetllà unes expectatives més op-
timistes, tant per la seva tasca re-
cent com per les possibilitats ober-
tes amb les emissores de freqüència
modulada. Salvador Alsius, Romà
Gubern, vice-decan.j de Ciències de
la Informació, Joan Vinas, professoi
de l'Escola de Relacions Públiques,
Emili Prado, de Ciències de la In-
formació, Fèlix Benito, director de
centre autònom de Barcelona dí
l'Institut Oficial de Radiodifusió
Televisió, Àngel Faus, de la Univer
sitat de Navarra, i el professiona
Joan Castelló foren els ponents
d'aquest tema que donà pas a 1*
cloenda de les Jornades. Tambí
Jordi Negre, professor de la UAB
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manifestà en una comunicació la
confiança en el paper democratitza-
dor de les emissores de ràdio de
freqüència modulada, des de la seva
òptica de cap de premsa d'un ajun-
tament, l'Hospitalet de Llobregat,
que vol promocionar-les.

Les aportacions foren molt diver-
ses i anaren des de la urgència de
cercar un català estàndard per a
emprar a televisió fins l'exigència
d'evitar les progressives reduccions
de l'aportació estatal que ha sofert
darrerament el circuit català de te-
levisió, com denuncià el professor
Eugeni Giralt. Els riscos detectats
també van ser nombrosos: Des de la
possibilitat d'obrir les portes a un
folklorisme catalanista esclau del
consumisme imperialista fins un li-
deratge desencertat dels mitjans,

com avançà el professor de la
Complutense de Madrid, en la insti-
tucionalització de l'Estat de les au-
tonomies, assenyalant la seva por a
què aquests mitjans anessin per
davant de la realitat social dels sen-
timents reals dels pobles espanyols.

En síntesi, podríem qualificar les
Jornades de molt interessants, i no
només pels representants dels me-
dis de comunicació, sinó pels inte-
ressats en l'aprofundiment de les
veritables expectatives del que ha
de ser l'autonomia de Catalunya i la
resta de pobles de l'Estat, així com
també se les pot considerar com
iniciadores o impulsores d'un seguit
de polèmiques que cal mantenir i
resoldre en un futur proper. En el
costat negatiu de la balança caldria
assenyalar les sovintejades divaga-

cions a partir de discussions més
relacionades amb el procés auto-
nomitzador-de l'Estat que amb la
relació d'aquest i els mitjans de
comunicació. El director de TICS de
la Diputació, Jordi Xifra, però, sabé
donar el toc humorístic a una
d'aquestes fugides de tema, en con-
siderar que l'expressió "Nació de
nacions" adoptada a la Constitució
li recordava el dogma cristià de la
Trinitat, encara que exagerat ja que
en el cas espanyol hi ha més de tres
nacions distintes en el si de la ma-
teixa nació. Aquest bon humor, amb
realisme i exigència d'una política
clara i seriosa dels poders públics
són eixos bàsics a concloure
d'aquestes encertades Jornades
d'Autonomia i Mitjans de Comuni-
cació. •
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adaptacions o traduccions, i cada article és una
descripció inèdita, fruit d'un estudi pregon i redac-
tada expressament per a ella per més de dos mil
especialistes, que signen els articles que han
escrit.

Tots el grans corrents mundials de pensament, les
descobertes científiques i tècniques, l'evolució
humanística i la realitat històrica, les descripcions
geogràfiques, les lletres i les arts, els homes i els
fets....

Tota la complexa realitat del món, antic i modern,
ha estat sintetitzada mitjançant una veritable tas-
ca d'investigació i d'assimilació dins la GRAN EN-
CICLOPÈDIA CATALANA, l'obra que incorpora
a la nostra cultura, des d'una perspectiva
genuïnament catalana, tota la diversitat, ri-
quesa i complexitat de la cultura universal, i
aplega tot allò que cal saber sobre la terra on vivim
1 que estimem, la nostra cultura i la nostra història.

La GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA constitueix
també el més actual i complet DICCIONARI GE-
NERAL DE LA LLENGUA, revisat i ampliat amb
els darrers mots aprovats per l'Institut d'Estudis
Catalans.

UNA OBRA TOTALMENT NOVA
La GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA és una obra
original, nova, sense cap llast d'antigues edicions,

Cada resposta és un compromís d'exactitud i una
garantia de responsabilitat envers els lectors.

CADA DIA LA NECESSITARÀS MÉS
Per tot això la GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA
és, tant per a nosaltres com per als nostres fills, la
font de consulta més adient i orientadora i l'eina
imprescindible per a saber com cal escriure i
parlar avui el català.

— 15 volums
— 13.000 pàgines de text
— 38.000 il·lustracions, la majoria inèdites i a

tot color
— 2.500 mapes, plans i fotografies aèries
— 255.000 accepcions

FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA CATALANA

Si us plau
envieu-me informació de la
GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA

Una de les obres
culturals més grans

j l nnctpp nnhlo GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANAn o b i r e poDie. DJagonaL 3 5 7 . Tel 2 1 5 „ 30
BARCELONA ( 3 7 ) -
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Cultura en joc JOSEP Ma. CARANDELL

En favor de l'Acadèmia
Aquells que en els anys setanta

ens vàrem enrolar d'alguna ma-
nera en la contracultura, propo-
sant, per exemple, enfront de la
família, les comunes, enfront de
la Barcelona oficial, la Barcelona
secreta, enfront del llenguatge
acadèmic l'avanguardista, en-
front del realisme planer la imagi-
nació... ens trobem ara amb les
mans plenes de cendra. No diré
que desil·lusionats, car massa
il·lusionats no ho vàrem estar
mai. Però sí que ara descobrim,
més clarament, que la contracul-
tura només és possible quan exis-
teix una autèntica cultura, una
veritable cultura oficial. Si manca
aquesta, com succeeix aquí, tot
atac contra ella és com un tret
contra un fantasma.

Pensem en la universitat. Mal-
grat que ja fa molts anys que vaig
deixar aquella institució tocada
de mort, he procurat seguir la
seva agonia en converses amb
professors i amb alumnes. El que
he anat descobrint és ben trist: el
nivell de coneixements dels se-
gons ha baixat notablement res-
pecte del que tenien les genera-
cions de postguerra i, el que és
més lamentable, l'interès per les
matèries, així com la consciència
d'investigació. Molts, potser la
majoria dels alumnes actuals de
la Universitat, hi entren amb la
mentalitat de col·legials. M'ex-
plicaven que, al principi d'aquest
curs, quan un catedràtic dels mi-
llors amb què compta la nostra
Central, va iniciaries seves classes
endinsant-se en la matèria, va ser
interromput per nombrosos
alumnes, els quals li demanaren
que, abans de cap altra cosa,
expliqués en què consistirien els
exàmens i si seria molt exigent.
Això rebel·la la seva psicologia
d'eterns escolars, incapaços d'en-
tendre que a la Universitat no s'hi
va a aprovar sinó a aprofundir en
les matèrires pròpies de cada
branca del saber i a fer-se espe-
cialistes en elles.

Aquesta situació lamentable

ve acompanyada, però, d'una al-
tra no menys inversemblant: la
preparació dels professors uni-
versitaris. Molts d'aquests arri-
ben a las classes sense haver-les
preparades. Un estudiant em
deia: Abans s'explicaven molts
acudits sobre els alumnes que en
l'examen tenen un total desco-
neixement de la matèria, i aquest
desconeixement era angoixós;
ara l'angoixa la senten els alum-
nes quan veuen que és el profesor
qui no sap dir res sobre 'el tema
que ha encetat. Tot això fa que
els millors alumnes desitgin tor-
nar a les classes magistrals, abans
rebutjades, perquè com a mínim
s'hi aprenia un mètode, així com
una sèrie de coneixements útils.

LA CIÈNCIA

En el terreny de la ciència en
sentit estricte la situació és enca-
ra més lamentable que en les hu-
manitats. En tota societat luxosa,
com és la nostra, les humanitats
experimenten un cert desenvolu-
pament per la seva inutilitat car-
regada de prestigi. Haver llegit
la Rodoreda, saber comentar un
poema de Gabriel Ferrater, dis-
cutir les obres de Josep Guino-
vart són activitats intel·lectuals
que compten amb la simpatia
(malgrat sigui una simpatia pu-
rament mimètica) de la societat.
Dedicar-se, però, a la matemàti-
ca, a la-física, a la química...,
semblen ésser encara ocupacions
pròpies d'utilitaristes que no me-
reixen una particular atenció per
part de l'opinió pública.

Cada vegada que hom sent a
dir quelcom contra la ciència en
el nostre país, perquè la ciència
s'ha convertit en el dimoni de la
nostra època, perquè amenaça
amb destruir l'equilibri ecològic
o la mateixa vida humana, s'ha de
fer un salt mortal amb la imagina-
ció: efectivament, si hi hagués
ciència en el nostre país l'hauríem
de criticar com a responsable

dels nostres mals... La nostra
contracultura, per tant, s'adreça
sempre contra fantasmes, contra
inexistències. Ens troben així en
la contradictòria situació de qui
ha de desitjar que una cosa exis-
teixi per tal de poder-la atacar.

CONTRADICCIÓ

L'altre dia vaig trobar en uns
escrits de l'antifilòsof romanès
de nacionalitat i llengua francesa,
un fortíssim atac contra la gent
que vol ser útil, la que ell anome-
na "muncipalista". Teòricament,
l'atac és correcte si ens posem en
la perspectiva ultrapessimista de
Cioran. Però resulta que això ho
escriu un home que viu a París, on
els autobusos i els suburbans
funcionen a la perfecció, on exis-
teix una acadèmia, on es pot
veure teatre clàssic, on la ciència
encarà té cultivadors de nivell in-
ternacional, etc.

iCom podem dir, amb MacLu-
han, que la cultura escrita ha
mort per donar pas a la cultura vi-
sual, si aquí de cultura escrita-lle-
gida no n'hi ha? iCom atacar els
útils, en favor dels inútils, si
aquest és un país d'inútils man-
cats de sentit de la cultura i del
civisme?

Ens toca fer el paper desagra-
dable de ser útils per tal que futu-
res generacions puguin portar-
nos la contrària. Hem de bastir
una infraestructura científica per
tal que els nostres descendents
ens critiquin amb raó. Estén obli-
gats a ser conservadors a fi i
efecte que els que vindran puguin
posar en marxa allò que s'ha
conservat, de la mateixa manera
que només es pot produir electri-
citat quan s'ha embassat l'aigua
d'un riu.

No deixarem de ser els rebels
que vàrem aprendre d'ésser; pe-
rò cal que ens convertim en siste-
ma si volem que la rebel·lió tingui
algun sentit.
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escena de la pelicula "The Shining" del director Stanley Kubrick.

Cinema

Un altre
Kubrick
a la pantalla
ANTONI KIRCHNER

En Jack Torrance no es podia
permetre refusar cap mena de tre-
ball. Per això, quan li van oferir la
plaça de vigilant d'un hotel de luxe
durant tot l'hivern, és a dir, mentre
estigués tancat, va considerar-se un
home de sort.

L'Overlook Hotel tenia 110 cam-
bres i estava situat en un dels més
bells paratges del món. El seu jardí,
amb la tanca de bardisses en forma
d'animals, era considerat com una
obra mestra. Jack Torrance, la seva
esposa i el petit Danny arriben a
l'hotel disposats a convertir-lo en la
seva llar. Però el que van trobar-hi

fou una llarga sucessió d'inexplica-
bles horros per a tots, excepte per a
en Danny.

El nen semblava pressentir quin
seria el proper malson, i un estrany
esplendor donava la impressió de
posar-lo en contacte amb les rares
forces que omplien les buides cam-
bres i animaven les figures del jardí.

"Shining" és la darrera pel·lícula
signada per Stanley Kubrick. Un
nom que ja fa temps que és conside-
rat com el d'un mestre del cinema,
un autor que mereix un gran respec-
te i del qui s'espera cada nova obra
amb espectació, perquè hom sap
qiie es pot trobar davant d'una obra
mestra.

L'argument de "Shining" està
tret del llibre, del mateix títol, escrit
per Stephen King (1). No sé si
recordareu qui és Stephen King.
Des de que va publicar "La hora del
vampiro", la crítica nord-americana
el considera com un dels autors més
genials de les novel·les de misteri
Es l'autor de "Carrie", aquella no-
vel·la que Brian de Palma va conver-

tir en un excel·lent film de terror.
Una de les constants d'ambdues
pel·lícules seria la lluita dels perso-
natges contra unes forces que esca-
pen totalment a tot control. Si. a
"Carrie" la telekinesia resultava un

CULTURAL

Carrer Ample, 35 Barcelona 2
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factor dominant en la personalitat
de la jove protagonista, aquí hi ha
l'esplendor del petit Danny, la per-
sonalitat del seu alter ego, Tony,
amb qui conversa i amb qui parla
dels mals que succeiran. Podríem
dir que en aquestes dues novel·les hi
ha una terrible lluita contra el mal,
presentat sempre de diverses i ater-
radores maneres.

Però, lamentant-ho molt, aquest
cop hem de convenir que la novel·la
supera, i en molt, la película. Es ben
cert que no es tracta del primer cas
que això és així. Per exemple, enca-
ra tenim a les nostres pantalles la
versió cinematogràfica que Roman
Polanski ha fet de la novel·la de
Thomas^Hardy "Teresa dels Uber-
villes". És una versió que delibera-
dament, manipula l'original, però ho
fa per tal de donar una visió crítica
de la història victoriana i de carregar
les tintes en la fatalitat fora de tota
moral i de tot prejudici social que
domina l'esperit de l'obra.

En el cas de "Shining", l'angoixa i
el terror de l'original literari no han
quedat totalment reflectits en la
pel·lícula. Es tracta d'un film molt
ben acabat, en el qual hi ha unes
seqüències de difícil resolució tèc-
nica i lingüística, perfectament rea-
litzades per Kubrick, però la histò-
ria, tal i com ens l'expliquen les
imatges acaba interessant-nos ben
poc. Es més, la pel·lícula l'hem vist
quan tot just començàvem a llegir la
novel·la i després l'hem acabada de
llegir. El factor sorpresa no restava
totalment intacte però tampoc sa-
bíem "tot el que succeiria". I el film
va avorrir-nos. Probablement sigui
una confessió que no tothom s'atre-
viria a fer. Hi ha qui encara creu en la
política d'autors. Donem per sabut
que la nostra "política" és la dels
films no la dels autors. Es possible
que la primera impressió sigui errò-
nia, però també és molt possible
que, en aquest cas, l'error sigui de
Stanley Kubrick. Perquè al costat

de seqüències perfectament estruc-
turades hi ha una acumulació de
situacions que ens deixen indife-
rents, no se'ns expliquen determi-
nades reaccions dels personatges i,
sobretot, la presència del que havia
estat gran actor, Jack Nicholson, és
esgarrifosa. Tots els "tics" de posar
els ulls en blanc, d'arquejar les ce-
lles, de somriure com un estúpid,
que van servir per fixar un tipus en
ei film "Alguien volo sobre el nido
del cuco", aquí hi són repetides una
i altra vegada sense que deixin en-
treveure què li està passant a aquell
bon home.

No vull dir que la pel·lícula no
mereix ésser vista. Un Kubrick
sempre s'ha de veure. Per molt que
ens pugui decebre, sempre hi troba-
rem motius d'estudi i d'admiració.
Hom s'ha d'acostumar a saber veure
què val i què no val tant, i la millor
manera d'entendre-ho és intentant
estudiar obres fallides com "Shi-
ning". •

Forta dels bergants RAMON BARNILS

.

El marxià matà en diumenge, elTotijahosabia

A ra mateix el cas d'aquest xicot, en Louis
Althusser, que mata la dona un diumenge al
matí (una hora que mai no hi havia passat

res, aquests xicots són els primers, els únics en tot).
Tots esgarrifats, tothom sorprès, no ens acaba de
caber al cap, ningú no s'ho pot creure.

Ningú? En Toti Tolé-Tura ja ho sabia. Llegeixin-
ho, llegeixin-ho a l'"Avui" del dimecres 19 del mes.
Qui ho diu, que T'Avui" no es pot llegir?

Hi diu, el noi de Mollet que fa fortuna a Espanya,
parlant del cas Althusser: "Val a dir, però, que
davant de la forma tràgica que ha pres el desennllaç
no era del tot imprevisible." Què djus boig? Ho
sabies i no li'n vas dir res a la dona? Es que potser
també era perruquera? Al·lusions de mal gust a
part, no hi ha dret d'amagar l'ou d'aquesta manera.
Diu el finíssim estilista constitucional espanyol
que, en efecte, la darrera vegada que va parlar amb
Althusser a l'escola d'estiu de Rosa Sensat ja el va
trobar una mica tou —ell a l'Althusser; mai no
sabrem ara com l'Althusser el va trobar a ell.

Diu que diu Toti Solé: "En una escola d'estiu de
Rosa Sensat ja vaig tenir la impressió d'un home
sotmès a moltes tensions i propens a greus desequi-
libris." Recollons Toti, au Maria puríssima, així
m'ho fas dir, "propens a greus desequilibris" en
dieu ara? Què són això, reminiscències del llen-

guatge de clínica psiquiàtrica moscovita? Dispensa
nano; continua. "... El fet és però terriblement
colpidor, ho és en si mateix i ho és en la seva
dimensió simbòlica... " Et paro et tallo i canvio,
perquè ara sí que has trepitjat Mérida —no m'es-
tranya, és tocant a Madrid.

De manera que matar la dona és símbol de tenir
l'obra morta i acabada. Saps què et dic? Que vigilis
les teves amistats i, sobretot, les dones de les teves
amistats. No t'ho creuràs, però les dones, a més de
símbols, són llegidores també, i si t'han llegit i
tenen el company amb problemes de pràctica-
teòrica —merci Louis, ou que tu spies— són
capaces d'avançar-se a les propensions maritals i a
llurs mortals efectes no del tot imprevisibles.

Tot això és clar i sempre i quan les teves amistats
es trobin, com Althusser, amb l'obra teòrica exhau-
rida, perplexos davant d'una realitat mundial que
els sembla bloquejar tota possibilitat de canvi.

Això pel que fa a les teves amistats pràtico-
teòriques. Pel que fa a tu, ja ho dius parlant de la
temptació de vincular el suïcidi de Poulantzas amb
la propensió d'Althusser i de veure-hi "el símbol
(toca ferro!) de l'enfonsament de tota una generació
de pensadors i de polítics". Dius: "Aquesta és,
però, una temptació en què m'oposo a caure".
Bravo, Toti, ets immortal.

I la teva dona respira a fons.
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E/ressò de /es íesis de "ElsMarges"ha
arribat a l'Esglesia. L'HORA ja en va
parlar en el seu moment.

Anomalies
en la relació
pastoral-ïlengua
catalana
JOSEP BIGORDA

"Si fos veritat el que escrivia José
Maria Pemàn, fa uns anys, en un
article que va ser molt celebrat
—"el catalàn, un vaso de agua"— ni-
nosaltres hauríem preparat aquest
número, ni l'article de "Els Marges ,-
"Una nació sense estat, un poble
sense llegua?" hauria desvetllat tant
de ressò. No; el català no té la
transparència de l'aigua que s'esco-
la pel rius i les cascades del nostre
Pirineu. Més aviat es troba en una
situació tan tèrbola com l'aigua de la
majoria dels nostres rius, clavegue-
res a bon preu i a cel obert en mes
d'un cas. ' • . . , , ,

"Si passem al vessant pastoral de
la qüestió, tampoc no som en nus
transparents ni en estanys plàcids:
les aigües hi són ben remogudes, i, si
en algun cas mostren una superfície
tranquil·la, es tracta d'una tran-
quil.litat només aparent, que amaga
qui sap quin llot i quins remolins
ocults. Ja direu quina tranquil·litat
pot haver-hi i quina transparència a

la ciutat de Lleida o al bisbat de
Tortosa, per no parlar d'Eivissa o de
València. Acostar-se al conglomerat
barceloní, o al món dels religiosos i
les religioses, és afrontar-se amb
veritables centpeus...".

El text d'arrencada hom el pot
llegir en el darrer número de "Qua-
derns de Pastoral". No sembla gens
exagerat de comparar aquest núme-
ro amb el famós article de "Els Mar-
ges". La forma és distinta, eviden-
ment. El text de "Els Marges" era un
article unitari que prenia la forma de
manifest. En el cas dels Qua-
derns", hi ha un conglomerat de 8 o
9 articles diferents. El conjupt pe-
rò d'aquests articles té la força d un
autèntic crit, on alguns hi veuran un
desafiament i d'altres una declara-
ció i, fins i tot, un programa.

Dos fets fonamentals s'articulen a
la base de la declaració o del mani-
fest de "Quaderns": d'una banda,
"l'ambigüitat d'una Església (la ca-
talana) que vol i dol, i que no es
decideix a ser plenament ella matei-
xa i a encarar-se amb les seves
responsabilitats", i, de l'altra, el
discurs que Joan Pau II dirigí als
membres de la UNESCO el dia 2 de
juny passat, en parlar de les rela-
cions entre cultura, nació i
sobirania.

"Quaderns" recull intervencions
de Josep M. Totosaus, Joan Carrera,
Modest Prats, Manuel Lladonosa,
Pere Llabrés, Saltador Cabré,

Montserrat Albó i Antoni M. Oriol.
Tot plegat, gairebé un centenar de
pàgines; unes amb simples consta-
tacions, d'altres amb reflexions crí-
tiques i, d'altres encara, amb^ la
càrrega d'una forta interpel·lació.

L'editorialista, endegant una línia
interpeüadora, s'adreça, primer als
bisbes de Catalunya per demanar
que s'articulin en Conferència epis-
copal "sobirana" de l'Església cata-
lana; i, segon, a tots els agents de la
pastoral, preguntant-los quina lec-
tura fan del poble català, de la seva
història, de la seva cultura, de la
seva nació i de la sobirania que li
correspon: "la nostra actuació té
com a horitzó i com a marc de
referència Catalunya i l'Església
catalana?", demana.

Amb un estil punyent, Modest
Prats, després de denunciar la ten-
dència de l'Església a replegar-se
endins, afegeix: "Vet aquí un camp
on encara hauríem de jugar molt fort
(...) L'Església no pot abandonar un
terreny tan decisiu com el de la
llengua i la cultura, ni viure-hi d'es-
quena". Es tracta —diu encara-
r é "assumim tots, profundament,
el destí del nostre poble". Hi hauria
una altra via, naturalment, la d'"una
Església neta i pura —escriu amb
ironia—, que no s'haurà embolicat
amb res". Davant d'aquesta pseu-
do-alternativa, Modest Prats sen-
tencia rotundament: "Un servidor, a
aquest joc, ni hi juga".B

Para que
encontrar
un bar

sea
un mal trago

barcelona
Cada viernes en su quiosco
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Encreuats núm. 8 1 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1.- Les tres Cannes.- 2.- Dit
d'aquella cabra que us farà recordar la funerària. El
seu mercat és molt famós. 3.- Tant ho és en Serra com
en Garriga (consulteu els carrers de Barcelona). Un
senyor ben escurçat. 4.- Consonant. Quasi tot el vudú.
Hom li ha de donar a la pilota per salvar la barrera. 5.-
El virrei. Ho porten els taxis al darrera. Nora de l'àvia.
6.- S'endinsa tot donant voltes. Aquells llits on segur
que n'hi caben tres. 7.- Quasi mil. Morí imaginant que
estava malalt. 8.- Sorgeix inevitablement a l'hora de
complicar les coses. 9.- Mossos d'hostal que es dedi-
quen a caçar llanternes.

VERTICALS: 1.- Les tres Maries. 2.- Dit de la vida
que s'ha viscut perillosament. 3.- Negació. Fins aquí
podríem arribar. 4.- Abans els deien grisos. Una de
l'escala. 5.- Té set braços. Vint vegades cinquanta. 6.-
Va néixer a la muntanya i morí en el mar. Està molt de
moda menjar-lo. 7.- Argent simbolitzat... i anarquia!
8.- Passen la vida arrossegant-se. 9.- Confederació
d'Antics Filantrops. Bossa de malla que es posa al cap.
10.- Serveix per a preparar tallats. 11.- Consonant.
Així li deien a l'alcalde de Barcelona. 12.- Dit d'aquella
raça que s'absté de tot pecat sexual. 13.- S'ha de
primer per a aturar el cotxe.,
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HORITZONTALS: 1.- Pa. AA. 2.-Malament. 3.-
Rota. Tac-tic. 4.- Aerofòbia. R. 5.- Au. A. Enamora. 6.-
Llepafils. At. 7.- Casa. Aoa. Ave. 8.- O. Cr. Enrocar. 9.-
IRA. Uni. Fals. 10.-Cent.

VERTICALS 1.- M. Alcoi. 2.- Paraula. R. 3.- Aliè.
Escac. 4.- Atrapar. E. 5.- Mao. A. Un. 6.- E. Fefaent.
7.- Antonioni. 8.- Atabalar. 9.- Cims. Of. 10.- Tao.
ACA. 11.-1. Raval. 12.- Cràters.
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Art

Un triomf
ie la
imaginació
visual
MARIA JOSEP COROMINAS

En un context d'espectacle és
possible de veure a Barcelona al
Llantiol una realització d'"intermè-
iia" que conté elements de varia-
iíssims codis expressius: mim, co-
reografia, música, lluminotècnia,
ambres xineses, vestits, màscares,
sons diferents com el de l'aigua,
crits d'animals, etc...

En conjunt constitueix una veri-
table perfomança perquè no cerca
una coherència de tipus narratiu ni
teatral ni literària ni simbòlica, sinó
una pura coherència formal sorgida
de la relació entre els sistemes de
comunicació que afecten els diver-
sos sentits.

Al llarg de la perfomança es pro-
dueixen moments de gran tensió
que impressionen molt colpidora-
ment, precisament perquè no tenen
ti cerquen cap explicació. Per e-
xemple, el moment en què aparei-
xen en la tenebra el violí i el saxofó
d.luminats des del front dels que
n'executen la música, o el moment
en què després d'un fingit striptease
Produït per un efecte de llum negra,
la figura femenina desapareguda és
substituïda per un personatge
Monstruós amb dos llums vermells
Per ulls.

Els efectes d'ombres xineses su-
Posen una gran innovació en relació
ainb la tradició establerta, perquè

treuen efectes mòlt particulars de
l'ampliació o disminució de l'ombra
produïda per acostament o allu-
nyament, cosa que desencadena
una forta càrrega expressionista,
subratllada per l'aparició del flou
que volta d'una aurèola emotiva la
bellísima dansa de Montserrat Prat,
la dansarina, que és en tot moment
el centre sentimental de la perfo-
mança, cosa que assoleix per l'ex-
traordinari domini que té del seu
cos, i que demostra, per exemple,
dibuixant formes en l'espai amb una
torxa a la mà entremig de les taules
ocupades pels que presencien la
perfomança.

En la perfomança hi ha citacions
culturals com en el cas de les màsca-
res venecianes, fluorescents que
brillen en l'obscuritat i que recorden
escenes de Carnaval de Guardi, o la
matisació per transparència de la
pantalla de les ombres amb un atre-
vit firmament blau i vermell de res-
sonància japonesa. .

Hi trobem també un aspecte de
participació en el fet pel qual no
es tracta d'un espectacle d'escenari,
sinó que el lloc on transcorre l'acció
és en part l'ocupat pel públic.

La idea de la perfomança ha estat
començada per Pere Riera que par-
ticipa també en la realització, entre
altres coses com a saxofonista, en-
cara que el treball és de tipus col.-
lectiu, i en ell, cadascun dels parti-

vcipants hi ha aportat interessants
idees.

És molt sorprenent que una ma-
nifestació artística d'aquest ca-
ràcter, que en altres països seria
considerada una obra d'avantguar-
da, aquí sigui acceptada amb un
sincer divertiment per un públic
normal i no pas sofisticat. Això po-
dem atribuir-ho a un fenomen socio-
lògicament conegut, segons el qual
l'art d'avantguarda troba una gran
resistència per part de la gent cultu-
ralitzada dintre d'unes normes tra-
dicionals, que els proporcionen una
artificial seguretat de judici, mentre
que aquells que no tenen l'esperit
format ni deformat per un sistema
de convencions, accepten fàcilment
les coses noves i tenen la sensibilitat
prou verge per poder-ne treure pro-
fit, profundament, a la primera mi-
rada. •

Astrologia
ESTEVE CARBÓ

El Sol a
Sagitari—II—

Els encanta viatjar i estimen
els descobriments. En definitiva
mantenen sempre quelcom de
fresc i de jove en llur caràcter,
amb un aspecte físic vigorós fins i
tot en edats avançades.

La seva salut és forta. Les
persones que pertanyen a Sagita-
ri són sovint massa actius; per
això poden produir-se fàcilment
esgotaments. Tenen tendència a
beure i a menjar força bé; i si
cauen en excessos són propen-
sos a transtorns del fetge, artritis
i tendències congestives. Són una
mica fràgils dels nervis. Sovint
tenen fractures de cames.

Professionalment, tenen l'èxit
pràcticament assegurat per llurs
relacions amb càrrecs impor-
tants. Les persones amb una
predominància Sagitariana dins
el seu Tema Natal poden aspirar
atots els treballs d'administració
i direcció; així com a situacions
importants dins la banca, el co-
merç de majoristes, la diplomàcia
la magistratura, les ordenacions
eclesiàstiques, l'ensenyament
superior, etc. L'especulació, el
joc, els viatges, els negocis rela-
cionats amb l'esport, també ofe-
reixen perspectives, més incertes
i brillants que les anteriors.

Sentimentalment són molt
sensibles al sexe oposat, són in-
dependents i no sempre fidels.
Tott i que són bons companys i
bons esposos, ja que aprecien el
seu cònjugue i són amics de l'or-
dre i de la legalitat; intenta arre-
glar i salvar almenys les aparen-
ces.

El signe de Sagitari, astrològi-
cament, és un signe de foc, posi-
tiu i mutable. Està governat pel
planeta Júpiter. En síntesi, és un
signe d'entusiasme, optimisme,
vitalitat, independència, adapta-
bilitat, fe, llei, religió, filosofia,
grans viatges, intuïció, impru-
dència, esports, riscos, aventures
i canvis.
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L'HORA
PETITS ANUNCIS
L'Hora de Catalunya incorpora en aquesta Secció de Petits Anuncis i

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

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

En el cas de deu (1Q) o més insercions consecutives del mateix anunci (tant
si ocupa un com més espais) gaudiran d'un 10 % de descompte.

Les ofertes i demandes de treball (sempre que no provinguin (

d'agències) continuen essent gratuïtes, i necessàriament duran el núm. de
telef, o ref. de (anunciant.

OFERTES
DEMANDES

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

Per promocionar publicació ca-
talana necessitem dues venedo-
res, amb responsabilitat i iniciati-
va. Imprescindible que parlim ca-
talà. Mínim garantit en temps de
prova. Possibilitat d'ingressar
50.000 ptes. mensuals. Horari
flexible. Interessades telefonar els
matins al núm. 254 34 03.
STOP L'HORA Ref. 112.

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.

original£sòn a compté'Jfc

iY«»ía les mides modularsíí&

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

DOS
ESPECIALITAT EN:

M ENJ ARS CASOLANS,

MENÚS

I SERVEIS ALA CARTA.

Anbau. 86 - Teli 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.

CENTRE DE PSICOLOGIA CLÍNICA
I PSICOPEDAGOGIA

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

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

Compraria col·lecció com-
. plena "d'Hazafias 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"living" i unespai pera
cuina. Quasi nova i molt bé de
preu. Truqueu al telèfon 803 80
39 d'Igualada o escriviu a STOP
L'HORA Ref. 104.

Pis a Puigcerdà per estrenar,
de 80 m2. i plaça de garatge.
Adreça: Baixada de Bourg-Ma-
dame s/n. Adreçar-se a Putxet
n.° 80 sobreàtic. O escriviu
STDP 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/E-
duardo Gibert junt Eduardo Cla-
vé. Trucar T. 377 01 38 o
escriviu STOP L'HORA Ref. 48.

llibres,
revistes i
pub/icacion
c. Santa Aiwa 23
BARCELONA 2
T. 301 63 27

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

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

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

I tPera aaunçKcomercials en aquesta secció adreceii;yo$ al departament
de publicitat de i; Hora de Cataiunyà c/Aribàu n'- 80 àtic la; Bareeloiia-3>f,
.oítelefoneu^al 254 34 02-03.r'Si:;;ça.i;:passaremía;;vísitar-yos|g^||i|g;
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Esports

Asensi marxa
per la
porta gran
ENRIC BANERES

Juan Manuel Asensi ha volgut
deixar el Barca com diu una popular
cançó mexicana "en plena glòria y
en plena juventud". Ens hem de
treure el barret davant d'aquest
home que ha sabut trobar la manera
d'anar-se'n per la porta gran, quan
encara té corda per seguir jugant,
però quan encara és a temps de fer
un "dribling" a les crítiques que
comencen a empaitar-lo per primera
vegada en la seva extraordinària
carrera.

L'Asensi se'n va al Puebla, de
Mèxic, on encara podrà jugar tres o
quatre temporades més. No ens en-
ganyem, —com no ho ha fet ell
mateix— el ritme de la competició
mexicana, la transcendència dels
resultats -i la pressió del medi am-
biental, li permetran de jugar més
temps del que ho hauria pogut fer
aquí, en un club embotit sempre en
tres competicions, obligat a gua-
nyar-les totes i sense que, per des-
gràcia, els mateixos jugadors puguin
gaudir de la tranquil·litat que convé
per tal de dur a terme aquests objec-
tius.

A Juan Manuel Asensi, com d'al-
tres titulars del Barca hom havia
començat a titllar-lo de "carrossa",
expressió importada de la messeta i
que s'aplica a qui vol fer-se el jove
sense ser-ho gaire. Jo .crec que
l'Asensi aquestes primeres insinua-
cions —hom no pot dir que fossin

realment crítiques— l'han afectat
perquè sempre ha estat un home
educat i sensible. Kubala havia arri-»
bat a fer les alineacions més velles
del futbol espanyol en els pocs dies
—sortosament pocs— que va tenir
la responsabilitat de l'equip blau-"
grana. Les crítiques a Kubala van
embolicar també els homes més ve-
terans de l'equip —Rexach, Artola,
Asensi, Migueli— i això és el que va
donar la petita empenta que el capi-
tà blaugrana necessitava per deci-
dir-se.

Asensi, com Pirri, són homes que
poden donar al futbol mexicà tota
una lliçó, no solament perquè enca-
ra poden lluir força al camp, sinó
perquè és tracta de dos esportistes
íntegres, dos autèntics senyors del
futbol que allà on vagin deixaran la
llavor d'una elegància i correcció
que ja no són massa corrents avui en
dia.

Von com balla JAUME FUSTER

L'humo siega tus ocos
E ls deixebles d'Esculapi ens han clavat la por

al cos. Els que ens agradem de fer fum
honest ens escurcem irremeiablement la

vida. Que tancatem els ànecs abans, vaja. Diuen els
saviassos de l'estetoscopi que per cada escanyapits
que cargoles perds un minut de la pròpia. Assegu-
rem —números canten— que un consumidor habi-
tual de cremamorros se'n va a Can Pistraus set anys
abans d'hora. Ondia, tu! I els molt bandarres no
especifiquen si la cosa varia gaire segons la proce-
dència de la fumassa. Menda, que no es mama el
dit, s'empesca que els virgínies et fan veure la
Padrina abans que els canàries i que la fulla de
patatera amb un polsim de llavor de cascall no te
l'escuça pas tant com el pàmpol del Penedès a pal
sec. No diuren re, en canvi, sobre el fum de
coloraines. Potser pipar userda de la fina t'allarga
la patimenta i els carabruts que es munten cajota-
des benèfiques tenen més vida que un conill de
teulada.

Com que amb el físic no s'hi juga, he fet una
consulta a un curassan amic i popular: el Doctor
Scòpius que suara es guanya les garroges embru-
tant paper a ca 1'"Avui". L'Scòpius, que la sap molt
llarga, m'ha dit que sí, que els reis de l'aigua
oxigenadaTencerten, que fer bafarades, ja sigui a
ritme d'havaneres, de catximbà o de soul et fa tenir
la caixa cada dia més a prop. L'Scòpius, però, m'ha
tret les Ueganyes dels clisos sobre un qüestió qüe

els amos de l'esparadrap amaguen. Bé, d'acord, les
pipades t'envien a can taps abans que no et toca.
Però hi ha altres mandangues que t'adjudiquen el
gori-gori amb tanta o més precisió que les volves
odorífiques.

Quants minuts d'alegria perds per jornada
laboral eh? Que m'ho expliquin els professionals del
supositori. Doblegar l'os bertran al tros, tenir el cul
llogat al despatx, dedicar-se al noble art del taulell,
ser la baula d'una cadena o fer articles poca-soltes
per l'HORA també t'atansen al cant de les absoltes.
No hi ha més cera que la que crema.

0 encara, que us penseu que els passa als qui
escolten, llegeixen o pateixen els discursos plumbis
de l'Honorable? Doncs, que se'ls acaba la corda i
bona nit violes. I quan practiques el joc del deixa-
tament de baixos, què? Les expansions amb la
pròpia, el propi, l'altra o l'altre t'acaben els calés
amb un tres i no res.

No ens hi posem pedres al fetge, però. Perquè,
tant si juguem a trens, com si aixequem el país,
forniquen, o llegim l'HORA els capellans són a la
cantonada. Jo he fet càlculs i dels noranta no passo.

No us hi encaparreu, nanos. Que els galens de
tant en tant, fan un nyap. I per quatre dies que hem
de viure... Ara ve Sant Roc, matarem el porc i al
virrei amat li'n darem un poc, vaja.
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Editorial

Constitució, 18-30 - Tt l . 332 84 08 -BARCELONA (14)

mwmmmmttm
LES EINES DE BUTXACA

£Amb quines eines literàries
comptem per col·laborar en el
procés de normalització
lingüística i cultural a
Catalunya? ^Què diuen,
encara avui, els nostres
clàssics?

ELS SOTS
FERÉSTECS

Raimon Casellas :
Edició a cura de Jordi Castellanos

RAIMON

CASELLAS
ELSSOTS.

FERÉSTECS

"L'aparició d'E/s sots feréstecs,
el 1901, assenyala l'inici d'una
de les èpoques més brillants de la
novel·la catalana: era la primera
vegada que s'aconseguia d'aplicar
els pressupòsits estètics del
Modernisme a aquest gènere
literari. Raimon Casellas no pretén
descriure la realitat i, menys, la
realitat rural catalana. La utiliza,
en canvi, com a punt de partida."
(Del pròleg de Jordi Castellanos.)

ALTRES TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ

LA BOGERIA, Narcís Oller.
(Pròleg de Sergi Beser).
AIGUA AVALL, Josep M. Folch i
Torres (Pròleg de Jordi Castellanos).
GATADES. Frederic Soler "Serafí
Pítarra" (Pròleg de Xavier Fàbregas).
LA CREACIÓ D'EVA I ALTRES
CONTES, Josep Carner.
(Pròleg d'Albert Manent).

Av. de Fernàndez Màrquez s/n, nave 16 " '
SANT ADRIÀ DEL BESOS -Te l . 381 73 1 1 > í

ALACANT ̂ -;X--·: ^ ' íÇ^Hf Í#s5|«'
Rio Túria. 2 -Jel.-2a 36 66Í-^^0J00}

; VALENCIÀ i- '«?^í""^íl·-· : '#Jx^|·j^3K·<:;
Tomis Sanz, 45 - MISLATA - Tel. 370 28 SO

Asensi ja no portarà més aquesta samarreta, però la continuarà estimant

El centralisme barceloní

Al marge de la notícia del fitxage
de Juan Manuel Asensi pel Puebla
mexicà, sense dubte la de més im-
pacte a l'esport català als darrers
dies, hi ha un altre fet prou significa-
tiu, com és la polèmica sorgida per
l'encontre final de la lliga catalana
de bàsquet. Els fets són que aquest
partit que jugaran el Barca i el
Cotonifici de Badalona, el proper
dia 26, tindrà per escenari el Palau
d'Esports de Montjuïc, la qual cosa
no va semblar, als dirigents badalo-
nins, gaire neutral.

La directiva del "Cotó" va dema-
nar certes compensacions a la Fede-
ració Catalana —autocars per als
seus afeccionats, entrades gratuï-
tes— sense les quals amenaçà fins i
tot de no jugar el partit. Després de
moltes discussions i gràcies a la
mediació del director general d'Es-

ports de la Generalitat, Josep Lluís
Vilaseca, els directius de l'equip de
Badalona van declinaries seves pre-
tensions i la final es jugarà al Palau
d'Esports de Barcelona, amb clar
avantatge per al club blaugrana.

Crec que aquest conflicte no és
purament anecdòtic, sinó que posa
de relleu els perills d'alíò que en
podríem dir "centralisme barcelo-
ní" a les competicions esportives
catalanes, que es troben en fase de
restauració nacional. Personalment,
potser perquè jo sóc de Lleida,
m'agradaria que els dirigents de les
federacions catalanes, i sobretot els
de l'esport a la Generalitat, evites-
sin de concentrar les principals pro-
ves i partits a Barcelona en benefici
de la divulgació i de la implantació
de tots els esports arreu de Catalu-
nya. I que, en la mida de les possibi-
litats, en els contenciosos entre clubs
catalans tractessin d'afavorir els
més petits. •
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PAU CLARIS
la revolta catalana

Ricard Garcia Càrcel

Un tret fonamental de la
història de Catalunya.

DOPESA
GRUPO MUNDO DE EDICIONES
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