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Cartes a

L'HORA

"Cotilla", sí però no...

Molt bé que ens xiuleu "de
cor a cor" tot de xafarderies
(d'aquells qui. ja volen que
se'n diguin). Però la firma,
que deu voler dir? Em pensava
que la canviaríeu, i ca barret!
Una "cotilla" és, en català una
peça de vestir, roba de sota
femenina que avui només al-
guns tolits duen, encara que
no siguin femelles. Però la
"Xafardera" no és una "Coti-
lla' més que en el sub-subdia-
lecte madrileny que devien
parlar a la "Posada del Pei-
ne", prop de la plaza May or, i
encara que la plaza Mayor és
una plaça que es fa dir "sí,
senyora", el mot ja no ens rut-
llaria ni en castellà ni amb
rodes; a més, que la "posada"
ja va plegar. "La muy cotilla",
"esta mujer es una cotilla"
són frases que ens fan pensar
en interiors xinxosos, en am-
biets de novel·la eròtica ma-
drilenya del temps de "vino
tinto con sifón", "venga usté
al cabaré", Rafael López de
Haro, Hoyos y Vinent, "El Ca-
ballero Audaz"... No, vaja,
que no fan el pes; ni ens cal
importar-les, car els barba-
rismes només cauen bé quan
ens en manca el contingut
semàntic o quan tenen gràcia
o pertanyen a algun cosmo-
politisme que no cal demos-
trar perquè s'imposa com la
coca-cola, que, absurda i tot,
duu el missatge del poder i els
qui més en reneguen més
l'acaten. :

"El Manefla Llibertari", "El
Misser Impertinent", "El Bo-
camoll Sec" (podria ésser sec
de tant de xerrar), "El Lloro
que no riu", "El Lloro Mut" (si
tant voleu!). El lloro donaria
Per molt: "El Lloro Escorre-
gut", "El Lloro Que S'Esca-
guitxa". Què en sé jo, noms,
nomets que em vénen a raig

de bolígraf ("avuela pluma" si
voleu una cosa "cotilla", que
ja escrivint a màquina o a boli
no val, "a vuela boli" no sona
gaire)). "El Fesol Cuito". Què
voleu més? En canvi, encara
que ens diu coses potables
(de vegades potser amb " u " i
tot!) la "Cotilla" no té pas un
mínimum de gràcia. Ni de jus-
tícia, rebategeu-vos. "El Lloro
rebatejat", "El Lloro Lliberta-
ri", "El Bocamoll Llibertí". El
Franquesa (que és el Casares
català) duu "trencar nous",
"comare"; doncs:"LaComare
Llibertaria", "El Trenca-Nous
de ca l'Ample". A les festes de
l'avior hi havia les majorales.
Us les imagineu? Altes, de
negre fins als peus, inquisito-
rials; Doncs, "La Majorala Lli-
bertària" (o"-tina"). I si tant hi
voleu un barbarisme, val més
que sigui més importat-de-
fronteres-enllà: quan hàiu
buidat el papa, el "R.I.P." ga-
vatx remata-converses us pot
fer alhora de signatura: "Cha-
peau!". Però el picardies
"Peeping Tom" és anglo-
porno (como-la-vida-misma
com em fa l'efecte que la
Sardà tot fent l'ullet diria): "El
Peeping Tom Nostrat". Tam-
poc no és cosa de tirar el cha-
peau al foc si cap dels renoms
al·ludits no us abelleix, per-
què "à propos" de barrets hi
ha "El Barret de Rialles". I no
dic "La Casa de Barrets" per-
què és pecat, i sovint oficial-
ment no n'hi ha.

HÈCTOR FOLC I BOSC
(BARCELONA)

Felicitacions pel"Premi
Cartes al Director"

Senyor Director.
Ens referim a la nota publi-

cada a L'HORA d'aquesta set-

mana signada per "Sontex".
En aquest escrit es creava

el "I Premi Cartes al Director"
d'un import de cinquanta mil
pessetes.

Hem de felicitar aquesta
editorial i els Srs. Josep M.
Prim i Serentill i Albert Palau i
Siurana per la bona iniciativa.
I més encara pels paràgrafs
en què es paria de Joan Ba-
llester i es vincula la seva
memòria al Premi ("...en re-
cord de l'home de la llibreria
Públia... anunciem la convo-
catòria...").

Com a "Amics de Joan Ba-
llester i Canals" agraïm a
aquesta iniciativa espontà-
nia, i ens posem a disposició
dels signants de la nota per a
tot el que pugui ser fet amb
eficàcia a favor dels Països
Catalans i també en memòria
de Joan Ballester.

SIGNAT: VÍCTOR CASTELLS
JOSEP M. ESPINÀS

J. IBÀNEZ SENSARRICH
J. M. MUNTANER PASCUAL

ERMENGOL PASSO LA
JOSEP PEOREIRA
SALVADOR RIERA

CARLES SALA
JOSEP TREMOLEDA

JOAN TRIADÚ

Comissió Gestora dels
Amics de Joan Ballester i

Canals. Apartat 5.069.
Barcelona.

Al Sr. Trias Fargas

Sr. Director de
L'HORA DE CATALUNYA
Barcelona
Senyor Director.

Voldria, si em permeteu, dir
quelcom sobre les manifesta-

cions del Sr. Tries Fargues (ai,
perdoneul, sempre amb la
meva mania de catalanitzar
els noms i els cognoms) vull
dir Trias Fargas, referents al
sistema econòmic que ara ja
no en diem a Catalunya "de
economia social de merca-
do", sinó de model econòmic
que s'ha de seguir, de caràc-
ter mixt, que és el "que és
porta (se lleva) a la Europa Oc-
cidental". Vegi's la referència
a LA VANGUARDIA secció de
Política, plana 11 de l'exem-
plar del 7 de novembre de
1980.

També és diu abundant-
ment que hem de tenir una
economia d'intersticis o in-
tersticial, que dèu voler dir
que és la que tapa forats de
l'economia matriu.

Seré breu. Primer, ja no
tenim "mode" sinó "moda".
Portarem o farem el què és
porta o el que es fa. Això se'n
diu mimetisme. Ni creació, ni
imaginació, ni adaptació
momentània a una història
que, certament, es la de la de-
cadència, inclús a Europa.

Segon: són "naturalment"
material de "relleno", pel que
es veu.

Tercer: té raó el Sr. Trias,
Fargas (ara no m'he equivo-
cat). Serem els clàssics de-
pendents de comerç i de la in-
dústria, ara no en un sector
del nostre país, sinó en tot
l'arc de l'activitat del treball.

Què bé, no? Serem una
nació d'empleadets dels al-
tres?

Acabo saludant-vos, se-
nyor Director, molt desenci-
sat Atentament,

JOSEPH QUADRADA SOLER
(BARCELONA)
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CINEMA

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

LA VIDA DE BRIAN.
Anglesa. 1979. Dir.: Jerry
Jones, Graham Chapman i
Michael Palin. Un tal Brian
és confops a Judea, pel
Mesias, i passen les mil i
una històries divertides.
Diagonal.

MON ONCLE D'AME-
RIQUE. Francesa. 1980.
Dir.: Alain Resnais. Amb
Gerard Depardieu, Nicole
Garcia i Roger Pierre. Un
biòleg explica una relació
de parella i les quotidiani-
tats de la seva vida. Capsa,
14 anys.

EMPIEZA EL ESPEC-
TACULO. USA. 1979.
Dir.: Bob Fosse. Amb Roy
Scheuder, Jessica Lante.
Història de la vida d'un
important director musi-
caL Els seus amors, triomf,
malaltia i diàleg amb la
mort Club Coliseum, Bos-
que. (14 anys).

TESS. França. 1980. Dir.:
Roman Polanski. Amb
Nastassia Kinski, Lesley
Dunlop. A l'Anglaterra
decimonònica, una adoles-
cent és violada pel seu cosí
que la pren per una criada.
La camperola torna al camp
i s'enamora d'un jove que
la rebutja pel seu passat.
Alcàzar. )16 anys).

EL FACTOR HUMANO.
1980. Anglesa. Director
Otto Preminger. Actors:
Richard Antterborough,
John Gielgud. Mort d'un
sospitós innocent per part
del govern britànic.

GUERRA
AL CONSUM

Quantes vegades ha dit
que això de la societat de
consum no podia ser? que
feia comprar coses inútils,
gastar diners, omplir les co-
ses de fòtils innecesafis i
crear dependència a la gent?
Heus aquí un llibre que és
una guerra oberta a totes
aquestes coses. El va es-
criure un senyor anomenat
Jacques Massacrier, es diu
"Tornem a viure" i està
editat per Alta Fulla. L'autor
ens diu en el pròleg que
"tornem a aprendre de
viure prescindint dels
productes d'aquestes in-
dústries i retrobem, en
contacte amb. la natura,
les bases d'una autènti-

ca escala de valors.
Davant el meravellós
equilibri biològic podràs
mesurar el desordre im-
mens de la nostra socie-
tat". Tot el llibre és una

alternativa per superar
aquesta societat de consum.

Ens ensenya a construir
tota mena d'objectes per no
haver de comprar-los des
•d'un pou a una camisa. Com
combatre els paràsits de
l'hort, com combatre el fum,
com utilitzar les plantes
medicinals, quina dieta se-
leccionar, etc. Potser el con-
junt del llibre li semblarà
una mica exagerat. Pot ser
que vostè pensi que mai no
es construirà un pou o una
cuina de llenya, però li as-
segurem que moltes de les
explicacions són molt útils
encara que no vagi a viure al
camp, com li recomana
Massacrier i continuï a la
gran ciutat. A més, de segur
que les instruccions li resul-
taran molt amenes.

No s'ho pensi més i faci's
soci del "Barcelona Pipa
Club". Cada dimecres, a dos
quarts de nou, podrà reunir-
se amb els seus companys
fumadors a l'altell de la cer-
veseria "Els quatre gats"
(carrer Montsiónúm. 5) i xer-
rar de pipes i de tabacs nous.
Només haurà de pagar 200
ptes. al mes.

De segur que mai no ha
pensat en la possibilitat de
participar en un concurs de
fumadors de pipa. EI "Barce-
lona Pipa Club" seguint la
iniciativa del "Pipa Club
d'Osona", n'ha organitzat un
que tindrà lloc el proper dia
14. Hi haurà passejada amb
golondrina, un esplèndid
dinar i, finalment, a les cinc
de la tarda, s'iniciarà el con-

curs a les instal·lacions del
Reial Club Marítim. Només
es fumarà tabac Dunhill i
s'obsequiarà amb una pipa
—evidentment—, una bossa
de pell, un atacador i tabac.
El preu d'inscripció serà de
600 ptas. si és soci, i 800 si ho
ho és.

Per acabar-ho de comple-
tar li donarem una llista de
llibres perquè pugui anar fent
cultureta de la pipa: "Las
pipas" de Joan Bonet (edi-
cions Cort de Mallorca),
"L'art de fumar en pipa"
de Joaquim Verdaguer, "El
arte y el placer de fumar
en pipa" de Giorgio Savinelli
i "El noble arte de fumar
en pipa" d'Alfred H. Dunhill.
Au! a fumar de gust i a
guanyar...

Xavier Ribalta:
l'art com a
militància

Xavier Ribalta ha estat
actuant del 24 de novembre
fins el 3 de desembre al cafè
La Polvera, de Barcelona.
Ell i "cinc músics com la
copa d'un pi" ens han fet
veure que la Cançó no entra
en contradicció amb un am-
bient amic, ni amb un got a
taula, ni, fins i tot, amb una
conversa en veu baixa.

"Cada any faig una sè-
rie de recitals a Barcelo-
na, i ara, abans de mar-
xar als Estats Units
—perquè les barreres
entre els homes no són de
tipus ideològic, sinó
idiomàtic— hi torno.
Però és difícil cantar en
un teatre perquè els em-
presaris no s'arrisquen.
Ara bé, m'ha sorgit la
possibilitat de fer-ho a la
Polvera, que és un cafè
molt maco i molt digne,
ple de noves possibilitats
per al món de la cançó. I
aquí em teniu. Fotent-li
castanya cada nit."

Xavier Ribalta és un dels
pocs cantants del país que
fa les Amèriques, "Busco
subsistir i viure; crec que
és molt important no tan
sols fer Catalunya endins,
sinó Catalunya enfora".

Xavier Ribalta: "La crítica me la repampinfla".

Potser per aquesta raó i
perquè no es va iniciar amb
els Setze Jurges "algun
crític estúpid vol oblidar-
se del meu nom quan par-
la de la Nova Cançó. Però
crec que la meva presèn-
cia és molt clara. Jo tinc
] la consciència tranquil·la i
i crec que en la Cançó ha
estat una persona prou
honrada i prou lluitadora
per allò que significava
un país, una cultura i una
gent". I, inevitablement,
surt el tema de la crisi de la
Nova Cançó: "Això és una
invenció dels aprenents
d'Iiiigo que hi ha a Cata-
lunya". I continuem xerrant
de la Nova Cançó, del seu
èxit a l'Olympia de París,
dels seus recitals al Romea,
a les Drassanes, a la Plaça
del Rei...: "Allò que diuen
als diaris o a la ràdio uns
senyors que es diuen crí-
tics no m'ho crec. Només
hi ha dos crítics de debò
que escriguin sobre Can-
çó: en Toni Batista i en
Raimundo Martínez.

Però no hi crec, en la
crítica, és una cosa sub-
jectiva que no em dóna
cap tipus de referència ni
em serveix per a res. La
crítica me la faig jo. No
m'importa en absolut
allò que pugui dir un
senyor que sense cap ti-
pus de criteri, cap tipus
d'aprenentatge ni de co-
neixements musicals es
dedica a dir bajanades a
títol de capritx personal.
A mi, la crítica me la re-
pampimfla".

Xavier Ribalta diu que
està cansat. Va enregistrar
el seu primer disc l'any
1964, quatre anys després
"vingueren les pataca-
des" i no va poder tornar a
cantar a Catalunya fins el
75. "L'artista no té per-
què estar forçosament
implicat dintre d'un par-
tit o d'una militància
concreta. La militància
ha d'estar en l'honrade-
sa, en el treball quotidià i
en la qualitat."

BUTLLETÍ DE "TRAMVIA"

L'Àrea de Joventut de
l'Ajuntament de Barcelona,
sens dubte una de les que
millor funciona en el consis-
tori democràtic, ha endegat
com ja sabeu una campanya
per potenciar la vida asso-
ciativa dels joves barcelo-
nins. D'aquest fet en parlà-
vem ja la setmana passada.

Avui volem deixar cons-
tància que ha publicat el
butlletí número tres de la
revista "Tramvia", òrgan
de l'Area, que amb el títol
"Vine amb nosaltres" dóna
una àmplia relació de llocs

on els joves fan vida asso-
ciativa.

Pel mòdic preu de vint-i-
cinc pessetones la podeu
trobar en el Consell de Dis-
tricte o en la mateixa àrea
de l'Ajuntament de Barce-
lona. I, apa, a decidir-se per
una associació.

Advertència: Per un in-
confessable . error d'im-
prempta, l'apartat corres-
ponent al Moviment de Jo-
ventut Comunista de Cata-
lunya, on diu "burgalesa"
ha de dir "burgesa". La res-
ta és tota correcta. I molt
correcta.

HIROSHIMA, MON
AMOUR. 1958. Franco-
japonesa. Director: Alain
Resnais. Actors: Emma-
nuelle Riva, Eiji Okada.
Un home de negocis japo-
nès i una dona francesa
tenen una història amoro-
sa interrompuda pels re-
cords d'Hiroshima.

TEATRE

PETRA REGALADA.
Teatre Barcelona. Auton
Antonio Gala. Directon
Manuel Collado. Actors:
Julià Gutiérrez Caba,
Jaime Blanch, Ismael
Merlo.

EL BALCÓ. Teatre Lliu-
re (Leopoldo Alàs, 2).
Auton Jean Genet. Direc-
ton Lluís PascuaL Actors:
Anna Liceran, Rosa Maria
Sardà.

INQUISICION. Auton
Fernando ArrabaL Actors:
Joan Borràs, Carme San-
sa Director. Àngel Alonso.

MÚSICA

PETER LANG (piano).
Obres de Mozart. Dia 5.21
h. Palau de la Música.

ORCHESTRA CIUTAT
DE BARCELONA. Chris-
tineEdinger (violí). Obres
de Mendelsohn, Homs,
Strauss. Dia 6.19 h. Palau
de la Música.

PABLO CANO (Clavi-
cèmbal). Obres de Mozart
Dia 6.x21 h. Capella de
Santa Àgata.
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JUDIT CUIXART-CAHr
ME CESENA (Piano a
quatre mans). Dia 9. 2/4
11 nit. Centre Cultural.
Rambla Egara. Terrassa.

PÒDJUMS DE JOVES
INTÈRPRETS. Obres
de Schubert, Bach, Pitarch,
Rodrigo, Riera, Torroba.
Dia 5. 21 h. Conservatori
Municipal de Música.
Bruch 112.

LILIANA MAFFIOTE.
Obres de Satie, Monsal-
vatge, Guinjoan, Proko-
fíev. Dia 11. 21 h. Conser-
vatori Municipal de Musi-
ca. Bruc 112.

MÒNICA PONS (Piano).
Obres de Chopin, Debussy,
Pick, Mangiagall, Hàndel,
Bach. Dia 9. 2/4 d'11 nit.
Zeleste. Plateria 65.

PABLO CANO (Clavi-
cèmbal). Obres de Duphly,
Balbastre, Haydn, Bach.
Dia 7.V19 h. Capella de
Santa Àgata.

LLUÏS LLACH. Fins el 7
desembre. 10,30 nit Cine-
Teatro Salamanca Madrid

MARINA ROSSELL.
Dia 6. 10,30 nit. Casal
d'Aleixà.

FACTORIA MUSICAL.
Dies 3, 4, 5, 6. Unit. Dia
7, 8 tarda, 11 nit. Dia 8, 8
tarda. Zeleste.

MANZANITA.
11 nit. Zeleste.

Dia 11.
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GUARNELXTS LA CASA
VOSTÈ MATEIX
^ S'acosta Nadal i les cases donetes de cartó o de paper de

s'han de guarnir. L'arbre, el xarol pot fer un simpàtic Papa
pessebre i a més, tots aquests "
detallets que fan que la seva
llar sigui diferent durant uns
quant dies. Què li sembla fer

Noél com el d'aquí al costat. I
amb cartó i retalls de felpa i
llona, una bola de fusta i un
escuradents pot fer un pastor

un canelobre en forma d'àn- amb les seves ovelles. Si com-
gel? i un centre de taula? Esypra laca d'aigua i té traça per
ben senzül,només cal que faci dibuixar, podrà fabricar les se-
una rodona de pinassa. L'a- ~~
dorna amb cors i estrelletes de
cartó o de J qualsevol altre ma-
terial, amb una cinta i quatre
espelmes que ha d'encendre
en el moment de seure a taula
També, amb una bola de fus-
ta, una poma, una mica de
roba vermella, cotó i dues ro-

ves pròpies felicitacions.Tam-
bé és bonic penjar en una
porta fulles d'avet ;amb boles i
llaços. Tot això és fàcil de fer.
Si vol instruccions, les.trobarà
en les revistes "Burda", ma-
nualitats per al Nadal i "Neue
mode, gran revista de Navi-
dad".

ARBRES
NADALENCS

La ciutat comença a guar-
nir-se de Nadal. Arbres i gar-
landes als carrers. Això sí, com
que hi ha restriccions, les llu-
minàries no s'encendran fins
tres o quatre dies abans de la
gran festa. Però de moment,
els tradicionals avets han co-
mençat a aparèixer. A partir
del dia 6,li recomenem que
s'acosti fins a Can Jorba i
contempli el gran arbre que ja
fa anys que col·loquen al bell
mig de la Porta de l'Àngel.

Hi havia hagut rumors que
aquest any els de l'ajuntament
no posarien cap avet a la Plaça
de Sant Jaume. Però es veu
que sí. No saben ben bé el dia,
però ens ha assegurat que
abans del quinze de desembre
tindríem arbre i pessebre.

Eldm6 tornarem a tenir arbre de Nadal a Can Jorba

LA FIRA DE SANTA
LLÚCIA

El proper dia vuit s'inaugura
oficialment la Fira de Santa
Llúcia. La gent es tornarà a
aplicar, a ensardinar, a con-
gestionar, en els estrets pas-
sadissos de la fira de figuretes

> del pessebre, boles de vidre,
campanetes, boix i molsa La
fira que ha anat ampliant els
productes i s'ha estès per tota
la catedral: a la façana princi-

'pal, els motius religiosos; als
laterals, els objectes d'artesa-
nia que venen els artesans.

Vostè, com tothom, es tor-
narà a sentir atret i abstret per
aquells poblets que intenten
reproduir aquells on fa quasi
dos mil anys —ja son anys!—
va néixer un nen que li van

posar Jesús i que canviar el
curs de les coses. I per com-
memorar-ho a Catalunya fem
uns pessebres cosa de no dir,
encara que, això sí, amb mo-
tius força nostrats: el pagès
amb barretina, el caganer, els
pallers i galliners. És com re-
produir la cosa de manera més
casolana. I com que és més
casolana i la majoria dels qui
avui vivim, quan érem petits
vam viure el Nadal de manera
molt mes mística —quasi mí-
tica—, avui no podrem evitar,
una vegada més, acostar-nos
a la Plaça de Crist Rei —bé,
vaja— i anar seguint la tradi-
ció.
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MpSEUS

AQUÀRIUM. Parc de la
Ciutadella. Peixos de to-
tes mides i colors. Obert
de 10 a 17. Ptes. 50
INDUMENTÀRIA. Ves-
tís de totes èpoques.
Montcada, 12. Entrada:
50 ptes. Els dilluns tan-
quen.
MUSEU MUNICIPAL
D'ALCOVER. Arqueolo-
gia, arts decoratives, atno-
logia local, ambients de
finals del segle XIX, etc.
Carrer de la Costetal, 1
Entrada Gratuïta.

CONFERENCIES

JACINT VERDAGUER:
CULMINACJO I CON-
TRADICCIÓ DE LA
RENAIXENÇA. Per Ri-
card Torrents. Dia 5.2/4 8
tarda. Escola Oficial d'I-
diomes. Avda. de les
Drassanes, (abans Garcia
Morató) s/n.
TERGIVERSACIONS
DEL TEATRE CATA-
LÀ. Per Carles Múnoz
Espinalt. Dia 9. 8 tarda.
Sala Fèlix Millet.
LA GENEOLOGIA FI-
LOSÒFICA DEL SENY
CATALÀ. Per Ramon Sar-
rró. dia 11. 8 tarda. Sala
Fèlix Millet
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BOTIGUES

PASTISSERIA CON-
DADO. Pastissos, men-
jars preparats, bombons.
Tot d'excel·lent qualitat.
Mallorca 210.

FLECA MODERNA
Coques de tota mena. Pa
de bona qualitat. Carrer
Tallers, gairebé cantona-
da Rambla.
SI. Artesania de diferents
països. Ceràmiques, roba,
fang, vidre, etc. Consell de
Cent entre Rbla. Catalun-
ya i Balmes.

LLIBRERIA BALLES-
TER. Llibres i discos ca-
talans. Consell de Cent
entre Aribau i Enric Gra-
nados.

RADIO

DEBATE-RADIO. Rà-
dio Espanya. 24.00 De-
bats sobre temes d'actua-
litat amb convidats al pro-
grama i participació del
públic mitjançant el telè-
fon.

DIALOGOS 3 Ràdio Na-
cional FM, de dilluns a
divendres de 6 a 7 de la
tarda. Recull de la música
dels anys 60 presentat per
Ramon Trecet.

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

PREMI PAU VILA

L'institut de Ciències de
l'Educació de la Universitat
de Barcelona acaba d'insti-
tuir el premi "Pau Vila" en
memòria del gran pedagog i
geogràfic. Si vostè hi vol
optar ha de tenir en compte
les següents coses: ha d'es-
criure una guia o manual
que es propisi contribuir al
ceneixement directe del
medi geogràfic s'entén en
un sentit ampli, des de la
geologia a la geografia hu-
mana, però han de ser tre-

balls monogràfics pensant
en aspectes concrets de
l'esmentat medi. Els origi-
nals s'hauran de presentar,
per duplicat, a l'ICE de la
Universitat de Barcelona
(soterrani del pati de Cièn-
cies) Plaça Universitat.

S'ha de fer constar el
nom, l'adreça de l'autor i de
l'escola. El termini de pre-
sentació de treballs es clou-

rà el 31 de desembre —ja
veu, s'ha d'espabilar— Si
guanya li doneran 100.000
pessetones i el jurat estarà
format per Marc Aureli Vi-
la, Miquel Siguan, Marta
Mata. Lluís Solé Sabarís,
Lluís Casassas i Joan Vila
Valentí, si vol més informa-
ció, adreci's a l'Institut de
Ciències de l'Educació.
Universitat de Barcelona.
Telf. 301.73.86 (matins de
10 a 13 h) Ja veu que el
premi és sobretot interes-
sant per a escoles, mestres i
alumnes.

L'ESPECTACLE PERA NENS
Potser vostè és mestre o

potser té nanos que van a
l'escola. Tant en un cas com
en l'altre poden interessar-li
els cursets organitzas per
Rialles anomanats Peda-
gogia de l'espectacle" Es
tracta d'uns cursos on s'ofe-
reix als nens sessions de
cinema, teatre i música de
cara a què l'infant es vagi

introduint en eí món de
l'art. Després de cada ses-
sió, un professor anirà a les
classes dels alumnes que
hi hagin assistit per fer peti-
tes explicacions sobre el
tema i contestar preguntes.

Els organitzadors diuen
que "sabem quines són
les limitacions d'aques-

tes sessions: els nens no
aprenen, pròpiament,
cap tènica instrumental,
dramàtica o cinemato-
gràfica. Per això volem
que aprenguin a escoltar
i a fruir de la música, del
teatre i del cinema". Si
els interessa poden tru-
car al telèfons 784.07.33
de Terrassa.

]Eric Burdon,
antic cantant
dels Animals

\

U m

V

ERIC BURDON, UN ANIMAL A BARCELONA
Temps era temps, hi ha-

gué uns jovencells que van
trencar esquemes —i quina
mania, els jovencells, de
trencar esquemes!— en la
cosa de la música. Temps
era temps, Anglaterra es va
convertir en el centre de la
música llavors anomenada
encara moderna i a un pas
d'anomenar-la "pop". Temps
era temps uns nois amb ca-
bells Uarguíssims —verge
Santíssima— els deien trin-
xaraires, primer, i Beatles,
mes tard. Al cap d'un

temps —allò que avui és
incòmode, demà és anti-
quat els van dir' genis.
Doncs bé, en aquell temps
va aparèixer un grup, menys
conegut que el Beatles, de
menys èxit i, potser, menys
genis, que es deien The
Animals —els animals!— i
van treure una llarga cançó,
llarguíssima, que parlava
d'un drama molt dramàtic
(noi desgraciat amb pare
borratxo, mare que ha de
treballar per mantenir la
família) i que es va fer molt

popular fins i tot en la gent
seriosa i d'ordre que eren
els escoltes de la època.
Quin minyonet no va cantar
amb gran sentiment "La ca-
sa del sol naixent?

Ara, el cantant, animal
ell, que la interpretava tor-
na a actuar entre nosaltres.
Es diu Enric Burdon i de
segur que no cantarà la can-
çó tan animal. Avui fa blues
i diuen que és el blanc amb
mes veu de negre. Pot estar
bé, malgrat tot.

UNA BODEGUETA

ALA

BARCELONETA

el carrer de la Mestrança
és un carrer curtet, que co-
mença a Almirall Cervera i
acaba a la platja de Sant
Miquel. Una mica abans
d'arribar a la platja, entre
els carrers Almirall Aixada i
Judici, a mà dreta, trobareu
una bodegueta amb una
taula llarga a la qual hi po-
deu afegir. De segur que

abns ja s'hi ha assegut algú.
Podreu petar la xerrada tot
prenent-vos un vernut i
unes olives i anxoes que us1

llepareu els dits.

Si hi aneu a última hora
del matí hi trobareu tots els
prescadors de laBarcelone-
ta, que es preparen per anar
a dinar.

PREMIS

PREMI RAMON
LLULL DE LITERATU-
RA CATALANA Convo-
cat per l'Editorial Planta.
Novel·les inèdites escrites
en català. Extensió: 200
holandese o més. Origi-
nals s'han de lliurar a Edi-
torial Planeta. Còrsega
273-277. Barcelona. El
premi serà concedit el dia
22 d'abril.

PREMI FERRAN QUA-
DRES PER A
TREBALLS SOBRE
ASTRONOMIA I
CENCENCIES AFIN,
Convocat per l'Agrupació
Astronòmica Aster. Tre-
balls inèdits d'Astrono-
mia, Geodèsia, Medicina
Espacial. Meteorologia,
Astrofísica, etc. El treball
s'ha d'enviar a Passeig de
Gràcia, 71 àtic. Barcelona
Telf. 215.15.31

EL RELOJ DEL ABUE-
LO. Menjars de tota mena
Preus assequibles. C. Fran-
cisco Giner, 50.

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

CASA CODINA. Di-
nars casolans, a bon preu
(no arriba a 400 ptes). C/.
Torrent de l'Olla (gairabé
catonada Còsega).
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EGIPTE. Sardines farci-
des, puding de lluç, peres
al vi... Plaça de la Gardu-
na. Abans només feien di-
nars. Ara, des del 17 de
novembre, hi podeu anar a
sopar, també. Unes 500
ptes.

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.

ELMOLINO. "Sexylan-
dia" amb Alicia Tomàs,
Lita Claver, Pastora Re-
yes, etc. Vila Vila, 99.

MAINADA

COL·LECTIU D'ANEMA-
ClO. Dia '. 2/4 de 12 matí.
Cinema Centre. Malgrat de
Mar.

TONI GIMÉNEZ. Dia 7.4
tarda Plaça de Sant SalmaL

LA SERPENTINA. Dia 7.
5 tarda. Parròquia de Sant
Pau de Badalona

XESCO BODX. Dia 8. 12
matí. Biblioteca de la Caixa
Piera.

U DE CUC: KIKERIKIS-
TE. Dia 7. 11 matí. Teatre
Romea

DE CORACOR

Amb això de la "celebra-
ció" del 20-N, tots els ultres
d'aquest país —que no són
tants, no ens alarmen— han
tornar a reviure. Actes i més
actes i declaracions subs-
tancioses. Es veu que en
Blas Pinar té clar que fer

Blas Pinar.

tornar els morts no és el seu
punt més fort, per aquest
motiu diu que "no cal que
els morts resuscitin. Els
responsables del drama
espanyol saben que
Franco i José Antonio,
com el Cid, poden guan-
yar batalles després de
morts". Malgrat això> hi ha

Cristóbal
Martínez-Bordiu.

gent que enyora el genera-
líssim per exemple el
Marqués de Villayerde,
que fins i tot confessa desit-
jar-lo i declara que "amb
Franco tothom ens res-
pectava, tractàvem el
món de tu a tu". I men-

trestant, la seva senyora,
molt fina ella, ens dóna

4 X^y

Carmen Franco.

detalls de la vida íntima
de matrimoni "Ens n'a-
nem a dormir molt d'hora
perquè el meu marit ma-
tina molt per portar a
terme les seves activitats
mèdiques". Però senyor
Cristobal. no treballi tant,
si els seus malalts li ho
agrairan!. Fins i tot, si de-
cideix prendre's unes va-
cances i no tornar, pot ser
que li dediquim un monu-
ment què li sembla?.

En Vizcaino Casas no
vol ser pas menys que els
seus amics i diu que "jo
crec en la democràcia,
però no en aquesta, natu-
ralment". Naturalment,
senyor Vizcaino. Per què no
ens diu que en la democrà-
cia que creu és en l'orgànica

Vizcaino Casas.

del seu admirat general
Franco? Sigui clar, home...

Tots aquests senyors, es-
tan entusiasmats amb l'e-
lecció de Ronald Reagan
com a president dels Estats
Units. Ja ho diu la marque-
sa: "la seva ideologia
coincideix amb la meva"
No sé si saben que el presi-
dent té un fill ballarí que
intenta amargar, tant si com
no. Però el nano no és ran-
coniós i declara que "Em
sento plenament orgu-
llós de la seva elecció i
faig vots perquè tots que-
din contents de la seva
gestió" Ja serà difícil....

El que no és tan difícil és
que a vostè, senyor, li agradi
la senyoreta Susana Ma-
yo, actriu, diuen, què decla-
ra que "de l'única cosa
que em penedeixo és que
fa vint anys no fos com
sóc ara" Difícil, senyora,
difícil. Ja se sap, a la gent
canvia, evoluciona, tot això.
No s'hi amoïni dona...

Norma DuvaL

Qui s'amoïna de veritat
és la Norma Duval, recent
vedette del Folis Bergère
que diu que necessita
temps i no en té. Necessita
temps perquè "de tant en
tant necessita pensar .
Si senyora, pensi, però en
compte, no li reprengués-

La Cotilla Llibertina

La Cotilla Llibertina
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Punt de mira

Els ajuts a la premsa
Per què a uns sí i als altres no? Aquesta és.la primera pregunta que s'ha

fet el ciutadà en veure la llista de les trenta o quaranta empreses de premsa
que han rebut els favors de la Secretaria d'Estat per a la Informació,
materialitzats en més de 914 milions de pessetes del tresor públic.

Aquest any hem vist com "Triunfo" deixava de ser setmanari, hem
assistit, setmana rera setmana, a les tribulacions econòmiques del Grup
Mundo, amb crisis constants a "Tele/eXprés" i "Mundo Diario". Sabem
que "La Calle" té greus problemes econòmics.

Fins i tot "Mundo Obrero" ha hagut de tancar. Doncs bé, cap d'aquestes
publicacions és a la llista d'afavorits per la Secretaria d'Estat per a la
Informació. Senzillament se les ha deixades caure perquè llurs ideologies
no estaven ben vistes per La Moncloa.

En canvi, a la llista de les que han rebut diners, hi trobem pràcticament./
tots els diaris de Madrid (la proximitat de la "Villa i Corte"..,), la major par*
de les publicacions de Mallorca (Melià és mallorquí...), Europa Press,
"Región" i "El diario de León", (tres empreses periodístiques vinculades
històricament a gent de TOpus Dei...). També hi trobem "El Correo
Catalàn" i "Destino" (publicacions on Melià hi havia treballat...)

En llenguna catalana, només ha rebut diners l'"Avui", beneficiat, però,
només amb 10 milions, contra els 125 de "El País" o els 50 de l'"ABC".

No volem qualificar aquesta llista perquè ens sembla que s'explica per
ella mateixa. El més greu de l'assumnpte és que dins aquesta relació de
noms i de diners no s'inclou allò que s'anomena "fons de rèptils", que és
l'expressió utilitzada per assenyalar els diners que deixa anar el govern a la
premsa, a canvi de "serveis especials" i d'altres favors. Seria molt
interessant conèixer també aquestes llistes, tant la de la Secretaria d'Estat
per a la Informació com la de la vice-presidència econòmica en temps
d'Abril Martorell.

La premsa escrita està en crisi, i és ben evident que cal ajudar-la per tal
fomentar la cultura —com és en el cas de les llengües minoritàries— i el
pluralisme polític, essencial en tota democràcia. Però, com es pot veure, la
Secretaria d'Estat per a la Informació ho ha utilitzat per a tot el contrari.
L'amiguisme, el clientalisme i l'ajut a la premsa de dretes, d'una banda i una
soterrada intenció de fer caure la premsa progressita^de l'altra, han estat el
nord i la guia.

En aquest
xnunero:

L'HORA
DIRECTOR: Pere Oriol Costa.
REDACTOR EN CAP: Xavier Sabaté.
REDACCIÓ: Francesc Navarro, Joaquim Ruiz (compaginació), Pilar Vila-
degut (fotografia), Francesc Baiges, Xavier Capdevila, Anna Cortadas.
REPORTATGES: Carles Sànchez Costa, Xavier Febres, AgustíPons, Maria
José Roman, Luis Crous, Isidre Ambros i Josep Ma Huertas Claveria.
CATALUNYA: Albert Garrido, Anna Balletbó; MADRID: Pedró Altares;
MON: Mateo Madridejos, Xavier Batalla; HUMOR: Cesc Corb i Joma.
CULTURA I SOCIETAT: Ma Aurèlia Capmany, Antoni Bartomeus, A. Cirici
Pellicer, Antoni Kirchner, Jordi Garcia Soler, Josep Bigordà, Enric Baneres,
Ramon Barnils, Josep Martí Gómez, Marta Mata, Pere Anguera, J. Ma

Carandell, Jordi Fortuny, Ma Josep Corominas; ECONOMIA: Joaquim
Monells; ASTROLOGIA: Esteve Carbó. ESCRIUEN EN AQUEST NU-
MERO: Pere Mercè, Sergi Vilar, Luichi Garcia, Ramon Mateu, Joan Casol i
Montserrat Minobis. .
PUBLICITAT: Ma del Carme Santmiquel: ADMINISTRACIÓ: Mercè Grau;i.
DISTRIBUCIÓ: Santi Torruella: IMPRESSIÓ: Impresiones generales, Alar-
cón, 13, Sant Adrià del Besòs. Tel. 381 28 00. EDITA L'HORA S.A., Aribau,
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Cartes a L'HORA (pàg. 3)

Va que el món s'acaba (pàgs de la 14
a la 10)

Punt de mira (pàg. 11)

L'escàs ressò de la Formació Profes-
sional, per MONTSERRAT PUIG
(pàgs 12-13-14). - • .

La Passera. Per MARTA MATA
(pàg. 15)

El conta de mai no acabar, per
JOAQUIM VILA (pàg. 16-17)

El judici de Pequín il·lustra les con-
tradiccions del sistema (pàgs. 18-
19-20)./

Quan vam fer les fotos que condem-
narem Himmler per MATEO MA-
DRIDEJOS
per JOAQUIM ROGLAN (pà. 21)

Ens volen enverinar, per Anna Cor-
tadas i Isidre Ambròs (pàg. 22-23-
24-25-26-27).

El testament gràfic d'Edmon Va-
llès, per JOSEP M. HUERTAS
CLAVERIA. (pàg. 28-29-30-31)

— Terratrèmol: Un perill inprevisi-
ble. Per TXIQUI NAVARRO (pàg.
32-33)

— Universitat i recerca per a Cata-
lunya, per SERGI VILAR (pàgs. 34-
35)
— Joan Manuel Serrat: Tal com
raja. per MONTSERRAT MINO-
BIS (pàgs. 36-37-38).

— Imatges i Postals dels Catalans
per JOMA (pàg 39).

— El Parlament parla de cultura,
per FRANCESC NAVARRO (pàgs.
40-41)

— Cultura en Joc Per JOSEP M.
CARANDELL (pàgs 42)

— Seccions (pàgs de la 43 a la 50).
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Les classes no disposen dels elements necessaris.

PER LA DESPREOCUPACIÓ DE

L'ADMINISTRACIÓ

L'escàs ressò deia
Formació Professional
MONTSERRAT PUIG

La Formació Professional, nascuda amb la Llei Gene-
ral d'Educació, és la germana pobra de l'ensenyament
mitjà. De bracet d'unes necessitats reals de formació
tècnica, s'hi amagaven també interessos polítics: des-v
massificar la universitat. Els mateixos que la varen
auspiciar, amb gran desplegament propagandístic, es
feren enrera quan es van veure al damunt l'allau de
despeses que comportava engegar una Formación Pro-
fessional amb cara i ulls.
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Aquest començament de curs ha
resultat força conflictiu, ja que a
més dels problemes d'infraestruc-
tura —laboratoris mal dotats, ta-
llers amb material deficient— i de
les qüestions laborals, cal afegir-hj
el que dins l'argot s'anomena "el
ball dels nomenaments i adjudica-
cions de places". La situació de
marginació en què es troba la For-
mació Professional, s'evidencia un cop



més, per l'escàs ressò que ha trobat
la seva problemàtica en l'opinió públi-
ca, comparada amb els nivell
d'E.G.B o d'Universitat. ^

Les arbitrarietats de la delegació
provincial del Ministeri han menat
el President de la Diputació de
Barcelona a demanar una nova con-
vocatòria del Patronat de l'Escola
del Treball, per tal d'esbrinar com
s'havien produït els nomenaments.
La coordinació provincial ha fet
servir llistes negres, per les quals es
negaven llocs de treball a determi-
nats professors al·ludint raons ideo-
lògiques. Un cop desemmascarat
aquest argument, els agradi o no,
ens trobem en una societat pluralis-
ta. Davant la constitució, s'han
agafat d'altre excuses, com dir
que els vetats no tenien la titulació
adequada. De veritat, el problema
residia en el fet que la majoria
d'aquestes professors havien sobre-
sortit per intentar una gestió demo-
cràtica dels centres, com per exem-
ple, l'Escola de Formació Profes-
sional d'Esplugues, on havien topat,
els darrers cursos, amb els criteris
autoritaris del'equip diréctiu.

La formació professional
ventafocs de l'ensenyament

El desprestigi de la Formació
Professional ve determinat per di-
verses causes: insuficient dotació de
material, especialitats sense pràcti-
ques, malestar del professorat.
L'any passat els interins no varen
cobrar fins el gener, i això després
d'anar a la vaga. Les diferències de
sous entre els docents d'assignatu-
res teòriques i els que donen pràcti-
ques cón grans. Un mestre de taller,
cobra 36.000 pessetes mensuals per vint-
i-una hores lectives a la setmana,
mentre un numerari en guanya
63.000.

Totes aquestes causes han portat
a una manca d'identificació de
l'alumne amb l'Escola, que fa que
l'absentisme sigui alt i que molta
gent es decanti per centres privats
de p.p. pal afegir una altra dada, la
formació professional no és un fet
reconegut socialment, no val per a
res. En entrar en una empresa no
compta ni mig punt.

Moltes escoles de F.P. de Barce-
lona i el seu cinturó industrial, van
sorgir per l'esforç de professors,
associacions de veïns i entitats polí-

tiques. Aquests grups, com qui diu
al marge de la programació oficial
del Ministeri, feien la proposta pen
facilitar la tasca, suggerien a la
vegada locals provisionals, com per
exemple, el Castell de Marianau a
Sant Boi, o les naus industrials del
Patronat Ribas. Altres, concebudes
des de Madrid, disposen en alguns
casos de locals adients. Existeix
també, pel que fa al professorat, dues
tendències: personal de les antigues
Escoles de Mestratal, molts sense
titulació, i els ensenyants contrac-
tats els darrers anys, quan ja s'havia
determinat el marc legal. Tot plegat
ha configurat dos tipus d'escoles:
les escoles "búnker" i altres amb
afanys de portar una gestió demo-
cràtica, malgrat els impediments del
marc legal, ja que segons el decret
del 20 de novembre del 1975 tot el
poder de decisió recau en el Consell
de Direcció.

Les xifres palesen el deteriora- _
ment de la Formació Professional.
Les previsions oficials eren de
27.000 alumnes per al curs 1980-81.
Les matrícules reals no arriben als
20.000 estudiants repartits en 50
centres estatals, entre instituts poli-
tècnics i seccions.

La llista de vacants:
secret d'estat

Aquest curs els nomenaments de
professors i el nombre de places,
revesteix especial importància, ja
que els traspassos de competències
en matèria d'ensenyament fan que
sigui el darrer any que hi intervé el
Ministeri. A primers d'octubre els
representants de l'Assamblea de
professors feren cap a la Delegació
del Ministeri per conèixer la llista de
vancants; se'ls va negar l'entrada i
els Coordinadors els feren saber que
la llista de vacants era secret d'es-
tat. En nom de la reglamentació de
l'administració central s'han fet més
de cent desplaçmaents, que repre-
senta el trencament de . diversos
equips docents. L'assemblea de
professors interins i contractats rei-
vindicà la reabsorció dels despla-
çats en llurs centres de treball, i una
llista única per cobrir les vacants,
segons criteris d'antiguitat i dedica-
ció exclusiva a la F.P. estatal. La
realitat és que moltes vacants han
estat adjudicades a propietaris de
fora de Catalunya. Han quedat 25

Les Escoles de Formació Professional són
els parents pobres de l'Ensenyament

persones sense lloc de treball assig-
nat i 7 destinades a l'Escola del
Treball amb escasses garanties que
hi entrin. En contraposició el dia 10
d'octubre, el darrer per a l'amplia-
ció de grups, es demanaven numera-
ris voluntaris per fer 15 hores
setmanals de feines administratiu
ves.

La història venia de més lluny. Els
tres Coordinadors de F.P. del Mi-
nisteri s'havien dedicat a retallar
grups i escoles que tenien torn de
matí, tarda i nit, les obligaren a
reduir-los a un sol grup, amb horari
partit Enguany s'han trobat que
per omplir la quota de 1.030 profes-
sors de teoria i 618 de pràctica no
tenien suficients grups i, com s'hi es
tractés d'una subhasta, oferien am-.
pliacions de grups que ells mateixos
havien suprimit. En els darrers cur-
sos a L'Hospitalet s'han suprimit
cinc grups, i a Patronat Ribas 6.

El tractament que es dóna al
català també és força llastimós. El
curs 79-80 de les dues hores pro-
gramades setmanalment a molts •
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centres, entre ells l'Escola del Tre-
ball, només se'n donava una hora a
la setmana. Amb l'agreujant que
varen restar quatre mesos sense
classes de català per no haver-se
tramitat la substitució de la profes-
sora. Un dels coordinadors va oferir
a dues desplaçades, una de Gran
Canària i l'altra de Saragossa places
de català, tot i que ambdues acaba-
ren d'arribar a casa nostra. L'única
condició era que signessin un docu-
ment conforme es matricularien per
fer el reciclatge de professors de
català.

L'escola d'Esplugues,
règim especial o
experiència pilot

L'Escola d'Esplugues és una
mostra clara de fins on es pot dete-
riorar la formació professional. Els
coordinadors de la Delegació minis-
terial fins li han posat una etiqueta,
"Règim especial". Amb aquesta
excusa han tornat a nomenar, per
segona vegada, un director i equip
sense fer cas de la terna presentada,
equip directiu nomenat en comissió

de serveis, bona part del qual com-
pagina els seus anteriors llocs de
treball amb els càrrecs d'Esplugues.
Amb mètode de direccions impo-
sades, sota noms de "règim espe-
cila", es pretén fer callar les veus
crítiques que s'havien aixecat anys
enrera.

El febrer de l'any 79 la directora
presenta la dimissió que no és ac-
ceptada per Coordinació fins a
l'agost. En aquest període passen
coses curioses. Es rep material
d'electrònica SABET valorat en
vuit-centes mil pessetes, el mateix
material a Barcelona en costa tres-
centes mil. La terna de professors que
exercia una direcció col·legiada es
nega a signar el rebut i demanen que
se'ls lliuri tot el material pel valor de
vuit^centes mil pessetes. La respos-
ta és que com que les empreses
tarden a cobrar del Ministeri, carre-
guen un xic més. Pel mes d'octubre
del mateix any, després d'haver
enviat a la Delegació la proposta
d'una terna perquè Coordinació triï
el director, es convoca un claustre
on els tres coordinadors provincials
comuniquen la resolució del Sots-

PER PROMOCIONAR PUBUCACIO
CATALANA

NECESSITEM
2 VENEDORS/ERES

Amb responsabilitat i iniciativa.
Imprescindible que parlin català

Possibilitat d'ingressar 50.000 ptes.
mensuals.
Feina totalmente dirigida.

INTERESSATS, TELEFONEU AL 243 79 05,
DEMANEU PER SRTA. CARME

delegat del Ministeri d'Educació;
avís d'expedient a tots els profes-
sors, perquè la inspecció de locals
efectuada el mes de maig, demos-
trava un alt grau de deteriorament
de l'edifici S'informa de la possibili-
tat de nomenar una direcció acci-
dental del Centre i si fos necessari
un director comissari.

El claustre no accepta la resolució
d'imposar una direcció constituïda
per persones de fora, i cerca el
suport de l'assemblea de pares i de
l'Ajuntament. S'obté la promesa del
Coordinador senyor Escofet
d'aconseguir una direcció del cen-
tre.

Mentre es prepara la documenta-
ció, el Coordinador senyor Escofet,
nomena una junta directiva, i un nou
director en funcions.

Èl curs passat es produeixen una
colla d'irregularitats: No s'autoritzà
la matrícula d'alumnes d'Automo-
ció, quan aquesta era una especia-
litat que comptava amb suficients
dotacions, i per aquest motiu, molts
alumnes abandonen l'escola. Es ne-
ga la matrícula als alumnes de 2n.
grau al·legant expedient disciplina-
ri, la qual existència és desconeguda
pels interessats, familiars i profes-
sorat. No s'admet la matrícula
d'alumnes de F.P. del nocturn, ni en
el cas de persones majors d'edat i
que treballen, així un cop més es
deixen de banda els interessos
d'una població majoritàriament
obrera.

Cal subratllar que tot el curs
passat,, a més de les disbauxes
administratives abans explicades,
existia la prohibició clara i expressa
de la direcció de celebrar claustres i
ja no diguem assemblees.

Aquest curs, com ja s'ha dit, es
torna a nomenar un director impo-
sat des de fora, que s'estrena con-
vocant un claustre el sis d'octubre i
no es presenta. Per acabar d'arro-
donir el desgavell, es desplaça la
totalitat del professorat que que-
dava de la "crema" de l'any passat, i
fins i tot part del nou professorat
que s'ha mostrat crític amb l'equip
directiu.

Certament amb els traspassos de
competències en matèria d'ense-
nyament s'hauran de canviar moltes
i moltes coses, el problema és que
els funcionaris són també traspas-
sats. •
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La passem MARTA MATA

BIBLIOTEQUES

F a molts anys, gairebé mas-
sa, que jo en tenia set i vaig
entrar per primera vegada a

una biblioteca, tot agafant la mà de
la mare.

La biblioteca era de la Genera-
litat de Catalunya, la del districte
IV de la ciutat de Barcelona, i obria
les seves portes en el pavelló cen-
tral del Grup Escolar Pere Vila. En
realitat encara no havia obert ofi-
cialment les seves portes —la van
inaugurar unes setmanes des-
prés-^ però ja hi havia allò que
defineix la biblioteca per damunt
de tota oficialitat: llibres, lectors,
ni que fossin de la meva talla, i
especialment bibliotecàries. De
primer la senyoreta Rosa, que era
alta i rossa, i després també la
senyoreta Conxa que ens explicava
contes.

He estat dels infants afortu-
nats que han tingut sempre
al costat una biblioteca pú-

blica o altra mentre creixia, i això
m'ha donat la responsabilitat de
fer un biblioteca a tot arreu on he
treballat. Per això comprenc la
responsabilitat que en aquest pri-
mer moment de reconstrucció té la
Generalitat de Catalunya d'ende-
gar les nostres biblioteques, tenint
en compte també que tota la histò-
ria de recuperació nacional catala-
na ha estat flanquejada per biblio-
teques, la de Catalunya, les Popu-
lars, l'Escola de Bibliotecàries.

Per això també resulta doble-
ment incomprensible que el Con-
sell , Executiu hagi presentat un
primer projecte de Llei de Biblio-
teques sense tenir en compte res
d'aquella història i tècnicament
insostenible.

L es esmenes a la totalitat del
diputat Josep Benet i del
grup del PSUC tenien més

raó que la que podria tenir tot el
santoral complert, però el fet d'ha-

ver presentat esmenes a cada un
dels articles i de creure que era
important que el Parlament tra-
gués una bona primera llei en
aquest any, van fer que el grup
socialista i algun altre ens abstin-
guéssim en la votació de l'esmena i
que es nomenés immediatament la
ponència on es referà el text en la
seva totalitat amb les esmenes
presentades per tots els grups ex-
cepte l'andalusista, incloses les del
grup del PSUC... i des del grup de
CiU, que aquest és el costat còmic
de l'assumpte. El Consell Execu-
tiu, de CiU, ha presentat un pro-
jecte de llei de Biblioteques que el
grup parlamentari de CiU ha
d'esmenar: d'això se'n diu eficàcia.

Mentrestant, al Parlament, i es-
pecialment els Diputats de Cultu-
ra ens anem reunint en comissió,
en les tres ponències que tenim
engegades, sovint amb dificultats
de local, en aquest meravellós lo-
cal que cada dia es veu amb més
possibilitats i que és del Parla-
ment... però que encara no té bi-
blioteca.

A l'altra banda del passadís de
l'entrada precisament hi ha un pati
i a les finestres del primer pis hi
podem veure sempre uns prestat-
ges plens de llibres. Són les de la
Biblioteca d'Art que pràcticament
des de l'any 1888 ocupa una part
de l'ala esquerra d'aquest merave-
llós edifici.

Un dia d'aquest l'he anada a
visitar amb l'emoció dels set anys
que sempre tinc quan entro per
primera vegada en una bibliotecari
hi he trobat allò que es troba
sempre: lectors, llibres... i biblio-
tecàries i bibliotecaris enamorats
de la seva feina. Enamorats també
d'aquest local, però convençuts
que cal que vagin al que se'ls està
preparant a l'antic convent dels
Àngels al centre de Barcelona.

Editorial

Constitució. 18-20 - Tel. 332 84 08 -BARCELONA (14)
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LES EINES DE BUTXACA

4Amb 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

idicióacura de Jordi Castellanos

RAIMON

CASELLAS
ELS SOTS

FERÉSTECS
rtoó > n n i!t Jcnl Ci*e km

"L'aparició d'Els 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
Pitarra" (Pròleg de Xavier Fàbregas).
LA CREACIÓ D'EVA I ALTRES
CONTES. Josep Carner.
(Pròleg d'Albert Manent).

Distribueix: BARCELONA í í
. • i. -•.í-'i'Av. de Fernéndez Màrqüez s/h, navé 16

VALtNCIA^fe:;*tf^f^#1f
Tomàs Sanz. 45 - MISLATA -Tel. 370 28 50
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Suàrez baixa pel pendent

SUÀREZ POT CAURE

El conte de
mai no acabar
per JOAQUIM VILA.

Els resultats de les elec-
cions parcials al Senat ce-
lebrades a Sevilla i Alme-
ria, amb l'enfonsament del
partit del govern, han fet
sortir a la llum pública les
dissensions al si de la UCD
i han tornat a posar en
qüestió la validesa de Suà-
rez al capdavant de .l'exe-
cutiu en la actual etapa po-
lítica.

En principi no era res important.
Els resultats no variaven la compo-
sició de la majoria ni al Senat ni a
l'Assemblea de Parlamentaris anda-
lusos. Malgrat això la UCD va jugar-
hi a fons: Suàrez, en la seva doble
qualitat de president d'UCD i del
govern, va participar de forma nota-
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ble en la campanya. El que va sortir
dels resultats fou un judici popular a
una forma de governar i a la incapa-
citat d'un president per solucionar
els grans temes que preocupen la
gent: crisi econòmica, autonomies i
terrorisme.

Substituir el President
El mateix dia, els cenacles d'UCD

es van posar en marxa: l'operació
per a substituir Suàrez entrava en la
recta final. Suàrez ha pretès sempre
arreglar els seus problemes de su-
pervivència política amb el que ell
ha anomenat "remodelacions minis-
terial", allò que abans se'n deia
"relleu de quadres" i que a qualse-
vol país del món se'n diu crisi minis-
terial, i d'aquesta manera el que ha
aconseguit és elevar els problemes
del partit a nivells de govern. L'úl-
tima crisi ministerial la va resoldre
donant entrada en l'executiu als
anomenats "Barons", i amb això el

que ha aconseguit és donar prota-
gonisme a personatges que, com
Martin Villa, Pio Cabanillas o Fer-
nàndez Ordo*nez, difícilment ja es
poden acontentar amb ser els se-
gons a en un partit en què ja n'hi ha
massa de segons. En marginar els
sectors demòcrata-cristians, els
grans perdedors de la darrera crisit
Suàrez pretenia conjurar l'amenaça
Landelino Lavilla, que des de la
seva tribuna de president de les
Corts s'estava convertint en una
possible alternativa, i amb això l'ú-
nica cosa que va aconseguir fou
revifar-la. Després de la darrera
crisi ministerial, els demòcrata-cris-
tians li van declarar la guerra fron-
tal, a Suàrez.

Operació en marxa
En paraules del número dos del

PSOE, Alfonso Guerra, la moció de
censura i el vot de confiança van
servir per demostrar al país una
cosa, que l'esquerra tenia un líder
que es diu Felipe Gonzàlez, que la
dreta en té un altra, Fraga, i que al
mig hi ha un senyor que ningú no sap
massa bé què hi fa. D'això, Alfonso
Guerra no va ser l'únic que se'n va
adonar; els sectors financers i em-
presarials, que fins ara havien do-
nat suport a Suàrez varen pensar
que potser aquest ja no era el camí i
van començar "l'Operació Quiri-
nal".

Els sectors demòcrata-cristians
d'UCD impulsaren la idea. L'opera-
ció consistiria en els passos se-
güents: La unió de Coalició Demo-
cràtica i UCD un cop separats els
sectors que no hi estiguin d'acord; la
creació d'un partit "frontissa" dins
el qual estimaria i es deixaria' esti-
mar i, finalment la formació d'una
nova majoria, en la qual hi estarien
involucrats els sectors moderats del
PSOE, i que pogués duria gestió del
país fins a les properes eleccions
generals. La figura de Suàrez és
incompatible amb tot això.

Les temptacions turques que du-
rant alguns dies van voltar pels caps
d'alguns militars i l'especial sensibi-
litat que té aquest país pels temes
militars van donar més impuls enca-
ra a la idea de la substitució. Man-
cava rhome que podia, des del cap
de l'executiu, tirar endavant això. 1
així, començava una molt peculiar
campanya electoral en les altes es-
feres polítiques. Osorio la inicià
L'home que en un principi va donai
suport a Suàrez en la transició i que,
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ACLARIMENT

DE LA
REDACCIÓ

En el número 84 de L'HORA apareix
publicada a la plana núm. 3 de Cartes a
L'HORA una carta que sota el títol "Sud-
americana a Catalunya" la signa Jordi
Pericot Per evitar confusions hem d'infor-
mar als nostres lectors que no es tracta de
Jordi Pericot professor d'Imatge a la facul-
tat de Ciehncies de la Informació de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Osorio i Calvo Sotelo, mirant cap al poder.

més tard, l'abandonaria per caure
en els braços de Fraga i de la seva
Coalició Democràtica, es presenta-
va a si mateix com a l'home de
l'alternativa. No obstant això, la
seva candidatura no recollia totes
les adhesions que per a una operació
d'aquesta mena es necessiten, i per
això surt. la figura de Leopoldo
Calvo Sotelo, home lligat de sempre
a la empresa i que no va ocupar
càrrecs de relleu en el règim anterior
i que sembla ser l'alternativa possi-
ble.

La idea, doncs, és d'un govern

que serveixi per gestionar el país
fins a les properes eleccions de
manera que la possibilitat d'elec-
cions anticipades queda descartada
per tothom: no podia ser vàlida
sense comptar amb els socialistes, i
aquests, sembla ser, ja han dit tot el
que havien de dir. Simpatizants de
la idea de substituir Suàrez. un
home que com va dir Alfonso Guerra
"va servir per a la transició però no
serveix Der a la democràcia", van
tirar la pedra d'un possible govern
de coalició però ara amaguen la mà,
per por del desgast polític.

Però vistos els resultats de les
eleccions andaluses, pensen que
potser no tindran necessitat d'en-
trar al govern per la porta falsa i que
ho podrà fer per la principal d'aquí a
un parell d'anys.

De totes maneres, Suàrez no ha
dit l'última paraula. Pensa presen-
tar una dura batalla al Congrés del
seu partit i, a més a més, cal recor-
dar-ho, els vots dels fidels seuistes
de Martin Villa, són decisius en un
Congrés en què, més que mai, la
figura de Suàrez és el que es qües-
tiona. •

OSSA
FEINA

LLIGADA,

STALVIABA
Les escombraries dins d'una bossa, i la bossa

ben nuada. Sols així podrà ésser
recollida fàcilment i ràpida.
Recordem-nos de baixar les escombraries
dins els horaris escaients (ni després
ni massa aviat). El servei de recollida
descansa la nit del diumenge al dilluns.
Hem de treure les escombraries
només en els altres sis dies.

Per una Barcelona més bonica...

JO ESTIMO
BARCELONA

PER AIXÒ
NO L'EMBRUTO

CAMEANYA PER UNA CIUTAT
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La "banda dels quatre", cap de turc de les crítiques.

CONTRA LA "BANDA DELS QUATRE"

El judici de Pequín jLlustr ales
contradiccions del sistema

Els dirigents xinesos estan entestats en l'arriscada
empresa de salvar la memòria de Mao, però al mateix
temps pretenen enterrar políticament la revolució cul-
tural i els seus principals protagonistes per tal de fer
viable un nou projecte de desenvolupament.

Davant d'unes vuit-centes perso-
nes qualificades procedents de to-
tes les províncies, així com de les
cameres de la televisió, es va iniciar
a Pequín el judici contra l'anomena-
da "banda dels quatre", en el qual
també hi van comparèixer com a
acusats cinc militars que pressump-
tament van participar en la conspi-
ració que, el 1971, fou urdida pel
que aleshores era ministre de De-
fensa i successor designat de Mao
Zedong, mariscal Lin Biao. Tot i
que les autoritats presenten els im-
plicats com a "delinqüents co-
muns", resulta evident que el ge-
gantesc espectacle de Pequín és un
judici polític amb el qual culmina la
lluita de faccions en el si del partit
comunista xinès (PCX).

El procés que ara arriba a la seva
fi ja s'anava preparant des del se-
tembre de 1976, quan, després de la
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mort de Mao i l'ascensió de Hua
Guofeng a la presidència del partit
la "banda dels quatre", que segu-
rament també aspirava a la succes-
sió del gran timoner, va ser elimina-
da dels organismes dirigents i acu-
sada de preparar un cop d'Estat per
tal d'assolir el poder, a partir de
Xangai, la ciutat —pilot del radica-
lisme, des que fou llançada la revo-
lució cultural,, l'agost de 1966. Com
es pot recordar, Mao Zedong i els
seus més íntims col·laboradors, un.
cop assegurada la reraguarda de
l'exèrcit popular, van donar l'ordre
de foc contra "la caserna general"
dels elements que, enquistats dins
l'aparell del partit, segueixen la via
capitalista".

Tant la dona de Mao, Jiang Qing,
com els altres tres integrants de la
"banda dels quatre" —Wang Hpng-
wen, Zhang Zhungqiao i Yao Wen-

Per MATE O MADRIDEJOS

yuan— foren els principals benefi-
ciaris de la gran batalla ideològica
de la revolució cultural, del vent
huracanat que va assolar les estruc-
tures del partit i va escombrar tots
els dirigents que no es van deixar
arrossegar per la consigna maoista
segons la qual "la revolució s'aprèn
fent la revolució". Entre les princi-
pals víctimes de la revolució cultural
hi trobem el qui fou president de la
República, Liu Shaoqui, escarnit
violentament com "el Khruscov
xinès", que va morir a la presó i que

fou rehabilitat oficialment aquest
any, i l'actual vice-primer ministre,
Deng Xiaoping, que avui aparelX

com la figura principal del règim-
Tenint en compte tots aquests an-

tecedents, èl drama que s'està esce-
nificant a Pequín no comporta g^'
res novetats essencials* tot i que la
lectura de les acotacions resulta
apassionant. En el fons, la història
es repeteix: els humiliats i els derro-
tats de 1966 han esdevingut jutges;
aquells que van dirigir la gegantesca



tempesta, armats amb "l'invencible
pensament de Mao Zedong", ara
seuen al banc dels acusats i, en llur
majoria, reconeixen les culpes co-
meses.

Tres anys de gestació

La gestació del judici ha estat
força lenta. Durant més de tres
anys, els actuals dirigents van im-
pulsar una frenètica campanya de
propaganda amb el propòsit de fer
de la "banda dels quatre" el cap de
turc de totes les dificultats de la
República i de tots els mals que
pateixen els ciutadans. L'acusació
acaba responsabilitzant els quatre
principals acusats de la mort d'unes
35.000 persones, com a conseqüèn-
cia dels enfrontaments que va pro-
duir la lluita contra els elements que
la revolució cultural va qualificar de
"revisionistes". ?

El 29 de febrer d'aquest any, en
concloure la cinquena sessió del
comitè central del PCX, un comuni-
cat oficial va anunciar no només la
rehabilitació de Liu Shaoqui, sinó el
restabliment del secretariat del co-
revolució cultural. Al mateix temps,
tots els dirigents considerats com a
adversaris de Deng Xiaoping van
perdre llurs càrrecs dins la direcció
del partit i de l'Estat i van ésser
reeplaçats per homes joves als quals
se'ls considera continuadors de la
línia política que a Occident, d'una
manera força simplista, s'anomena
"pragmàtica".

A principis del mes de setembre
passat, en una reunió de l'Assem-
blea Nacional Popular, òrgan su-
prem de la república, el president
del partit, Hua Guofeng, va anunciar
la seva dimissió com a primer minis-
tre, càrrec que va assumir Zhao
Ziyang, de 61 anys de edat, home de
confiança de Deng Xiaoping i, se-
gons es diu, decidit partidari de
concedir prioritat al desenvolupa-
ment econòmic i d'acabar les pica-
baralles ideològiques que ha carac-
teritzat els darrers vint anys.

D'aquesta manera, la gran depu-
ració iniciada després de la mort de
Mao, que havia afectat els glaons
inferiors de la direcció del partit i de
Administració, va arribar finalment
al comitè central i l'Oficina política,
amb el consegüent reforçament de
la línia encarnada per Deng Xiao-
ping i els seus partidaris. Aquest
cop definitiu als "esquerranistes",

paradògicament vituperats com a
"conformistes" i "contrarrevolu-
cionaris", va demostrar que la si-
tuació ja era prou madura per acce-
lerar el procés, el judici del qual es
desenvolupa ara a Pequín. D'altra
banda la rehabilitació plena de Liu
Shaoqui, presentat com un gran
marxista" i víctima del "cop més
gran muntat en la història del par-
tit", va demostrar que els nous diri-
gents havien arribat a la conclusió
que podien desempallagar-se sense
problemes dels supervivents d'una
altra època. Aquests fets subratllen
el caràcter essencialment polític del
judici contra la viuda de Mao i dels
seus principals col·laboradors.

Un procés al maoisme

Si bé Deng Xiaoping ha dit que
Mao no correrà la mateixa sort que

afecten els bons comunistes desen-
caminats en l'error ideològic, Deng
Xiaoping i els seus dofins, per un
desig d'eficàcia, estan interessats
en mantenir la "purga" en uns límits
tolerables, encara que es corre el risc
que alguns dirigents, com ja va pas-
sar en sentit invers durant la revolu-
ció cultural, pugin al tren del nou curs
per salvar les seves posicions. Com la
història, demostra, un tren amb viat-
gers més o menys oportunistes està
exposat al descarrilament. Qualse-
vol vaticini sobre el futur polític re-
sulta arriscat, però la incertesa aug-
menta quan es tracta d'un país en el
qual el marxisme-leninisme està
condicionat per una herència cultural
que exigeix dels occidentals, per a la
seva cabal comprensió, un esforç
considerable que aboca, amb fre-
qüència, a una frutació intel·lectual.
Volem dir, simplement, que ens
sembla prematur el rèquiem ento-

El Judici de Pekín, un judici
al maoisme.

Stalin en mans de Kruscov, tot el
que actualmente passa a Xina cons-
titueix, en alguna mesura, un procés
al maoisme, un requisitori contra els
principis que havien inspirat la revo-
lució cultural, "que afecta l'home en
allò que li és més pregon", segons
proclamava la resolució del comitè
central en el mes d'agost de 1966.
Per tant, la cabriola dialèctica de
condemnar els seguidors de Mao,
però evitant l'anatema contra el
pensament maoista, suggereix que
els actuals dirigents no volen sobre-
passar els límits de la prudència, ni
embarcar-se en una aventura de
conseqüències imprevisibles..

De la mateixa manera que Mao,
durant la revolució cultural, i davant
la resistència de l'aparell del partit,
es va veure obligat a establir una
distinció entre les contradiccions
"antagòniques", que enfronten als
partidaris i adversaris de la revolu-
ció, i les "no antagòniques", que

nat per la utopia maoista, pel que va
tenir de combat contra la temptació
burocràtica i d'elogi sense mesura
de la puresa revolucionària—"un
roig val més que un expert", com
deien els guàrdies rojos enmig del
deliri antiterrorista amb brots de
xenofòbia.

La pruïja legalista dels dirigents
xinesos, en organitzar el procés,
resulta irrellevant quan ens fixem en
les nombroses irregularitats i en la
personalitat dels jutges, diversos
dels quals foren víctimes dels acu-
sats en el període de la revolució
cultural. A més de tractar-se d'un
judici polític, tot sembla indicar que
ens trobem també davant l'escenifi-
cació d'una venjança que haurà
d'estendre's posteriorment a tots
els dirigents i funcionaris que van
impulsar la revolució cultural en tots
els racons de l'immens país. Les
condemnes aniran descendint fins
als últims glaons de la jerarquia.

19



La conspiració de Lin Biao

El propòsit de salvar la memòria
de Mao Zedong, al mateix temps
que es condemna el maoisme de la
revolució cultural explica el judici
contra cinc alts caps militars impli-
cats en el complot organitzat per Lin
Biao el 1971. En publicar les acu-
sacions contra el difunt mariscal Lin
Biao, els dirigents xinesos han dil
oficialment, per primera vegada,
que va existir "col·lisió" entre el
ministre de Defensa i els dirigents
soviètics. Encara que una demos-
tració fefaent dels fets encara no
s'ha fet, se suposa que Lin Biao va
morir en un accident de l'avió en
què, aparentment, fugia després
d'haver fracassat la conspiració.

En implicar els soviètics en els
maneigs de Lin Biao per tal de fer-se

amb el poder, les autoritats de Pe-
quín anuncien entre d'altres coses,'
que el conflicte amb la Unió Sovièti-
ca, tant nacionalista com ideològic,
és irreversible. Al mateix temps, en
jutgar els col·laboradors de Lin
Biao, als quals s'acusa de voler
eliminar físicament el Gran Timo-
ner, s'evita amb molta cura de fer la
impressió que s'està completant el
procés de "desmaoïtzació". Des-
prés de tot, Deng Xiaoping i els seus
més directes col·laboradors no po-
den enderrocar Mao del pedestal en
què encara es troba sense exposar-
se a desfermar un procés que aboca-
ria presumiblement a la turbulència
que ara recriminen als apòstols de la
revolució cultural.

Si la revolució cultural fou un
intent aparentment fallit d'educar
les masses contra el revisionisme i
l'economicisme, no hi ha cap dubte

que el judici de Pequín hauria estat
menys espectacular si els seus orga-
nitzadors no estiguessin animats
igualment per la voluntat pedagògi-
ca. Veurem quin serà l'impacte que
produirà en les masses, que ara ja no
són les protagonistes, com volia
Mao, sinó simplement les especta-
dores d'un episodi més de la lluita per
al poder en el si del partit i, per la
mateixa raó, de l'Exèrcit popular. Si
el novè congrés del partit, celebrat
el 1969, va proclamar el triomf de la
revolució cultural i la derrota infa-
mant dels revisionistes, s'espera
que el dotzè congrés, que s'ha de
celebrar molt aviat, consagrarà la
victòria de Deng Xiaoping i els seus
partidaris de la línia "pragmàtica"
que, malgrat el seu projecte de
desenvolupament, no poden trencar
el cordó umbilical que els uneix al
maoisme. •

L'ou com Itàlia JAUME FUSTER

El Pal del palé
Us ho imagineu? L'Honorable Perifèric, el Roca

Junyent, el virrei Amat i el rei del blauet, l'inefable
Martin Villa, s'aplegaren l'altre diumenge per fer-la
petar una estona. Llàstima que el Fernàndez Deu no
hi era, que si no els ciutadans d'aquest honorable
virreinat perifèric i provincià hauríem xalat de valent,
amb els pàmpols ben parats i els clissos oberts de bat
a bat davant de la caixa dels trons. Que n'hi havia per
llogar-hi cadires, nois i noies!

Sabeu què varen fer? No, el te, no, que és un
costum de la pèrfida Albion i mentre no els tornin el
penyal de Gilbraltar no en volen ni sentir parlar, dels
britànics. Un matx de catx-as-catx-can? No, tampoc.
Que el virrei i l'honorable són persones de pes i se'ls
podria trencar un budell amb l'esforç i faríem una
pasterada que no l'arreglava ni el liniment Sloan.
Una sessió de cochon? Home, paio, no t'engresquis,
que el Jungent és un castigador i no necessita ajuts
intel·lectuals... i els altres, re de re: més de colores
que el sant pare.

La tertúlia monolingüe (diuen que només es va
sentir una flastomia mallorquina del virrei quan se li
va petar la sisa dels pantalons que li tibava una mica
massa) i arboçada va consistir en un parell de
jaculatòries entre l'Honorable i el blavero, mentre el
portaveu minoritari i el virrei jugaven a Scaramou-
che, creador de reis, el baleàric en pla d'Stewart
Granger i el nostrat de màscara. Després l'Honora-
bléssa va servir un ganyips, unes arbequines i uns

pastissets tortosins amb una copeta de ratafia o
d'aromes de Montserrat per allò de fer país. I,
finalment, l'amo de la casa, com que la cosa es
decandia i el tap de bassa encetava una becaina de
canonge, va treure els juegos reunidos geiper i va
proposar a la distingida concurrència de fer unes
partides de palé. "De pal de palé", va dir, versallesc,
l'hostal de la Casa Montaner. I el Quelo es va picar."
De pal de paller només n'hi ha un, glòria de Cata-
lunya i honor de les Espanyes! I tu no passes de
barreró de gàbia de canaris!" Intervenia, garneu,
l'amo de les perifèries: "No us baralleu que de tot hi
ha a la vinya del senyor!" I l'Honorable que no
rascava bola etziba: "Que potser voleu una mica més
de ratafia?" Ja me'ls teniu engrescats en el joc. Que si
et canvio unes centrals nuclears per unes caixes
d'estalvi, que si faig un decret de nomenament de
governador general, que si t'endinyo una abstenció
que et quedes sec, que si no vols cambres agràries
tindràs germandats de Sant Isidre... Semblaven
criatures!

Suposo que no us haig de dir que qui va guanyar —i
de bon tros— va ser el del Seu, que en jocs de
societat en sap uri ou (i part de l'altre) i amb l'ajut del
seu delegat a la província no hi havia qui el parés.

L'endemà, a la reunió del Consell, el Trias Fargas
estava més cremat que un misto garibaldi: "Sou una
colla de perdis, mira que perdre les caixes —i les
faixes— al Pale! No sé com us ho haig de dir: amb les
coses de menjar no s'hi juga. I molt menys amb un
gitano "messetari"!.
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Durant les inundacions del Vallès, el 1963, "Amical" a França va enviar més d'un
milió de pots de llet en pols als damnificats.

I/HOMENATGE "AMICAL
MAUTHAUSEN" A EMILE VALLE Y

Quan les fotos
eondenaren Himmler
JOAQUIM ROGLAN

Més de dues-centes per-
sones de l'Associació
d'Amics de Deportats al
camp nazi de Mauthausen,
(Amical Mauthausen) van
retre homenatge a Emile
Valley, un francès que va
ser qui més va ajudar els
lluitadors demòcrates
espanyols empresonats i
que durant el franquisme
va seguir amb la seva tasca
d'ajut als antifranquistes.

Ja durant la guerra civil espanyo-
la, Emile Valley es va distinguir per
la seva ajuda als republicans a base
de recollides massives d'aliments
que lliurava a les autoritats republi-
canes.

Quan molts resistents france-
sos vam ser enviats a Mauthau-

sen, el primer que ens va admi-
rar fou l'enorme tasca de resis-
tència interior que havien de-
senvolupat els espanyols, puix
que ja eren allí des de 1939,
quan, per ordre de Hitller, van
perdre l'estatut de presoners de
guerra i se'ls van endur per ex-
terminar-los, seguint el consell
telefònic d'en Serrano Sunyer.

Els espanyols tenien llarga expe-
riència en això de resistir: guerra
civil, camps de concentració a Fran-
ça, Companyies de Treballadors,
maquis...

Certament, els espanyols
quan jo vaig arribar a Mauthau-
sen ja tenien organitzada una
xarxa de resistència interior que
els permetia de tenir una ràdio.
A més, les armes robades dies
abans de ser alliberats pels
aliats les van treure del polvorí
els espanyols i, gràcies a elles, a

l'última batalla només hi va ha-
ver 13 ferits i un mort. Però el fet
més important va ser el d'en
Boix i en Garcia, que amb un
laboratori de fotografia van
aconseguir clandestinament fo-
tos de Himmler mentre visitava
el camp d'extermini; aquestes
fotos van ser prova definitiva del
procés de Nuremberg, ja que
Himmler deia que no en sabia
res de l'existència del camp de
Mauthausen. A en Boix els ame-
ricans li oferien 20.000 dòlars
per les fotos, però ell va dir que
pertenyien a tots els ex-depor-
tats.

Els catalans li retem l'homenatge
perquè recorden que la seva solida-
ritat va durar molts anys més que el
temps del camp d'extermini. Molts
d'ells van cobrar pensions gràcies a
vostè.

Bé, el Govern francès va con-
siderar els espanyols resistents
com a ciutadans francesos i els
va lliurar les pensions. Tots
aquells que no van tornar a Es-
panya fins després de 1945 les
van cobrar. Però la nostra lluita
encara segueix en aquest sentit
per tal d'aconseguir que les co-
brin aquells que van tornar a
Espanya abans d'aquesta data i
també per a les vídues. Conside-
rem que així com el Govern ale-
many paga indemnitzacions a
França, o segueix pagant pen-
sions als membres de la División
Àzul, hauria de pagar a aquests
espanyols que mai no han cobrat
i a les vídues. L'estatut del de-
portat que va fer el govern fran-
cès a 1948 va ser un èxit, però hi
queda gent discriminada.

L'Amical Mauthausen té repre-
sentants a 22 països, celebra con-
vencions anuals i a Espanya va ser
legalitzada una mica després que,
en la seva visita oficial a Àustria, el
rei Joan Carles enviés una corona
de flors al camp de Mauthausen tot
recordant els espanyols víctimes del
terror nazi. Però la paraula Amical
Mauthausen s'havia vist a Catalun-
ya en ple franquisme, gràcies a Emi-
le Valley.

No es tracta de mantenir un
esperit d'odi, però sí d'explicar a
les noves generacions una pàgi-
na de la història que es va tancar
amb molts milions de morts. Es
tracta d'impedir per tots els mit-
jans que una cosa així pugui
arribar a repetir-se. •
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EL FRAU DELS ALIMENTS
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Ens volen
enverinar?
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ANNA CORTADA^ I ISIDRE AMBROS
Sembla que, a la fi, el consumidor ha començat a

prendre consciència del greu frau que s'està cometent
amb l'alimentació. Què mengem? Sabem el que diuen les
etiquetes de les llaunes i confiem que les verdures, el
peix, la carn, els ous, etc, estaran en bon estaat, però el
que és cert, és que aquests aliments, sovint tractats amb
productes que perjudiquen la salut, poden portar-nos
greus malalties o nodrir-nos d'una manera inadequada.

Què compra la mestressa de casa
quan va al mercat? Li donen gat per
llebre? Segons els estudis dietètics,
amb allò que es refina, s'enriqueix
es reelabora i finalment es ven,
sembla que sovint ens enganyen. I el
que és pitjor. No hi ha manera de
saber com i quan ens estan prenent
el pèl.

Aquesta presa de pèl comença ja
en un aliment tan corrent i tan bàsic
com la llet. Segons l'equip de dietè-
tics L'EBIN, amb el qual hem parlat,
la llet espanyola és un 25% més
dolenta que la de la resta d'Europa.
Per acabar-ho d'agreujar, els indus-
trials del sector asseguren que el
producte no pot millorar si no apu-

gen el preu considerablement. Se-
gons sembla, no hi ha una garantia
real d'allò que conté la llet. El que és
clar és que no conté només el que
s'extreu de la vaca. Porta en alguns
casos greix de porc, de balena,
vegetal i fins i tot antibiòtics a part
del conservant que fa que pugui
aguantar mesos sense fer-se malbé.
Hi ha marques, poques, que porten
data de fabricació i de caducitat.
D'altres porten un número o un mes
que no queda clar què significa. Les
terceres no porten res. Es recome-
nable per tant, comprar marques
que portin dates. Ens poden enga-
nyar, però la garantia sempre és més
gran.

Quant al formatge L'EBIN afirma
que "és probable que estigui
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menys adulterat, però és difícil
d'assegurar-ho. Aquí no hi ha
cap entitat que faci anàlisis,
excepte l'Institut Municipal
d'Higiene, que, a part de ser
caríssimno et diu els ingredients
d'un producte, sinó només si és
comestible o no ho és". Això,
evidentment, fa que es puguin se-
guir cometent fraus. És el cas del
mató. El que normalment ens venen
per mató és formatge fresc. No és
que el formatge fresc sigui dolent,
però no és mató, i, per tant, no hi ha
dret que ens el venguin com a tal.
Perquè surti mató —nutritivament
parlant, molt bo—, cal una gran
quantitat de llet. Això encareix moí-
tíssim el producte, o sigui de mató
no n'hi ha. Sembla que el formatge
ens el podem menjar amb una certa
tranquil·litat, excepte quan és en
barra o en porcions.

Iogurts, gelats, carns

També la mantega és més o
menys fiable perquè és difícil d'a-
dulterar. I encara és més fiable el
iougurt perquè si el producte bàsic
no és bo, no es produeix la coagula-
ció.

Què mengen els nostres fills quan
a l'estiu es compren un "polo"? Res
més que essència i aigua. I quan
mengen un gelat? Això ja no se sap.
Sòlids làctics, segons els fabricants,
però no sabem què més. El que cal
dir és que és molt perillós menjar
gelats quan hi ha hagut talls de
corrent elèctric perquè les males
condicions de refrigeració que
aquest fet comporta fan el producte
susceptible d'agafar virus que po-
den produir toxi-infeccions.

I la carn? Durant aquests dies
s'han dit moltes coses que han fet
que les mestresses de casa compres-
sin menys bistecs de vedella. "La
carn més fiable, ens diu L'EBIN,
és la de bou. Les menys, per
aquest ordre, la vedella, el pol-
lastre, el be i el porc." La carn
tractada amb estrògens altera el
Metabolisme, especialment en els
nens. Com que els estrògens són
femenins, aturen abans d'hora el
creixement dels ossos llargs. A més, •

ELS DARRERS AFERS

El producte iniciador de tot
aquest conflicte i que, a més, està
estretament relacionat amb la
carn són els "potitos". L'afer va
començar a Itàlia, però la qüestió
no va acabar pas aquí, sinó que
uns dies més tard el govern de la
República Federal d'Alemanya
va retirar del mercat els "poti-
tos" infantils elaborats amb carn
de vedella, pertanyents a les
principals marques del sector;
l'Alete i la Hipp. Les anàlisis
d'aquest productes que es van
dur a terme van demostrar que
contenien gran quantitat d'estrò-.
gens sintètics, similars als que es
fan servir en la composició de
determinades píndoles anticon-
ceptives. Els arguments del go-
vern de la RFA eren que una
sobredosi d'estrògens podia pro-
duir en l'infant consumidor cer-
tes anormalitats en els òrgans
genitals, així com deficiències en
el creixement. Segons l'informe
que va presentar el cap del minis-
teri d'Agricultura de la regió de
Renània-Westfàlia, la sobredosi
d'estrògens podia provocar, en el
nen, càncer si la que consumia
aquella carn era la mare emba-
rassada.

El peix congelat ha estat un
altre dels productes adulterats.
El cas va començar a Itàlia,
també, i més concretament a
Mòdena, lloc aquest on el jutge
va ordenar el segrestament de
tots els filets de peix rebossat i
congelat de les marques Findus i
Prima. Sembla ser que la raó
principal d'aquest segrestament
era que els esmentats productes
contenien tetraciclina, que és un
antibiòtic que pot produir per-
turbacions en l'organisme humà,
però en canvi és utilitzat per les
empreses com a conservant. S'ha
de dir, però, que l'ús de la tetra-
ciclina a Itàlia està completament
prohibit. Aquest medicament, en
quantitats elevades, pot arribar a
ser perjudicial per als nens petits
així com per a les mares emba-
rassades, ja que és malsà per al
fetus, es diposita en els

ossos i, a més, enfosqueix les
dents. Alhora que succeïa tot
això, la firma Sages, que comer-
cialitza els productes italians de
la Findus, va treure una nota
en la qual deia que els seus únics
proveïdors eren alemanys i no-
ruecs, que preparaven els filets
de peix sense antibiòtics i que, a
més, treballaven sota el control
sanitari rigorós dels seus països.
Davant de tot aquest enrenou, la
firma Derivados Làcteos y
Alimenticios, S. A., empresa
vinculada al grup Nestlé, que
fabrica i comercialitza els pro-
ductes a Espanya sota el nomde
Findus, va haver de publicar una
nota en la qual negava tota vin-
culació amb la marca italiana. En
l'esmentada nota s'afirmava que
cap de les empreses que compo-
nen el grup Nestlé a Itàlia fabrica
o comercialitza productes
congelats en aquell país. Que els
productes Findus fabricats i
elaborats per Derivados Làc-
teos y Alimenticios S.A., a
Espanya, s'elaboren seguint els
més estrictes controls de qualitat

, i que aquesta societat no utilitza
ni tetraciclina ni cap altre tipus
d'antibiòtic com a conservant.

Les gambes és un altre dels
productes que darrerament s'han
fet famosos i no per la seva
puresa, precisament. El prop-
passat dia dinou de novembre la
majoria de mitjans de comunica-
ció feien esment de cinquanta
tones de gambes contaminades
amb àcid bòric —per a la seva
conservació— havien sortit de
Mercabilbao amb destí a d'altres
indrets de la geografia espanyola,
després de produir-se la decisió
oficial que aquell producte s'ha-
via de detenir. Les argumenta-
3ions que feien servir els empre-
saris del ram era que no hi havia
dret que això se'ls fes només a
ells, quan l'ús de l'àcid bòric com
a conservant el fa servir tothom.
S'ha de dir, però, que l'any 1965
es va decidir prohibir emprar
aquest àcid atès que és perjudi-
cial per a l'organisme humà.
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activen la diabetis, el colesterol, el
desenvolupament de mames, alte-
ren el fetge i els caràcters sexuals
secundaris. Encara que és difícil de
demostrar, els estrògens poden ser
cancèrígens.

La peste porcina

El porc, en principi menys adulte-
rat que la vedella, pateix en tot
l'Estat espanyol, la peste porcina.
Fa anys que no es pot exportar cap
producte extret d'aquest animal a
l'estranger a causa d'aquest pro-
blema. Què esperen, doncs, per a
erradicar-la? La FAO va oferir el seu
ajut per solucionar-ho, però els in-
dustrials d'aquest sector es van ne-
gar perquè combatre la malaltia vo-
lia dir matar tots els porcs, i això no
els sortia rendible.

Pel que fa als embotis, a part de la
peste, estan tractats amb nitrats.
Els nitrats són necessaris per a
l'elaboració del producte, però s'ha
de controlar la xifra perquè massa
nitrats poden portar problemes
pulmonars. Aquí la xifra de cada
embotit és una incògnita. Quant al
pernil dolç, L'EBIN diu que està

fet a base de fècula. No és que la
fècula no sigui comestible, però
el que no es pot fer és dir que el
pernil dolç és un producte tret
del porc quan no ho és".

El 10% d'aus, per altra banda,
estan infectades. Els pollastres, els
ànecs, etc. han de portar la data de
caducitat enganxada a la pota. Hi ha
una llei que ho diu, però ningú no en
fa cas.

Es pot observar que els pollastres
han estat tractats amb estrògens
perquè apareixen boles de greix pur
al coll i al pit.'

El peix

El peix és generalment tractat
amb mercuri, un metall pesat que no
s'elimina. La seva acumulació des-
trueix els ossos. S'ha donat el cas
d'unes tunyines pescades pels nord-
americans que contenien un eleva-
díssim índex de mercuri. Els esta-
ments sanitaris dels Estats Units les
van rebutjar i van venir a parar a
Espanya que tampoc no les va voler.
Finalment, Grècia se les va quedar

I

Sembla que un 10% dels ous estan infec-
tats.

per tal de fer-ne conserves. Aques-
tes conserves han estat posterior-
ment venudes a Barcelona. A part
del mercuri, alguns mariscs com les
gambes contenen àcid bòric per a la

Alimentar-se: una necessitat altament perillosa.

seva conservació. L'àcid bòric està
prohibidíssim i controlar-ho és sen-
zillíssim. Malgrat això se segueix
utilitzant. L'àcid bòric comporta
problemes de fetge.

Pre-cuinats i congelats
Els aliments.pre-cuinats que se

serveixen als bars són potencial-
ment perillosos. "Als bars es po-

den agafar una gran quantitat
d'infeccions", ens diuen els de
L'EBIN, "d'aquí les intoxicacions
per haver menjar ensaladilla
russa, cargols, etc. El fet d'estar
a temperatura ambient és un risc
molt elevat". Una altra prohibició
de la qual ningú no fa cas és que
netegin els bars i restaurant amb
serradures perquè és un focus de
bactèries. Evidentment, molts es-
tabliments netegen amb aquest
producte.

Els pre-cuinats que venen a les
botigues i supermercats han d'estar
aïllats amb paper d'alumini, conser-
vats a una determinada temperatu-
ra més freda que l'ambient. Encara
que això es compleixi, el principal
perill es dóna en el moment d'en-
vasar-los. Si qualsevol dels operaris
pateix una lleugera infecció —un
gra, per exemple— els virus es po-
den transmetre. Un altre risc són els
conservants. No hi ha manera de
saber què són. Al Mercat Comú és
obligatori posar una lletra als enva-
sos que, segons un codi establert,
indica quins conservants hi ha i la
quantitat.

Aquí, es clar, això no passa, i el
consumidor no sap què està

L'ALTERNATIVA DEL "MENJAR NATURAL"

La macrobiòtica s'ha posat de
moda. Un sector cada vegada
més. ampli de públic —malgrat
tot, minoritari— ha començat a
alimentar-se d'una altra manera
diferent de la tradicional. Els
experts en macrobiòtica, per
això, diuen que no es pot parlar
exactament de menjar macrobiò-
tic i que més val parlar de "men-
jar natural".

Segons l'Institut Prana —i
en això hi estan d'acord la gran
majoria dels dietètics— la gent
ha de preferir aliments sense co-
lorants, saboritzants i no refinats.

Un element important en
aquesta mena d'alimentació és la
fibra. Segons els de Prana (i
també els de l'EBIN) la manca de
fibra produeix malalties com es-
trenyiment, apendicitis, hèrnies,

desordres circulatoris, pòlips in-
testinals, diabetis, malalties car-
díaques, pedres, etc Les conse-
qüències, d'aquesta manca de
fibra han estat estudiades pels
doctors Burkitt i Trowell. L'ali-
mentació natural, doncs, proposa
menjar els cereals amb la seva
fibra, o sigui, sense refinar. Men-
jar arròs integral, pa integral, del
qual ja n'hem parlat, etc. A més,
s'ha d'intentar que els vegetals i
les fruites siguin quant més fres-
ques millor. L'Institut Prana par-
la a més que "no s'ha d'abusar
del greix animal. La nostra
dentadura no està especial-
ment concebuda per menjar
carn. Això demostra que no
n'hem de menjar pas massa.
Val més menjar la carn en
molt petita quantitat i prefe-

riblement peix perquè les ai-
gües del mar, malgrat la con-
taminació, tenen un poder de
regeneració més gran que la
terra i, per tant, els aliments
estan menys contaminats". A
més afegeixen que "s'han d'evi-
tar totes les llaunes i també
els productes lactis perquè
quan la persona és més gran
de sis anys no aporten cap
benefici i sí problemes com
artritis, colesterol, etc. Com a
molt, es pot menjar una mica
de formatge de cabra un cop
per setmana Aquest tipus de for-
matge pot ser substituït pel
kefir, molt bo per la flora in-
testinal". Prana afirma que "les
melmelades han de ser natu-
rals, s'han de fer amb canya
de sucre que és un conservant

natural, i han de ser envasa-
des en vidre." La proteïna de la
carn se substitueix per la dels
cereals i especialment per la soja
que segons els experts "porta
quatre vegades més de ferro que
l'animal".

Prana afegeix finalment que
aquest tipus d'alimentació s'ha
de portar a terme d'una manera
paulatina, a no ser que hi hagi
greus problemes de salut que
recomanin una incorporació més
brusca i que no és un menjar
avorrit. El cuiner pot fer mil
variacions amb els aliments natu-
rals i macrobiòtics.

Per altra banda, però, els
membres de l'equip L'IBEN ma-
nifesten que això dels productes
dietètics no és res més que un
engany de tipus lingüístic, ja que

sota el paraigua de "producte
dietètic" s'estan duent a terme
les mateixes irregularitats que
amb els aliments normals. Per-
què, sinó, no té cap explicació el
fet que les etiquetes d'aquest
tipus de productes no portin la
composició dels seus compo-
nents. N'hi ha d'altres que fa més
de dos anys que estan al mercat
amb la inscripció que afirma que
el registre de Sanitat està en
tràmit, la qual cosa no deixa
d'ésser força sospitosa. S'ha de
dir, també, que moltes vegades la
gent que ven aquests productes
no està prou preparada, fet
aquest que perjudica, en gran
manera, els consumidors.

El preu és un altre dels incon-
venients que té el menjar dietè-

tic, car no s'acaba d'entendre que
les algues vagin a tretze mil pes-
setes el quilo, quan aquest pro-
ducte conté les mateixes propie-
tats que l'enciam; i la veritat sigui
dita, hom dubta que el procés
d'extreure l'aigua de les algues
encareixi tant l'esmentat ali-
ment. L'ajonjolí és una altra
substància que costava ben poc a
la mestressa de casa, fins que li
van canviar el nom i el van nome-
nar sèsam. A partir d'aquí, el
producte es va encarir d'una for-
ma notable.

A França i a Bèlgica, pel que
respecta a les fruites biològiques,
van arribar a la conclusió, des-
prés de realitzar múltiples anàli-
sis, que eran pitjors que les al-
tres, és a dir, les normals.
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CLAR I CATALÀ

JOAN BORRÀS
Jo deuria estar a gunt d'entrar a

formar part d'aquesta col·lectivitat,
quan un altre membre de la mateixa,
de nom Lluís Companys, ja deia que
tornaríem a lluitar, a sofrir, a vèncer.

A vèncer, no ho sé. Lluitar sí que
ho han fet molts. Sofrir, en més o
menys grau, gairebé tots. Les parau-
les d'en Jordi Carbonell en la Diada
de Sant Boi potser no han estat prou
enteses. Crec que ell demanava que
es desenmascarés tots els culpables
d'abusos durant els darrers anys.
També Manuel Vàzquez Montalbàn
ens demanava fa poc, des de les
pàgines de cultura de El Periódico
que no ens oblidem mai de Sacco i
Vanzetti.

La memòria col·lectiva no pot
oblidar a tants i tants que han sofert
per lluitar en pro d'una societat més
culta, més justa, més humana.

Qui s'atreveix a dir que aquesta
societat no ha d'ésser millorada? un
clar exemple: Molts acusats han
sofert fins que han pogut demostrar
llur innocència, si és que això ha
estat possible. En altres països,
primer cal demostrar la culpabilitat
i fins que això no es prova, hom
detenta categoria d'innocent.
En aquests mateixos paisos, un pro-

aquests mateixos països, un pro-
ducte alimentari no es pot co-
mercialitzar si no ha passat els con-
trols sanitaris corresponents. Aquí
n'hi ha una pila que estan a la venda
pública amb aquesta indicació: Re-
gistre de Sanitat en Tràmit. Això es
iüegal. Fins que Sanitat no assigna
el nombre de registre, cap d'aquests
productes té dret a ésser comercia-
litzat. Què passà si després es de-
mostra que algun d'aquests produc-

tes es tòxic, danya la salut o senzi-
llament no és el que diu ésser?
Mentrestant haurà estat perjudi-
cant a milers de consumidors.

Quins són els responsables? Són
culpables o innocents? Una altra
qüestió: Per queies dates d'elabora-
ció i caducitat no s'indiquen de
manera clara i senzilla, sense codi-
ficació, a l'abast de tothom? Alguns
exemples:

PO55S13C4U, MC277TT2,
SK5PO18, G24M1.

Qui sap indentificar l'any d'ela-
boració d'aquests productes? Per
facilitar més les coses aquesta indi-
cació no consta en la capsa de cartó,
sols figura en la llauna interior; per
tant, encara que sapiguem desxifrar
el jeroglífic, si volem tenir la segure-
tat d'adquirir un producte no massa
antic, caldrà que trenquem la capsa
de cartó, cosa que al detallista no li
farà cap gràcia.

Observem també que en algunes
llaunes l'encunyament d'aquest co-
di està fet de fora cap a dins, per
tant, pot haver-se fet temps després
d'haver estat envasat. Per acabar
permeteu-mé fer pública la deman-
da de més de cinc-cents signants de
Prada' 80:

Que l'etiquetat dels productes
alimentaris sigui fet CLAR I CA-
TALÀ. Clar perquè la prevenció de
la nostra salut així ho exigeix, amb
indicació de dates, ingredients i adi-
tius, molt clarament, sense codifica-
cions ni frases ambigües. Català,
perquè el consum de més de 25.000
tones diàries entre aliments i begu-
des arreu dels Països Catalans,
creiem que es una raó de prou pes.

jant. Quant als congelats, çl més
important és que hagin passat per
una xarxa de fred des del moment
que han estat pescats —si són pei-
xos— o collits —si són verdures—, i
que aquesta xarxa no s'hagi inter-
romput mai. Si ha estat trencada i
l'aliment s'ha descongelat, en tor-
nar-lo a refredar per vendre'l es
perd la proteïna i a més pot haver
agafat qualsevol tipus de virus que
torna a viure en el moment que

26

l'aliment és consumit. A part d'això,
el menjar perd sabor. De tota mane-
ra, davant el greu perill d'infecció i
de mala nutrició, això, encara que
preocupant, podria ser el menys
important. L'EBIN recomana que
"es rebutgin totes les bosses
parcialment descongelades per-
què això indica que l'ali-
ment ha estat refredat". En al-
guns països, per tal d'evitar el frau,
es col·loca una bola de gel en una

bosseta inclosa dins l'envàs de
l'aliment. Si la bola es descongela ja
no pot tornar ,a agafar la forma
rodona. El consumidor sap llavors
que l'aliment no està en bones con-
dicions. En principi, els aliments
congelats no són més dolents que els
frescos, però això si el procés s'ha
portat a terme d'una manera correc-
ta.

Olis i margarina
Pel que fa referència als olis, s'ha

de dir que aquests no es venen amb
totes les garanties que caldria, ja
que per tal que això fos així les
ampolles haurien d'ésser opaques i,
a més, de vidre. En cas contrari, en
ésser exposades durant molt de
temps a la llum del sol, J'oli perd
vitamines, així com les propietats
dels àcids del greix insaturats que
formen l'esmentada substància. Cal
aclarir, però, aquest tipus d'envasat
es recomanable no tan sols per als
olis, sinó per a tot tipus de líquid
envasat que contingui propietats vi-
tamíniques. Un altre problema que
presentan els olis és que si aquests
es consumeixen crus no passa res,
de cara als consumidors, però no es
pot dir el mateix pel que fa als
fregits ni a les barreges, car aquí és
on rau el problema. En elevar la
temperatura de l'oli, que ha estat
barrejat anteriorment, es poden
crear substàncies tòxiques que afec-
ten la membrana cel·lular, i que,
aleshores, poden repercutir la re-
producció cel·lular, és a dir accelera
l'envelliment.

El cas de la margarina és el mateix
que el de Foli, ja que, en si mateix, la
margarina no és res més que una
mescla de greixos, de tal manera



que tot allò que s'ha dit per als olis
també és vàlid per a aquest pro-
ducte.

Els vegetals, malgrat ser un tipus
de productes dels més purs i sans
que es poden trobar avui en dia al
mercat, tampoc no se salven de les
manipulacions artificials dels page-
sos. Potser sí que les substàncies
que abans hi posaven els pagesos
eren més desagradables que les que
hi ha ara, però també s'ha de dir que
les d'avui en dia poden fer més mal
a l'organisme de l'home que les
altres, ja que moltes vegades no es
mantenen les normes de seguretat
que aconsellen que vint dies abans
de la collita es deixi de sulfatar, car
en cas contrari pot provocar estralls
en el consumidor. Finalment s'ha de
dir que les irrigacions orgàniques
també són perilloses, ja que poden
produir infeccions més o menys
greus.

Pur, blanc i mortífer

El sucre és un altre dels aliments
poc aconsellable. Ni el sucre blanc ni
el sucre moreno són allò que ens
pensem. En el blanc no hi ha res de
res, no porta nutrients, duu allò que
s'anomena calories buides, la qual
cosa equival a dir que en lloc de
proporcionar vitamines, les roba per
poder autoabastir-se. Això implica
que pugui ocasionar problemes per
la metabolització d'energies, ja que
—com hem dit abans— pot robar
vitamines dels altres aliments que
s'ingereixen, provocant així una al-
teraciq de l'equilibri alimentari.
S'ha de dir que, a més, de produir
caries, la combinació de sucre i de
cafeina produeix una inhibició del
creixement. També pot arribar a
produir greix a la sang, o sigui coles-
terol. I, en darrer lloc cal dir que
potencia diabètics.

El sucre moreno, malgrat que la
gent pensa que és molt millor que el
blanc, no és ni gens ni mica més sa.
La prova és que també conté un
noranta-nou per cent de carbohi-
drats i posseeix, encara, més aigua
que el blanc. Pel que fa referència a
la resta d'ingredients que entren en
la composició del sucre moreno,
s'ha de dir que són els mateixos que
els del sucre blanc.

Un altre producte que cal desmi-
tificar és la mel.'Aquest aliment

també és un carbohidrat igual que
el sucre, però no compensa en abso-
lut, ja que és completament defici-
tari en vitamines per autometabolit-
zar-se. Per tant presenta els matei-
xos problemes per als organismes
humà que el sucre.

El pa integral, que darrerament
s'ha posat de moda, tot argumen-
tant que és més sa que el pa blanc,
tampoc se salva de les crítiques,
aters que l'increment de demanda
que està sofrint ha motivat que els
forns —no tots, però sí alguns—
fabriquen el pa integral amb farina
normal i amb una mica de sego.
Aquest metòde no comporta, en res,
la realització del pa integral. Perquè
això fos possible s'hauria de treba-
llar amb farina integral, fet aquest

que rarament es duu a terme. A més,
s'ha descobert que els tan sans pans
integrals contenen productes tan
estranys com el marro de cafè, fari-
na torrada o qualsevol altre produc-
te que serveixi per donar més negror
al pa. El pa integral de veritat, però,
és aquell que té un color més aviat
rosat.

Per tal de solucionar les actuals
anormalitats existents en el camp de
l'alimentació, s'ha d'exigir que els
organismes que exerceixen els con-
trols sanitaris posin la màxima
atenció possible en les anàlisis dels
productes que mengem cada dia. I,
en darrer lloc, s'ha de dir que cal que
els consumidors siguin educats, per
tal que els consumidors no siguem
enganyats com fins ara. •
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Barcelona-2
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2. JSníre tes imatges
que sobresurten en
aquest nou "àlbum de
família dels catalans" hi
ha algunes dels moros als
primers mesos de la post-
guerra, com aquest que
va muntar la paradeta
enmig del carrer a Ma-
resa, sota el sol agraït del
gener, els mateixos dies
de la "liberación", el
1939. Com diu el mateix
Vallès, "per als moros la
guerra és una activitat
que no exclou la possibili-
tat de beneficis, com per
exemple els del comerç.

APAREIX LA SEVA OBRA PÒSTUMA

El testament gràfic
d'Edmon Vallès
JOSEP M. HUERTAS

Quan la Història Gràfica de Catalunya sota el règim
franquista" sigui als aparadors, el seu autor ja no serà
entre nosaltres. Edmon Vallès que, any darrera any,
menys el passat, que ja estava malalt, havia anat traient
la seva idea gràfica d'un "àlbum de fotos dels catalans"
fins a cinc volums, no podrà veure el sisè, que ve a cloure
el cicle, gairebé un segle d'imatges d'un país i la seva
gent.

De 1888 a 1980 Edmon Vallès ha
esgarrapat imatges que, a vegades,
han estat realment fotos que la gent
guardava a casa seva, i que s'han
convertit, per la tenacitat d'aquest
bon historiador gràfic, en un testi-
moni col·lectiu.

La seva tasca, que ara ja podrà
resseguir-se al llarg de sis volums i
quasi un segle de la nostra història,
és de les que no té preu, perquè té el
mèrit de ser una tasca peonera.
Dades i fragments de llibres, me-
mòria a vegades personal, han fornit
els peus de les imatges que Vallès ha
sabut transformar en un patrimoni
de tots.

El darrer volum té la caracterís-
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tica de ser força colpidor perquè és
la història més recent, la que gairebé
no admet nostàlgies. Vallès, des de
la resistència, va estar protagonista
de fets que ara ha relatat com a
cronista gràfic. A vegades aquest fet
el traeix, com quan dóna un relleu
potser exagerat a la formació políti-
ca en la qual milità, el MSC, amb
detriment d'altres que potserjsurten
menys del que corresponia. Es difí-
cil fins i tot tractar de ser objectiu
per a un home que potser si un
defecte tenia era voler ser-ho, que
alguna vegada ja se li havia criticat
en sortir algun dels anteriors vo-
lums.

Aquest volum sobre la Catalunya

de 1939 a 1980 té el defecte que
hauria tingut fos qui fos l'autor: hi
trobem a mancar imatges perquè la
fotografia s'ha estès molt més i,
evidentment, en recordem moltes
que crèiem que hi haurien de ser i no
hi són. Cal tenir present que no es
podia fer un volum monstre, que
semblés molt més farcit que els
anteriors, encara que no em puc
estar de dir que sí, que jo també
trobo a faltar algunes imatges fona-
mentals que podrien substituir-ne
d'altres més intranscendents, im-
precises, com la foto dels capellans
que anaven en manifestació el dia 11
de maig de 1966 —que existeix
malgrat que hi ha qui ho dubta— o la
de la fundació de Comissions Obre-
res a Catalunya, a la parròquia de
Sant Medir, el novembre de 1964.

Aquests defectes —descompen-
sació d'informació sobre la vida
clandestina, fotos bàsiques que no
hi són— no són obstacle per a
reconèixer, un cop més, que la
"Història Gràfica" d'Edmon Vallès,
home que fins als darrers moments
va anar corregint les proves de la
seva obra, és un dels testimonis més
interessants de la nostra moderna
història, per la facilitat d'accés que
té per a molts que no llegirien llar-
gues històries i que sempre són a
punt per a fullejar un àlbum de
velles fotos, un àlbum familiar dels
catalans que ara podrem dir que
s'hauria pogut millorar o el que
sigui, però que està davant els nos-
tres ulls com a fruit de l'esforç
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2. í.'^a a/íra imatge que va associada a la desfeta de
atalunya, els primers mesos de 1939, és la de la
iterativa propaganda contra el marxisme. Les runes
una casa de Gandesa, a la Terra Alta, en plena
wgrajïa de la terrible batalla de l'Ebre, va servir per
quest rètol que s'explica per sí mateix.

1. Totalment esmorteïda la vida cultural del país, en
ire temps tan rica. s'hi donaven una mena de premis
ïcials, els Ciutat de Barcelona per exemple, que han
wàs la major part d'ells en l'oblit per la seva insignifi-
ïncia. En elpremi de 1951, el jurat de poesia: d'esquerra
dreta, NéstorLujan, JoanB. Solervicens, Luys Santa-
arína, l'editor Luis de Caralt, i els poetes Josep M.
fyez-Picó i RicardPermanyer, com a supervivents d'una
wca anterior.
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5. L'homenatge a la Legió Còndor,
que havia bombardejat Barcelona, es
va produir el 22 de novembre de 1939
amb una estela col. locada davant d'on
ara hi ha els magatzems d"'El Corte
Inglés" i aleshores la presó de dones.
Es posà en alemany, en record dé nou
pilots que havien mort en accident aeri
sobre territori francès, el 24 de febrer
de 1939. Els primers anys de la guerra
mundial la presència alemanya al
país era ben palesa i feixuga. L'estela
en qüestió, col.locada també davant
per davant al monument al doctor
Martí Julià, líder del catalanisme
d'esquerres, que mai no va ser tret per
"descuit", va romandre al seu lloc fins
1979, quan ja manava a la ciutat un
ajuntament democràtic.

personal d'un home, una manera de
fer les coses que en un país com el
nostre segueix essent un sistema
que funciona.

El millor record d'un home bo i
d'un bon historiador gràfic com fou
Edmon Vallès seran, per a nosaltres
i per als qui vinguin al darrera,
aquests sis volums de fotos.
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5. Joan Comorera, ex-secretari del PSUC, amb la seva dona
el dia del consell de guerra, el 7 d'agost de 1957. Expulsat del
partit el 1949 i no ell 940 com diu Édmon Vallès ni el 194 7, com
assegura l'Enciclopèdia Catalana, Comorera, la decadència
física del qual prou s'aprecia en aquesta excellent foto de
l'àlbum, va morir pocs mesos després, el maig de 1958, al penal
de Burgos.

10. Ün altre fet que commocion
Cançó Mediterrània, de la cand
molt jove Raimon —23 anys—,\
Xàtiva". El triomf d'una cançó c
signe pouplar va ser un bon estil

6. Al costat de la dura vida clandestina dels qui lluitaven per
canviar la situació creada pel dictador, ressaltava la litúrgia
sempre un pèl macabra dels vencedors. Aquest "Dia de los
Caídos" del 20 de novembre de 1958 davant de la Catedral de
Barcelona és una d'aquelles imatges que valen més que cent
paraules per explicar una mena d'entendre la vida... ola mort.

7. A mida que avançava el temps, l'oposició augmentava i
prenia altres formes. El 9 de març de 1966, l'aleshores
governador civil Ibànez Freire —més tard capità general de
Catalunya i després ministre de Governació amb l'actual cap del
Govern— posava setge als Caputxins de Sarrià en saber que a
dins s'estava constituint el Sindicat Democràtic d'Estudiants de
la Universitat de Barcelona, una de les grans fites històriques
catalanes en la lluita contra la dictadura. En la foto, presa
gràcies a un carret que entrà un caputxí dins un mitjó, malgrat
que l'escorcollaren, els policies vigilen el convent. ^

i del país: el triomf, en el difunt Festival de la
ma "S'en va anar", de la mà de Salomé i un
\tjust havia arribat del seu "carrer blanc de
\a de Unia melòdica i senzilla en un festival de
\r a la nova cançó que començava.

9. L'obsessió pel transport públic queda molt ben reflectida en aquest cotxe de línia, atapeït fins al
sostre, que feia el trajecte de Puigcerdà a La Seu d'Urgell l'any 1944. Com diu molt bé Vallès, "tots els
seus congèneres anaven igual: faltaven cotxes, gasolina i pneumàtics. Després d'haver atapeït l'interior
fins als límits de la compressió, hom feia pujar els viatgers —no sempre joves, com a la fotografia— a la
imperial; el cobrador solia anar, com el de la foto, arrapat a l'escala... "
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TOTS ELS "TELEVISIUS" A PREUS BAIXOS
A MÉS A MES CADA SETMANA UNA SUPER-OFERTA

ASSEGURI LES SEVES COMPRES ESTALVIANT AMB EL NOSTRE SERVEI
RESERVA JOGUINES

JOCS REUNITS
GEYPER
DE 25

MOTO
RALLY
CONGOST

MICROSCOPI
AMB LLUM
GRAINES
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ELS MITJANS TÈCNICS SON INSUFICIENTS

Terratrèmol:
un perill imprevisible
TXIQUI NAVARRO

El 23 de novembre, un terratrèmol sotragava el sud de
la península italiana. De seguida es va parlar de milers
de víctimes, de pobles esborrats del mapa... Catalunya
està sobre la mateixa falla sísmica mediterrània. Encara
no fa dos mesos de la catàstrofe algeriana de El Asnam ni
tampoc queda molt lluny el sisme de Iugoslàvia.

Mentre al sud d'Italia el personal
de rescat comptabilitza de forma im-
precisa el nombre de morts que ha
causat el darrer terratrèmol —fonts
militars anuncien la xifra de
10.000— arreu del món ha sorgit
una pregunta inquietant: £és possi-
ble predir un terratrèmol? Per als
especialistes hi ha dues maneres de
preveure els moviments sísmics de

gran envergadura; per una banda es
proposa la instal·lació d'una xarxa
d'aparells-sonda que ja utilitzen
alguns països; per l'altra, la cons-
trucció d'edificis antisísmics que en
el cas d'una sotragada violenta min-
varien les tràgiques conseqüències.
En aquest sentit els geòlegs euro-
peus han proposat la instal·lació al
continent de 150 estacions sísmi-

LES GRADUACIONS
ME RCALLÍ I RICHTER

Es denomina intensitat d'un ter-
ratrèmol al grau de severitat as-
solit pel moviment en el punt on
s'ha produit. Generalment,
aquests graus vénen donats en
dues escales: la Mercalli i la Rich-
ter.

L'escala Mercalli indica el nivell
de perjudicis ocasionats pel terra-
trèmol en qüestió. Es divideix en
dotze punts, el primer dels quals
(grau 1) indica un moviment notat
tan sols pels sismògrafs i que per
tant no produeix danys. Lògica-
ment cada un dels graus superiors
assenyala per judicis més graus
fins a arribar al grau 12, correspo-
nent a una sotragada extremada-
ment catastròfica a causa de la
qual no queda cap edifici dret, les
muntanyes s'enfonsen o es defor-

men i s'originen nous cursos d'ai-
gua. Òbviament, un sisme de grau
12 escala Mercalli ocasiona moltes
víctimes.
•_ Per altra banda, l'escala Richter
indica l'energia desenvolupada
per un sisiríe, independentment
dels mals que causi. Tractant-se
d'una escala lògarítmica, l'incre-
ment del grau d'una unitat repre-
senta multiplicar l'amplitud real
per deu.

El recent terratrèmol d'Itàlia ha
assolit 9 i 10 graus en escala Mer-
calli; és a dir, es tracta d'un seguit
de sotragades entre "destructo-
res" i "molt destructores", mal-
grat que per a alguna població ha
arribat a ser "catastròfica" i, per
tant, de grau 11.

ques, principalment a les zones més
actives, és a dir, Turquia, Grècia,
Iugoslàvia, Itàlia i Espanya.

La sismologia, però, troba nom-
broses dificultats a l'hora de mesu-
rar amb exactitud les deformacions
de l'escorça terrestre. La geodèsia
espacial ha conegut un important
desenvolupament en els darres deu
anys i ha proporcionat una exactitud
en les mesures desconeguts fins ara.
Gràcies als satèl·lits geodèsics s'ha
produit un gran avenç en la mesura
de les dimensions i en l'estudi de la
for.ma i del comportament del con-
junt del globus terrestre, així com de
les seves deformacions internes i
superficials, la deriva dels conti-
nents, les conseqüències dels terra-
trèmols, les variacions en la veloci-
tat de girada de la Terra i el movi-
ment dels pols. També és possible
determinar amb precisió l'eix de
rotació de la Terra, les variacions
del qual podrien estar directament
relacionades, segons certes teories,
amb els terratrèmols. La utilització
d'aquests satèl·lits podria suposar,
doncs, un ajut inestimable per al
millor coneixement de la sismicitat
del nostre planeta, i, fins i tot, per
partir d'estudis previs sobre la sis-
fiabilitat, les zones on els terratrè-
mols són imminents.

Però si arreu del món la sismolo-
gia troba dificultats, a casa nostra la
investigació posseix un greu dèficit
de personal, de mitjans materials i
d'instrumental. El doctor Antoni
Maria Correig i Plantjar, professor
agregat de Geofísica de la Facultat
de Ciències Químiques i Físiques de
la Universitat Central de Barcelona,
ens ha fet saber que "actualment
no ens n'assabentaríem si p*"0*
duobrun terratrèmol fins que tot
comencés a vibrar, perquè dis-
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posem d'una infraestructura
molt deficient". Catalunya comp-
ta amb dos observatoris sismolò-
gics, el de l'Ebre a Tortosa, i el
Fabra a Barcelona, i dues estacions
sísmiques, una a la presa de Sus-
queda i l'altra a Isil, prop d'Esterri
d'Aneu; ambdues propietat de
l'empresa hidroelèctrica. Si més no,
el Departament de Geofísica de
l'UCB ha elaborat un projecte per a
l'ampliació de la xarxa d'instal·la-
cions d'aquest tipus, tant a nivell
d'estudi global dels moviments com
local per a la previsió de possibles
terratrèmols. Aquesta xarxa consta-
ria de quatre observatoris globals
assistits per nou estacions de tipus
local. L'altra gran deficiència és la
falta de dades reals, no històriques.
Cal saber que el sistema de segure-
tat en previsió de moviments del sòl
de les centrals nuclears és un ins-
trumental de control estricte, fet a
partir d'estudis previs sobte la sis-
micitat històrica de la zona. La resta
de l'Estat Espanyol tampoc no està
prou dotada: tres observatoris a
Andalusia, a Màlaga, Almeria i San
Fernando; el Centre Sismogràfíc
Nacional de Toledo, l'Observatori
de Logronyo i el de Santiago, el
penúltim qualificat pel Dr. Correig
de "museu" i el darrer de "faiK
tasme". No existeix, per tant, cap
previsió en relació de les mesures de
seguretat contra els terratrèmols. El
que existeix, però, són unes normes
dictades per la "Comisión Perma-
nente de Normas Sismorresisten-
tes' depenent de Presidència del
Govern i que els especialistes no
jutgen encertades.

Olot, 1482

La península ibèrica està situada
al damunt d'una falla sísmica que
s'estén des de les illes Açores fins
l'Himalia, i travessa l'estret de Gi-
braltar, les costes mediterrànies de
l'Estat espanyol,. França, Matp_£,
Algèria, Tunis, Itàlia, Iugoslàvia i
Grècia. Tot i que el territori espa-
nyol posseeix una sismicitat mitja-
na, existeixen algunes zones expo-
sades a terratrèmols importants
com el sud d'Andalusia —entre el
Guadalquivir i tota la zona pire-
nenca.

Pel que fa a Catalunya hi ha
quatre focus de gran sismicitat: el
Pirineu, la Garrotxa, la depressió
del Vallès i la depressió de l'Ebre.
En el transcurs de la nostra història,
el terratrèmol de més magnitud fou,
sens dubte, el d'Olot, el 2 de febrer
del 1428, d'una intensitat entre 10 i
11 graus de l'escala Mercalli. Molts
pobles de la zona en runes i 800
morts en foren la conseqüència.
Aquest terratrèmol també va afec-
tar Barcelona: va caure el rosetó de
Santa Maria del Mar i va produir
vint morts. Així mateix, els seus
efectes també arribaren a Tortosa,
Perpinyà, Montpeller... A partir
d'aquí hi ha hagut una disminució de
l'activitat, però també una conti-
nuació. Darrerament, el maig del

1979 es va produir una sèrie de
terratrèmols a Anglès; la primavera
d'enguany es varen enregistrar mo-
viments a Lourdes i el mes d'octu-
bre a Viella.

En el transcurs del segle XX,
Xina ha patit els pitjors sismes. El
1920 un terratrèmol va produir
180.000 morts a la província de
Kansu, on 12 anys després un altre
va deixar 70.000 mots. El primer de
setembre del 1923, els moviments
sísmics enregistrats al Japó varen
ocasionar 170.000 morts.

A Amèrica, 50.000 persones va-
ren perdre la vida en el terratrèmol
de Perú, el 31 de maig del 1970. H

Intensitat del terratrèmol d'Olot, el 1428. A Barcelona va caure el rosetó de Santa
Maria del Mar. ,
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UNIVERSITAT I RECERCA
fr^gsar*—-.-*

aprofundir en el terreny de la investigació dins la universitat

PERA CATALUNYA
SERGI VILAR

La reinvindicació de l'autonomia
universitària per a Catalunya s'ha
fet fins ara des d'unes posicions al
meu entendre insuficients. La rein-
vindicació de l'autonomia s'ha por-
tat endavant, en primer lloc, com
una simple qüestió administrativa:
manar aquí.

En segon lloc, la reivindicació de
l'autonomia universitària s'ha for-
mulat des d'una perspectiva i cap a
una finalitat purament lingüística:
parlem català, volem escriure'l, de-
sitgem que sigui a Catalunya la
llengua lògicament més generalit-
zada.

La reivindicació de l'autonomia
universitària s'ha fet, en tercer lloc,
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com un mode de controlar i augmen-
tar els mitjans econòmics de la Uni-
versitat.

A partir d'ara, aquestes insufi-
ciències poden esdevenir perilloses,
o, com a mínim, gens funcionals.
^ Les tres reivindicacions son jus-

tíssimes: amb els matisos què en
aquest article faig, he donat suport
en altres textes a tot això que sem-
bla que ens trobem a prop d'aconse-
guir; però, insisteixo, tot això es
insuficient, i aviat hom veurà que
per aquest camí no anirem gaire
lluny. Pitjor: romandren com sem-
pre^ i restar immòbils en èl terreny
de l'ensenyament i de la recerca vol
dir quelcom de molt més greu: cada

dia incorrerem en més retards
respecte als avenços que avui es
fan en els països del Nord en els
diferents àmbits científics i tec-
nològics. Romandrem amb molts
—en tot cas: massa— professors
poc o gens creatius, encara que
alguns siguin florits, però que no
produeixen fruits o estan podrits.

D'on venim?

La Universitat ha d'ésser una
emanació de la societat i una repro-
jecció critica-creadora sobre la mar-
xa i l'avenir de la pròpia formació
social. S'ha d'acabar amb tot tipus
de Facultat o de Departament que



QÜESTIÓ OBERTA

es cregui el melic deí món d'on surt
la cultura de validesa universal. La
cultura és fa —s'ha de fer— en
relació amb la naturalesa i la dinà-
mica col·lectiva. Tot això cal dir-ho i
subratllar-ho perquè, durant els
anys de dictadura que sembla—pe-
rò encara no és prou segur— que
anem deixant enrera, els centres
universitaris s'han caracteritzat ma-
joritàriament per una difusió de sa-
bers anacrònics, retòrics i amb
minses o nul.les relacions amb la
realitat que ens envolta i amb les
tendències internacionals que
avui fan la història.

Així com en les activitats de l'en-
senyança s'ha fet poca cosa més que
la reproducció simple dels coneixe-
ments que arriben del passat, du-
rant el franquisme, tocant a la inves-
tigació s'ha arribat a una mena d'ei-
xamplament d'un desert en el qual,
ací i allà han nascut algunes palme-
res que, a vegades, quan s'observen
amb detall i precisió, resulten poca
cosa més que oasis amb elements
al.lucinadors.

A tota Espanya, l'empobriment
de la Universitat i de la investigació
durant l'època del general mig ga-
llec-mig africà (en tot cas africanista
fins a la medul·la) és un desgracia-
díssim fet històric, innegable. A Ca-
talunya també arrosseguem aquest
fet, que segurament ens ha fet més
mal que a la resta de la Península
perquè, així mateix, és innegable
que a les terres catalanes la Univer-
sitat i la recerca havien assolit, fins a
la II República, un nivell més alt que
a les altres latituds espanyoles.

En el camp de la cultura i en el de
la indústria, Catalunya ha estat
sempre —almenys des del segle
XIX— més endavant que l'altra
geografia estatal. En el camp cultu-
ral i industrial, Catalunya s'ha cons-
tituït —i per fortuna segueix es-
sent— més aviat com un tros d'Eu-
ropa que no com un territori ibèric.
La tipicitat de la nostra estructura
industrial ha estat constantment la
formada per la petita i la mitjana
empresa. Al pas de les dècades, i
sobretot durant els últims anys amb
l'arribada i el creixement de les
grans empreses, hom ha tingut un
cert complex d'inferioritat econò-
mica. A vegades s'ha dit: cal crear
grans empreses catalanes...

On anem?

Però aquesta hipòtesi, la de crear
grans empreses, no és gens clara, ni
per a Catalunya ni per altres nacions
del nostre estil. Les grans empreses
solen ésser aquelles que utilitzen el
que, en la terminologia especialit-
zada, es diu tecnologia "pesada".
Aquesta tecnologia la posseeixen
països com Estats Units, Japó,
Alemanya, Anglaterra, l'URSS i
pocs més. Donada la gran distancià
en què es troben aquests països en
quant concerneix a aquesta recer-
ca científica i la corresponent apli-
cació tecnològica, les altres nacions
poden fer poca cosa més que com-
prar, llogar o fer una proba imitació
d'aquestes tècniques. Per tant, una
recerca catalana crec que no s'ha
d'orientar per aquest camí: faríem
el ridícul, perquè ja el fa tota
Espanya.

Les anomenades tecnologies "pe-
sades" també comencen a rebre
moltes crítiques i fins i tot a ésser
refusades perquè, en general, són
molt cares i malversen grans quanti-
tats d'enerpia, la qual cosa significa
que gairebé no s'acaba mai d amor:

titzar-les i fer-les rendibles (perquè,
mentrestant, surten altres tecnolo-
gies "pesades" amb les quals els
països dominants fan una compe-
tència a la qual resulta molt difícil i
àdhuc impossible fer front). Aquests
aspectes negatius de la tecnologia
"pesada" per a les nacions depen-
dents, s'accentuaran —ja s'accen-
tuen— degut a l'encariment del pe-
troli i al plantejament de la necessi-
tat de cercar altres fonts energèti-
ques.

Una nació com Catalunya, on la
característica és la petita i la mitjana
empresa, cal que dirigeixi la seva
investigació, la teòrica, l'empírica i
l'aplicada, cap a les tecnologies
anomenades "lleugeres" i cap a al-
tres noves tecnologies que seran
necessàries en les dècades prope-
res, per exemple per aprofitar l'e-
nergia solar i també per evitar la
contaminació atmosfèrica i de les
aigües. De manera global, calen no-
ves tecnologies que determinin nous
models de producció i formes noves
de consum. Aquesta necessitat es-
devé encara més gran si hom vol

avançar —com alguns volem— cap
al socialisme: no es pot fer una
societat nova amb tecnologies
velles.

Cal començar de seguida

En tot cas, i ara mateix, sense
esperar el socialisme —que es troba
lluny—, cal que Catalunya posi en
marxa els seus propis centres d'in-
vestigació científica i tecnològica.—
Perquè, així com els fenòmens de
dependència del passat s'han creat
per mitjans econòmics, la depèn-,
dència d'ara i sobretot del futur
es crea a través de la subordina-
ció dels coneixements, és a dir: de
la manca de la ciència i de tecnologia
autònomes.

Fa més de dos anys, en un article
titolat "Indústria, imitació i nova
tecnologia", que vaig publicar al
diari "Avui" (10.8.1978) ja plante-
java aquests problemes i remarcava
que "la universitat catalana ha de
tenir importants centres de recerca i
fer una investigació associada amb
totes les empreses. Caldrà que es
facin inversions en aquest àmbit
perquè la recerca no es pot fer
simplement amb un llapis, un bloc
de paper blanc i uns quants irïtel.-
lectuals meditabunds. Una forta
combinació de recerca científico-
tècnica i d'inversions pot obrir pas a
noves possibilitats de circulació
atractiva del capital i anoves tecno-
logies aplicades a nous modes de
producció que redueixin l'atur i
ofereixin nous productes de compe-
titivitat creixent en el marc interna-
cional i en la interiorització del mer-
cat mundial en el mercat nacional";

Gal començar a posar en marxa de
seguida la recerca pròpia, a la Uni-
versitat i a les empreses, perquè és
consubstancial a la investigació que
trigui bastants anys a donar resul-
tats satisfactoris.

Així mateix cal dir que quan parlo
de recerca científica no al·ludeixo
tan sols a l'aplicable als procedi-
ments industrials. Cal fer a la ve-
gada investigació en ciències
humanes i socials, perquè l'ésser
humà no és tan sols una persona que
treballa, sinó que també vol gaudir
dels més diversos elements de la
creació cultural en les seves estones
de temps lliure per a la superació
intel·lectual i per al plaer. |
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Possiblement sóc un cantant, un autor de cançons, o el costumisme funciona molt.

EL NOU DISC
D'EN JOAN MANUEL SERRAT

Tal com raja
MONTSERRAT MINOBIS

Aquesta puta sensació
d'arribar sempre tard,/de
passar per les coses sense
tocar-les/, de perdre el
temps tractant de fer quel-
com d'important.../

És que en Joan Manuel Serrat
se sent i pensa així, com el frag-
ment d'aquesta cançó "Si no us
sap greu"?

Sí, si em sento així, naturalment, i
penso, a més a més, que l'altra gent
també se sent d'aquesta manera; jo

no exposo purament i simple una
qüestió que afecti la meva feina
especialitzada, o les responsabilitats
teòriques que sembla que ha de
tenir "un determinat" senyor quan
fa "una determinada" feina. Exposo
això perquè penso que aquesta an-
goixa d'arribar sempre tard, aquest
anar o caminar per la vida pensant
que has perdut alguna cosa i no saps
què... i intentar de fer alguna cosa
important, és ben comú a tothom.

Parlem, conversem amb Joan
Manuel Serrat en el Club Helena
de Gràcia on assaja amb els seus
músics les noves i antigues can-
çons que presentarà a partir del
diumenge dia 30 en un seguit
d'actuacions —després de tant
de.temps de no fer-ho arreu del
Principat; aquest seguit de reci-
tals, tindran un punt culminant:
el Palau de la Música Catalana a
partir del 27 de desembre fins al
ler de gener del 1981. Joan
Manuel Serrat, doncs, torna.

Què vol dir "Tal com raja"?
Tal com raja és un títol. D'algu-

na manera un títol sempre vol anar
més enllà del que pot ser o vol dir
una cançó; en aquest cas si és que hi
ha alguna intenció premeditada
amb aquest material, és el que d'al-

^ guna manera sigui així: com raja,
^ amb tots els avantatges de cercar la
•̂  frescor o amb tots els inconvenients
r§ de ser molt conjuntural.

^ T'hi penses molt a l'hora de
g posar un títol?
7! Oh, en aquest cas vaig mesurar
"" fins a quin punt aquestes tres parau-

les podien ser equívoques o allun-
yades, almenys de la meva pretensió.

Es realment un disc fet "tal
com raja"?

Sí, sí; sense cap mena de preten-
sió ni per ell mateix ni pel que
cadascú pugui agafar de cada una de
les cançons; és un disc el material
del qual me'n responsabilitzo to-
talment com a producte meu i com a
coherència amb mi mateix... però
del qual, i evidentment, no me'n
responsabilitzo a perpetuïtat. Es a
dir, és un disc producte del Serrat
de 1980.

Però per què has trigat tant de
temps? .

Doncs, perquè no he pogut fer-ho
abans, no he estat capaç de fer-lo
abans. I quan dic que no he estat
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capaç no és pas perquè jo hagi estat
tot aquest temps pensant, ni ba-
dant, sinó que simplement he estat
funcionant d'acord amb les coses
que han estat passant i prenent—
me molt seriosament la meva feina,
malgrat que no hagi treballat exces-
sivament en l'elaboració de can-
çons pròpies, ha estat per a mi un
any d'extraordinari treball..

Has estat molt auto-crític a
l'hora d'enfrontar-te en la selec-
ció de noves lletres?

Sempre he estat molt crític amb
mi mateix; ara bé, que ho encerti o no
és una altra cosa, i que la mateixa
crítica que em faig sigui l'autèntica i
real tampoc no ho pretenc; però nò sóc
profundament crític.

Moltes vegades i, parlant amb
companys i companyes de pro-
fessió, s'ha arribat a dir de tu
que ets un cantant "costumis-
ta". T'hi veus o t'hi sents?

Doncs, possiblement; jo sóc un
cantant, un autor de cançons on el
costumisme funciona molt; és la
meva referència, el meu entorn i és
clar el meu entorn present o enyo-
rat, simplement passat, és prou font
de riquesa per a mi com perquè el
faci servir; de tota manera jo no
penso que les meves cançons "cos-
tumistes" es quedin solament en
una exaltació d'uns certs personat-
ges o ambients en aquests moments
atípics... < - • •

En el disc "Tal com raja" què
hi reflecteixes: el teu entorn o bé
allò que tu copses de Fentorn?

Veuràs, en aquest disc jo pretenc
reflectir la meva recerca dels autèn-
tics autors de les cançons; vull dir
?ue jo penso que és un disc fet amb
el qué he sentit, he escoltat, amb el
que hè tastat, he vist i he parlat; és
un disc fet a base d'informacions
que m'han estat donades pel meu
entorn. I penso, que un autor de
cançons és com un artesà que és
capaç d'assumir un tipus de sensibi-
litat que l'ha dut fins aquí i que és
comuna, i,a més, per un tipus de
tècnica que li permet, en la seva
sspecialitat, les coses que senten i
tfuen moltes persones, i d'això fer-
Qe una canó.

No és molt repetitiu això en tu,
en els teus discos?

Jo no sé si ho és o no; l'única cosa
Çue sé és que aquesta és la meva

"Temps era temps" no és una cançó on hi ha un joc de nostàlgia per
la nostàlgia, sinó que resumeix uns fets concrets que ens van
pertànyer a una generació interclassista...

manera de fer les coses; jo sé fer-ho
així i no en sé d'altra... amb el que no
estaria d'acord és que tu pensessis
que, en la meva feina, no hi ha una
tasca d'investigació perquè, això,
precisament, és l'únic caprici que
m'he permès: procurar de buscar no-
ves formes de llenguatge, d'ordena-
ció musical... investigar noves fór-
mules de cançó...

Quina diferència creus que
hi ha entre el Serrat del disc
SERRAT 4 (el del 20 de març;
conillet de vellut, etc.) i aquest
TAL COM RAJA?

Segurament tanta com la que po-
dria haver-hi des del "Conillet de
vellut" fins a "la guitarra"...; és a dir
la que pot haver-hi entre els anys
1965-71-72... en aquest moments jo
crec ser un home bastant diferent...
el que passa és que el d'abans és un
"tio" que està amb mi... jo no re-
nuncio a res; si jo ara sóc aquí és
perquè he passat pels altres abans...
De tota manera i per entendre el
"Tal com raja" cal escoltar-lo ja que
penso que escoltant-lo poden esta-

blir-se molts més punts de comuni-
cació dels que en puguin sortir co-
mentant-lo...
, Hi ha, en les dues cares del
disc i entre cançó i cançó, uns
lligams?

Jo no crec que hi siguin; de tota
manera, però, sí que el disc té una
unitat, millor dit, forma una unitat...

Vols dir, doncs, que l'hem de
valorar en tot el seu conjunt i no
cançó per cançó?

Sí, perquè crec que tampoc no hi
ha una cançó d'èxit que faci de su-
port de tot el disc, ni tampoc no hi ha
un disc que recolzi una cançó d'èxit;
és un disc amb 10 cançons en el qual
n' hi ha set de meves—en la lletra— i
tres fetes amb tres poemes (Carner,
Foix i Palau i Fabre) que estan per-
, fectament incloses les unes entre les
altres).

Pam a pam: Cançó a cançó.

Què et sembla si anem definint
segons el teu punt de vista
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aquestes noves cançons teves?
Sens dubte que cal, tal com
deies, escoltar el disc, i no una,
sinó moltes vegades, per inter-
pretar-lo. Jo ho he fet i, natural-
ment, els meus criteris seran se-
gurament ben diferents dels teus
en algunes cançons i en alguns
punts. Però penso que el que val
és la teva opinió, en aquest cas i
no la meva.

Comencem: Cara A: Temps
era temps. No és una cançó de
massa record i massa vinculada
a temps passat?

Jo el massa el posaria entre co-
metes; és evidentment una cançó on
hi ha records i naturalment com tots
els records vinculada a temps pas-
sats, però en la qual no hi ha un joc
de la nostàlgia per la nostàlgia sinó
que resumeix uns fets concrets que ens
van pertànyer a tota una generació
interclassista... i en la qual jo acabo
plantejant que, "hosti", què serem
quan serem grans? nosaltres els fills
d'un temps i d'un país orfe...

Cançó de l'amor petit...?
Es fruit d'un dels meus capricis...
Es quan dormo que hi veig

clar...?
Aquesta és la del poema de J.V.

Foix i l'he inclosa perquè tot l'espe-
rit d'en Foix imaginatiu, com no pot
ser-ho més, vitalista, com no ho
acostuma a ser la poesia d'en Foix i
sobretot boja s'hi traspua des del
començament fins al final. I per això
em va agradar i m'agrada tant.

Si no us sap greu...?
Doncs aquesta podria ser la cançó

definitòria del personatge que està
cantant; és una cançó de necessitat
renovadora constant, i de no perdre
cap tipus de contacte amb la reali-
tat, i sense abandonar res.

Fins que cal dir-se adéu...? Es
una cançó de comiat?

Jo diria que és una cançó optimis-
ta en la qual l'amistat es planteja per
damunt de l'amor. Una cançó
d'amor, en definitiva, on es valora
l'amistat a partir de l'autèntic res-
pecte de l'un per l'altre; cançó utò-
pica, de difícil realització pràctica.

Cara B: El gall...?
Més que res és una metàfora

definitòria; a mi m'agrada el gall...
trobo que és un animal molt desca-
rat, molt valent, fort i bonic fins i tot
heroic i a mi m'agraden molt els
herois...

Es clar, t'hi sents identificat,
no?

Veuràs jo sóc molt mitòman...
La noia que s'ha posat a ba-

llar...?
Aquesta la podríem incloure dins

l'apartat de la investigació, d'expe-
rimentació de noves fórmules... és a
dir, agafar un personatge que està
enganxat en un cartell i per una sola
vegada fer-lo treballar per fer publi-
citat de la vida, en comptes de fer
publicitat d'un producte determi-
nat... és una mica i no m'atreveixo a
dir-ho, surrealista, amb molta ima-
ginació.

Vaig com les aus...?
. Vaig escollir aquest poema de
Palau i Fabre perquè quan el vaig
llegir el poema es va quedar amb

mi...
Es una de les cançons més

reeixides del disc?
Doncs jo penso que sí; i crec

també que ningú no s'ho pensava,
malgrat que les coses no solen passar
per casualitat; el fet que aquesta
cançó hagi sortit tan reeixida es
perquè té una sèrie de valors molt
importants.

Jocs i joguines...?
Una cançó que vol reflectir la

paternitat?. Es un joc i una joguina...
no... és una cançó que va començarà
fer-se molt abans i on potser hi ha
tot un aspecte premonitori... suposo
que està lligada al fet de la paterni;
tat, però jo no pretenc que ho estigui
més que les altres, segurament se li
nota més...; però, no és una cançó
feta per a una nena i molt menys per
una nena en concret, no; és una
cançó que he escrit per a aquesta
meravella que són les primeres ex-
periències...

Et molesta que la gent s'avor-
reixi? que no sàpiga divertir-se?

Ho dius per la darrera cançó...
Sí, per la pregunta que tu ma-

teix et fas. Per què la gent s'avor-
reix tant?

"Si és veritat/que l'home pot
morir, però mai la idea/que el
Sol surt per tothom i un Déu ens
vetlla/i que la dona i l'or h<j
poden tot./ Si és veritat/que el
futur penja d'un fil prim,/ que la
fe mou muntanyes i tenim/ 1*
vida per davant./ Si és veritat/
que val la pena fer-ho bé/ i que el
treball dignifica, per què la geflt
s'avorreix tant?./

"Tal com raja?: el nou disc d en
Joan Manuel Serrat. Un disc que,
com ell mateix diu, cal escoltar-lo
abans de jutjar-lo.É
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Les biblioteques seran coordinades, regulades, fiscalitzades i tutelades per la Generalitat.

EL PROJECTE DE LLEI DE BIBLIOTEQUES

El parlament parla de cultura
per FRANCESC NAVARRO

Catalunya té una gran
tradició bibliotecària, una
àmplia xarxa és present
arreu del nostre país,
biblioteques de tota mena
conviuen sense que una
legislació clara les reguli.

Per al seu més gran
aprofitament, era
necessària una llei de
biblioteques i aquesta s'ha
començat a discutiren el si
de la ponència de cultura
del Parlament de Catalun-
ya

És en temps de la Mancomunitat
de Catalunya i inspirada pel seu
president Prat de la Riba, quan
comença l'interès per les bibliote-
cas de Catalunya. Les vicissituds
que travessa la cultura catalana en
els darrers temps incideix en el seu
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desenvolupament i així, hi ha un
renaixement el 31, en temps de la
Generalitat i ara, una vegada recu-
perades les nostres institucions, la
preocupació per les biblioteques es
torna a fer palesa.

El número deu del Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya del dia
deu d'Octubre d'enguany publicava
el projecte de llei de Biblioteques
Sortit de la Conselleria de Cultura
de la Generalitat, el projecte, a ulls
dels diferents Grups Parlamentaris,
patia d'un gran confusionisme i, si
bé la seva filosofia acceptada per
tots, el seu redactat ha estat fruit
d'una gran quantitat d'esmenes.
Facilitar l'accés de tothom a la cul-
tura, contribuir a la difusió de la
llengua i la cultura, catalanes són els
objectius d'aquesta llei, i per acon-
seguir això, la llei regula la relació
entre el sistema bibliotecari i la
Generalitat, crea la Biblioteca Na-
cional de Catalunya, determina els
diferernts tipus de biblioteques, i
crea l'Institut Català de Bibliografia.

La Biblioteca Nacional de
Catalunya

El títol primer de la llei especifica
les diferents classes de biblioteques
i determina la creació de la Bibliote-
ca Nacional de Catalunya. Aquesta
seria l'actualment anomenada Bi-
blioteca de Catalunya, que passaria
a ésser col·lector del Dipòsit Legal.
Actualment no es disposa d'un in-
ventari de biblioteques existents a
Catalunya, la seva creació ja ha estat
demanada per la comissió pertinent
del Parlament, però no obstant això
manca, la llei ja fa una clasificació de
les diferents classes de biblioteques
que divideix en: la Biblioteca Na-
cional de Catalunya, les pertanyents
a la Generalitat i les públiques i
privades; aquest redactat ha estat
esmentat fins i tot pel partit del
govern, ja que cal incloure les biblio-
teques escolars, els centres heme-
rogràfics i d'altres. L'esmena mes
important feta a aquest redactat es
la del Grup Socialista que demana la



definició de Biblioteca d'ús públic,
és a dir, aquella que, creada per
persones jurídiques o físiques priva-
des, presta un servei al públic.

El Consell de Biblioteques
Tal com diu la llei, el Consell de

Biblioteques és "l'òrgan superior
consultiu i assessor", la seva funció
és, doncs, la supervisió de tot el
sistema bibliotecari, i el presideix el
Conseller de Cultura de la Generali-
tat, i amb això hi estan d'acord tots
el Grups Parlamentaris, ara bé,
l'únic problema polític de tota la llei
radica en aquest apartat. Amb el
redactat del govern, aquest Consell
quedaria en mans del Conseller de
Cultura, ja que és l'encarregat de
designar tots els vocals que pertan-
yent a aquest Consell. En són vocals
nats el Director de la Biblioteca
Nacional de Catalunya i el Director
de l'Institut Català de Bibliografia.
En contra d'això, l'oposició demana
que els vocals siguin escollits per les
associacions integrades en el siste-
ma bibliotecari com una millor fór-
mula de garantia la democratització
de l'esmentat Consell. El problema
polític de fons rau en el control del
Consell, si aquest ha d'estar en
mans del conseller de la Generalitat
o bé ha de ser un òrgan representa-
tiu que permeti que les diferents
representacions del sector bibliote-

cari siguin presents i que aportin la
seva diversitat i la validesa d'ésser
autènticament representatius. Aquest
serà doncs el cavall de batalla més
important de les discussions de la
llei.

Les manques d'una llei
El Projecte de Llei de Bibliote-

ques pateix una sèrie de manques
d'inconcrecions. El projecte, en el
seu article setè, imposa una obliga-
ció mínima als ajuntaments quant al
número de biblioteques. Això, a
part d'estar regulat per l'actual llei
de règim local,' atempta contra el
principi d'autonomia municipal.
Fins que a Catalunya no existeixi
una Llei municipal aprovada pel
Parlament de Catalunya, la Genera-
litat pot desenvolupar i aplicar l'ac-
tual llei de Bases, però no la pot
modificar. D'altra banda, la incon-
creció de diferents termes indueix a
la confusió, si es parla, tal com diu la
llei, de "persones o entitats de qual-
sevol mena", com qualifiquen l'Es-
glésia Catòlica?

Si les incloem dintre d'aquest
apartat, les biblioteques parro-
quials servirien per complir els mí-
nims que la llei de Biblioteques els
marca. En cap punt de la llei queda
clara quina és la intervenció que la
Generalitat pot i vol fer en les biblio-
teques de propietat privada. La fis-
calització, reglamentació, tutela i

coordinació d'unes entitats que,
malgrat el seu interès públic són de
propietat privada, no s'entenen
tanmateix com un estímul per a la
creació de biblioteques, tal com diu
el preàmbul de la llei.

També hi manca una especifica-
ció de la titulació que hauran de
tenir els encarregats de les bibliote-
ques. Es parla de la Biblioteca de
Catalunya com un centre únic, sense
fer cap referència a la possibilitat
d'obrir seccions en d'altres indrets
amb la descentralització que signi-
ficaria, hi manquen referències als
centres hemerogràfics...

La llei també crea obligacions al
sector privat sense determinar qui-
nes seran els avantatges que tindrà
pel fet que la biblioteca sigui decla-
rada d'interès públic.

Ningú no hi nega la necessitat
d'una llei de Biblioteques. Que la
cultura sigui a l'abast de tothom
implica la regularització de les seves
eines, ara bé, no es pot fer amb un
projecte inconcret, i ambigu, i el que
és més greu és que deixa el control i
la supervisió del sector bibliotecari
en mans del conseller de cultura
mitjançant el Consell de Bibliote-
ques que crea la llei ha d'ésser un
centre on els representants del dife-
rents grups del sector bibliotecari hi
siguin presents i escollits per ells
mateixos. •

Llibres PERE ANGUERA

BRU DE SALA, X.: Els intrusos. Ed.
62. El galliner, 57. 57 pàgis.

Cura i conservació de les flors i
plantes. Pol·len edicions. Í24 pàgs.

MURIA, A.: Pinya de contes. Publica-
cions abadia de Monserrat. Els llibres
del sol i de la lluna, 7. 24 p.,s.n.

La primera obra teatral d'un dels més destacats poetes catalans joves que pren
com a punt de partida la crisi dels intel·lectuals i el seu desencís a partir dels darrers
anys 70, amb les úniques sortides de la renúcia o de la fugida.

Un llibre ple d'indicacions i suggerències per al conreu de les flors i plantes a
l'interior de les cases o al jardí, amb consells per al seu aprofitament com a
elementes ornamentals, tant de tipus genèric com per a diferents especialitats en
concret.

Un recull de dotze contes escrits amb aire d'ingenuïtat infantil, il·lustrats per
dotze nens. El resultat és un conjunt molt harmònic i reeixit formalment.

PITARCH, BOTELLA, CAPO, MAR-
CET: Partits i parlamentaris a la
Catalunya d'avui 1977-1979. Ed. 62.
A l'abast 157. 190 pàgs.

Un interessant estudi de sociologia política que conté l'anàlisi de l'espectre
sociològic dels delegats als congressos de CDC, PSC-C iPSUC, el dels parlamenta-
ris catalans a Madrid el 1977 i 1979 i el del sistema dels partits amb escons. Cal
denunciar l'ús de les províncies en els quadres estadístics i la seva disparitat de
conceptes, la qual cosa impedeix comparar els diferents partits.

LAFRANCE, J.: La pregària del cor.
Publicacions abadia de Montserrat. El
gra de blat, 29. 118 pàgs.

Una sèrie de reflexions sobre la pregària, l'origen de la seva necessitat per als
creients, la seva natura i la seva possibilitat d'interpretació com un acte constant
dins la vida humana.

METGE, B.: LO somni. Les millors
obres de la literatura catalana, 41. 147

Edició que posa a l'abast de tots els lectors una de les més importants obres de
l'humanisme català tant per la seva factura literària com pels conceptes ideològics,
amb un bon pròleg de G. Tavani.
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Cultura en joc JOSEP Ma. CARANDELL

Re-realisme social
Un dels greus inconvenients de la

jove crítica actual és que trenca amb
la crítica passada i pretén començar
de zero. Em refereixo, ara al llibre
d'Alex Broch, "Literatura catalana
dels anys setanta" de la col·lecció
L'Escorpí d'Edicions 62.

Broch i la majoria dels altres crí-
tics de la seva edat, o més joves, ens
proposen sempre la crítica en els
termes següents: Hi ha hagut una
llarga etapa de realisme social; des-
prés ha aparegut una nova generació
que ha trencat amb els continguts i
l'estètica del realisme social; aques-
ta nova generació retorna d'alguna
manera a l'estètica dels avis —Foix,
Carner, etc.— El simplisme és tan
evident que comença a ser tòpic i,
per tant, ineficaç. Quan, fa deu anys
aparegueren alguns llibres que indi-
caven un cert canvi, els que fèiem
crítica aleshores en els diaris ja ho
vàrem copsar. Vers el juliol de l'any
79 jo mateix em vaig fer ressò de
l'aparició, a Catalunya, de les noves
posicions, i se'm fa estrany que, deu
anys més tard, encara ens troben
discutint sobre la "superació" del
realisme social. Se n'ha parlat tant
d'aquest realisme, que sembla com
si fos l'estètica d'un sol autor o d'un
o dos crítics. Qui va viure en aquell
temps o ha rellegit les obres des del
1950 al 1967, pot veure fàcilment
que el pretès realisme és més aviat
cosa de la crítica i de certs cantants
de la Nova Cançó que no pas de la
poesia o de la novel·la en general.

EL COMPROMÍS

Broch, per exemple, col·loca "La
pell de brau" entre aquestes obres
real-socialistes. En la meva opinió,
tanmateix, aquesta estètica corres-
pon més a algunes obres de la Roig
que no pas a l'obra d'Espriu.

Broch ens diu que la nova genera-
ció poètica trenca amb la narrativi-
tat per retornar al mite. Jo sempre
havia entès "La pell de brau" com a
poema mític. Broch opina que els

escriptors realistes es comprome-
tien, i els d'ara no, en les seves
obres. Però jo hi trobo, en la poesia i
la novel·lística actual —per no par-
lar del teatre— molts compromisos.
Els joves es comprometen amb el
sexe i l'alliberament sexual: un as-
pecte de la lluita política. Molts
d'altres es comprometen amb Cata-
lunya. 0 amb l'acràcia.

Tampoc no entenc això que els
d'ara només es comprometen amb
el llenguatge i els d'abans amb la
realitat a què el llenguatge fa refe-
rència. Em denamo si no hi ha en
Espriu, en Vinyoli, en Teixidó, en
Pere Quart, en Mercè Rodoreda, en
Sarsanedas, en tots el que de debò
són creadors el mateix compromís
amb el llenguatge. L'únic inconve-
nient per als teoritzadors de la gene-
ració jove, és que de llenguatge en
sabien molt més aquells que els
joves. Suposar que Pere Quart o la
Rodoreda no varen mamar en les
grans mamelles de la generació an-
terior és un error tan lamentable que
quasi fa vergonya de recordar-ho.

COMPLEXITAT
CULTURAL

Per altra banda, ^com s'oblida
que molts d'aquells escriptors eren
força més complexs que els d'ara?
Es varen educar en ia seva jovenesa
en una cultura molt més viva, més
rica i més universal que els d'ara. Jo
no faig cap retre a aquests; però
oblidar aquella veritat suposa un
mal començament. Del "Nord en-
llà" per exemple n'està plena la
literatura anterior a la nova genera-
ció. Pensem en Pijoan, en Espriu (el
seu "Assaig de càntic..."), en Pere
Quart, en tothom. Que el tema de la
fugida hagi pres una més gran signi-
ficació en els darrers anys, és cert;
però la crítica hauria de tenir en
compte que és un tema tan vell,
entre nosaltres, com entre els angle-
sos i els alemanys el "Sud enllà".

Jo, tinc un cert —només un cert—

respecte per Molas i Castellet, per-
què, com a mínim, varen trencar en
les famoses Antologies amb els
motlles anteriors, malgrat sigui amb
un cos de conceptes sobre la tradi-
ció que no s'aguanta per cap banda;
però estic en desacord amb els nous,
perquè adopten com a únic horitzó
les opinions rotundes i descarada-
ment simplistes de Castellet i Mo-
las. Entenc que ja és hora de llegir
les seves antologies com unes
obres més d'aquell temps i no com el
corpus sintetitzador de tot un cor-
rent. M'estimo de bon tros més
llegir els estudis literaris d'Àlbert
Manent, de Joan Fuster, fins i tot de
Castellet; el Molas posteriors etc,
perquè són infinitament més rics en
les seves anàlisis, perquè no obliden
la tradició, i no estan tan capficats
amb un amic o enemic tan feble i
atrotinat com el planer realisme so-
cial que els faci suposar que tota
novetat sigui com el descobriment
d'Amèrica. Als "periodistes" ens
estava bé fer observacions radicals:
eren per vendre l'article. Però els
nous estudiosos haurien d'afinar
més oblidar-se de certs mots, no
perdre de vista que només qui vol
triomfar cerca un enemic dèbil—em
refereixo al reconsagrat realisme
social—; però qui vol de veritat
enriquir la cultura se les ha d'heure
amb poetes passats que no es dei-
xen reduir fàcilment a esquemes.

No voldria, però que Alex Broch
cregués que el seu llibre no m'ha
interessat. Només he volgut res-
pondre (la Maria Aurèlia, amb molta
més gràcia diria: "corro a dir-li...") a
Un aspecte què jo entenc que és
viciós, i que Broch adopta en les
dues primeres Darts del seu volum
d'assaigs. És en el tercer on hi trobo
la genuïna aportació del crític al
millor coneixement de la nostra lite-
ratura actual. Per no ser injust he de
dir que també en els dos primers
estudis hi ha coses estimables: que-
den però colgades en el tòpic es-
mentat. Sobre aquella tercera sec-
ció del llibre, un altre dia.
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Cinema

Una setmana
de cinema
a Barcelona
ANTONI KIRCHNER \

La Setmana de Cinema de Barce-
lona ha clos la XXII edició amb
projeccions, visites il·lustres i pre-
mis atorgats pel corresponent jurat.
A primera vista, això és el que
succeeix en una manifestació cine-
matogràfica normal, però la de Bar-
celona comença a tornar-se atípica.

Personalment crec que la SICB
està provant una fórmula de pro-
grama obert ales problemàtiques de
cada moment i d'un futur immediat,
coma sistema de subsistir un cop
s'ha demostrat que l'interès del
públic majoritari quedava reduït als
films que anys enrera eren prohibits
per la censura, però que es podien
veure a la Setmana. Si no hi ha
prohibició no hi ha interès. Això és
així, tal com sona.

Els festivalets i setmanetes que
proliferen per la pell de brau no
condueixen a res. Tampoc els res-
ponsables tenen massa imaginació.

Els organitzadors de la Setmana
(per cert, qui són?, vull dir si hi ha un
Ens, un Patronat o Fundació m'en-
teneu? que doni continuïtat a la
SICB, encara que tampoc està escrit
enlloc que per organitzar una mani-
festació com aquesta sigui necessari
una S.A. o quelcom que ho sembli)
ho entenen prou bé i ara estan fent
cab delís amb les relacions vídeo-
Çinema. (Segons en Godard el vídeo
és la veritat i el cinema la mentida,
Però això és una altra qüestió). Unes
relacions que ja fa temps que són
observades pels setmanistes en
aquelles converses que sempre reu-
nien els mateixos, professionals i
afeccionats interessats en la temàti-
ca, però sense cap tipus de partici-
pació "oficial". La influència del
yideo en el cinema i viceversa és un
fet inqüestionable. I aquesta in-
fluència no es redueix als lligams
econòmics sinó també als de pro-

ducció, als artístics i de llenguatge.
De tot això s'ha volgut tractar a la

SICB. D'una part s'ha pogut veure
l'obra televisiva de dos realitza-
dors cinematogràfics: Alfred Hitch-
cock i Vittorio Cotafavi. En el cas
primer es tractava de retre l'home-
natge d'acomiadament al mestre del
cinema de "suspense", d'un dels
ídols de la nostra joventut. Produc-
tor d'una sèrie de capítols per a la
televisió també en va realitzar uns
quants. TVE els va passar fa molts
anys, quan molts de nosaltres enca-
ra no teníem un aparell per poder-
los veure. Ara hem pogut completar
la imatge d'en Hitchcock i hom ha
pogut comprovar, en la senzillesa de
mitjans que tenia a la seva disposi-
ció, com dominava el secret de cons-
truir situacions insòlites —però
sempre vers semblants— creadores
d'una angoixa tremenda.

Però el programa era molt més
complet. Hi havia el darrer film d'en
François Truffaut, ambientat en el
París ocupat per les forces nazis, en
un esforç per reconstruir l'ambient
de l'època, sempre dins dels estudis
cinematogràfics, amb una subtil ex-
posició dels tipus del moment: col.-
laboracionistes, fanàtics, resistents
i, embolicant-ho tot, una història
quasi impossible d'amor. També es
va poder veure una obra soviètica
força interessant: "Alguns dies en la
vida de Ilia Ilitx Oblomov", poc
menys que un clàssic de la literatura
humorística portat a la pantalla amb
certa reiteració. "Histoire d'Adrien"
(el film occità que ja vàrem comen-
tar quan es va projectar a Cannes);
"La puresa del cor'?, una pel·lícula
alemanya d'en Robert Van Ackeren
molt en la línea del nou cinema
germànic; un document que justifi-
ca i informa sobre l'obra d'Orson
Welles, titulat "Filming Othello", i
el darrer Godard, "Sauf qui peu la
vie", van omplir la pantalla del Pa-
lau de Congressos, a Montjuïc, du-

CULTURAL

Carrer Ample, 35 Barcelona 2

rant sis nits. I encara hi havien més,
molts més títols i vídeos i rodes de
premsa.

La SICB té molt bona premsa,
em comentava un editor. I és lògic
que la tingui. Es una manifestació
que està organitzada de cara als
cinèfils. Així, no era d'estranyar qie
les sessions que es repetien al cine-
ma Arcadia es veiessin poc conco-
rregudes. Ara ja no hi ha "Oshimas"
que enlluernin el públic, o "Salos"
prohibits i retirats de cartell, ara es
tracta de veure un cinema, el que
s'està fent arreu del món, sense
condicions de comercialitat, ni de
compensacions amb importadors
amics o importants. La Setmana va
al seu pas i a la Setmana hi ha qui
realment està interessat pel fet ci-
nematogràfic. Ara bé, hom no dis-
cuteix que aquesta posició pot com-
portar que la sala de projeccions del
Palau estigui mig buida. •

Seleccionar el
vostre teatre
no us ha pas

de ser
dramàtic

guia
barcelona

delocio

la semana de
Cada viernes en su quiosco
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Simfònic King Crimson" obrirà la Casa de Caritat

Teatre

Iago Pericot
proposa el rock
MARIA JOSEP COROMINAS

Iago Pericot ho veu tot bastant
clar. Veu clara l'operació conjunta
Ajuntament-Diputació i veu clar el
Teatre de la Caritat del que, per
cert, tot fa pensar que en serà el
director artístic. Si la ciutat no
dorm, Barcelona tindrà aquí un
centre cultural a nivell europeu.
"Ho tinc molt clar", diu; la Casa de
Caritat ha de ser un Centre Pompi-
dou a la catalana.

Per a nosaltres, poder dispo-
sar d'un espai d'aquestes dimen-
sions i amb les facilitats tècni-
ques que té, és una oportunitat
extraordinària. Al teler només li
cal posar-lo en funcionament, l'es-
cenari és dels més amplis de Barce-
lona, i al local hi caben potser set-
centes persones. Si la ciutat no
dorm...
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Iago Pericot veu clar el què i el
com. A la Caritat no s'hi ha de fer un
teatre com als altres locals. Aquí
cal establir una línia coherent, al
marge dels muntatges que ja es
van fent als altres llocs; vull dir,
al marge de les coses que es fan
al Lliure, a la Villarroel o al
Regina. No, aquí la història ha de
ser una altra; i ho serà, diu, si, com
tot ho fa pensar, acaba essent-ne el
director artístic. Aquest ha de ser
un teatre especialment dedicat a
la joventut. Hem de mirar d'en-
cabir-hi totes les iniciatives
que ens puguin venir, i hem de
fer lloc a totes les inquietuds.

Que la gent jove sàpiga que ja no
treballarà en el buit. I la intenció,
subtilment, maquiavèlicament, dia-
bòlicament, es decanta cap al teatre
de recerca. Encara que, això ell ja ho
sap, el concepte espanti a molts
cristians.

De moment, el "Teatre Metropo-
lità de Barcelona", patent de Iago
Pericot i Sergi Mateu, és ja "Teatre
de la Caritat" depenent del Depar-
tament d'Activitats Escèniques de

l'Institut del Teatre. El que volen és
fer ells un muntatge a l'any, que
tampoc poden estar-se plegats de
braços.

El que veu clar, també, és l'es-
pectacle. Aquest Simfònic King
Crimson amb què s'han de posar
en marxa tots els mecanismes i totes
les intencions. No és un ballet, diu.
Tampoc és un espectacle de dansa.
Es expressió corporal per a actors
sota un text musical. Es tracta
d'arribar a la perfecta integració de
llum, música, color, espai escènic,
objectes, màscares i moviment. A
mi em preocupa com captar pú-
blic per al teatre; quan penso un
espectacle, aquest és el meu ob-
jectiu. I amb aquell Rebel Deli-
rium que va muntar en una estació
de metro, va captar onze mil espec-
tadors. Que no és mal número.
Gairebé tots, gent jove. Però, bé, si
la gent jove va poc al teatre, on
va? Investigant, es va adonar que va
a les discoteques i als concerts de
música rock. Aleshores, per què
no fer una varietat d'espectacle
agafant com a base la música
que ells segueixen?



La idea ja la tenia. Calia, doncs,
que ell i Sergi repassessin tota la
música moderna possible. I es van
decidir per "King Crimsom", un
grup ja dissolt que capitanejava
Robert Fripp (el qual, entusiasmat,
cobrarà mil simbòliques pessetes
com a drets d'autor). Amb l'avan-
tatge que aquesta gent feia rock
simfònic, música per a concert que
no s'ha sentit a les discoteques.
I una altra cosa, encara; és una
muisica que té moltes possibili-
tats dramatúrgiques donat el
seu caràcter una mica ecològic i
de manifestació de la decadèn-
cia del món després de la bomba
atòmica. Nou hores de "King
Crimson" van analitzar, per quedar-
se'n una hora i quaranta minuts.
L'obsessió eren les possibilitats
dramàtiques. A partir d'aquí, ja es
tenia l'escriptura musical que era la
base de l'espectacle. S'havia de co-
mençar a treballar un muntatge
coherent i enllaçat que resultés,
sobretot, atractiu. Que aquesta era
una altra obsessió. El novembre del
79 s'iniciava la feina. El juny del 80
s'incorporaven els actors. Aquest
mes de desembre, s'estrenarà.

Iago Pericot ho veu clar. El treball
ha estat rigorós, cartesià i terri-
blement ordenat. Des de l'escriptu-
ra musical fins als assajos generals,
un procés en cinc fases i tot el temps
necessari. Els actors, fora de Sergi
Mateu, són trets de l'Institut. Cinc,
en total. A alguns, Iago els ha hagut

DADES DE SITUACIÓ
La història de l'edifici que fou

Casa de Caritat de Barcelona arren-
ca l'any 1362, essent seu del mones-
tir de monges cartoixanes i, alhora,
capella de la Verge de Montalegre.
Continua amb la instal·lació del
Seminari Conciliar (1593) fins l'ex-
pulsió dels jesuïtes (1767). Passa
per la Revolució Francesa, l'època
de les "olles públiques" i consta com
a assil que havia de servir "para
recogimiento de holgazanes, vaga-
bundos, hijos mal inclinados, impe-
didos, locos, fatuosy mendigos". La
cosa pren consistència, i per reial
decret de 1802, es constitueix la
Casa de Caritat, que es manté amb
aportacions públiques i privades
juntanent amb els treballs que rea-
litzen els assilats mateixos. I així,
més o menys, fins l'any 1957 en què
la Casa de Caritat fou traslladada.

Pel que fa al teatre, hi ha dades de
1879 que parlen de la necessitat de
construir "un teatrito en el que se

perfeccionarà la educación social de
los albergados", i sembla que les
primeres representacions es van fer
al pati. A principis de segle, però, es
comença a treballar en un projecte
de teatre. Les obres les fa el perso-
nal de la casa (assilats, s'entén) i el
lloc elegit és el que ocupaven les
antigues cotxeres, ja en desús, tot
mirant de no afectar el complex de
l'edifici. El teatre es construeix al
primer pis i s'habilita la planta baixa
per a menjadors.

La inauguració del teatre es va fer
el dia 19 de juliol de 1912, festa de
Sant Vicenç de Paul, patró de la
Casa. Des de llavors fins al 1957, el
teatre de la Casa de Caritat va servir
només perquè els assilats hi fessin
les seves representacions, o bé ses-
sions de cinema i festivals de músi-
ca. A partir d'aleshores, no sembla
que fos utilitzat per a cap mena
d'activitat cultural.

Ara, l'escenari estava tapiat i el
local havia estat cedit a un club de

de mentalitzar. Vull que l'actor
faci les seves aportacions a l'es-
pectacle, que tignui iniciativa i
no es limiti a esperar ordres; en
aquest sentit, alguns directors
han fet molt malbé als actors
d'aquest país.

Està content, Iago. Ho veu clar.
Simfònic King Crimson li agrada i
no té cap escrúpol en dir-ho. Creu

que ha fet una feina ben feta.
Després de tot, mira, aquí el que
reivindiquem és que la gent s'ho
passi bé.

I quan acabi, anirà pensant en
Siddharta, de Hermann Hesse. Cal
afinar el muntatge de l'any que ve.

Si la ciutat no dorm... Això, Iago
també ho veu clar. B

Antoni Bartomeus

Ajuntament-Diputació,
operació conjunta

La imminent obertura del Teatre
de la Caritat cal situar-la dins l'es-
tratègia d'un projecte de col·labora-
ció establert entre l'Ajuntament de
Barcelona i la Diputació. Vist així,
aquest només seria el primer resul-
tat d'una operació global molt més
àmplia i, hores d'ara, ja absoluta-
ment perfilada. Es tracta, en defini-
tiva, d'un conveni que afecta a te-
mes bàsicament culturals i que ja
podem avençar que inclourà matè-
ries de teatre, música, museus i bi-
blioteques.

Cenyim-nos, però, a la cosa del
teatre. Ja en el primer ple de l'Ajun-
tament (juny de 1979) el departa-

ment de Cultura explicava la seva
voluntat d'arribar a alguna mena de
col·laboració amb l'Institut del Tea-
tre (Diputació). I més o menys per
aquí va ara la història. L'acord con-
templa diversos aspectes (equipa-
ments, vídeo, etc), el més especta-
cular dels quals és, lògicament, el de
les sales. Segons els projectes, tres
sales i un recinte passaran a ser
d'utilització conjunta: Cuina de les
Arts, Pere Lastortras, Teatre de
la Caritat i Turó Parc.

Pel que fa a Cuina de les Arts, ja
l'any passat l'Ajuntament hi havia
col·laborat, i actualment s'està re-
formant. Pere Lastortras és el tea-
tre que l'Institut té a aquell carrer i
que només esporàdicament s'obre
al públic. El Turó Parc, recinte a
l'aire lliure, serà rellançat com a

centre d'activitats teatrals i de mú-
sica, tal vegada ja amb motiu del V
Festival Internacional de Titelles el
mes de maig; es vol mantenir la
imatge (titelles i afins) i el departa-
ment de l'Institut tindrà cura de
l'assessorament. Finalment, el Tea-
tre de la Caritat, que ja engega,
acabarà de ser acondicionat quan
acabin les representacions $e\ pri-
mer espectacle.

I, respecte a la programació, es
pensa en una comissió mixta en-
carregada d'estudiar les propostes
que es presentin. Es tracta d'utilit-
zar al màxim aquests locals, en
règim de teatre públic. El que no vol
dir, segons sembla, que l'Ajunta-
ment no continguin pensant en el
Teatre Municipal, del qual potser
se'n podrà parlar l'any que ve. •
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Els fracassos
deia"
New Wave"
JORDI GARCIA-SOLER

Un dels fenòmens més interes-
sants que s'han produït al llarg de
les primeres setmanes de la tempo-
rada musical barcelonina d'enguany
ha estat, sens dubte, el dels repetits
fracassos de la "new wave", ja sigui
a través dels seus exponents a nivell
internacional o a través dels seus
epígons madrilenys o catalans. I val
a dir que, si més no per a aquest
comentarista en concret, T interès
del fenomen rau en el fet positiu que
la "new wave", a desgrat dels més
espectaculars i sofisticats llança-
ments comercials amb els quals s'ha
volgut promocionar-la, no qualla a

Músics com Lou Reed continuen aglutinant més gent que els de la "new Wave".

casa nostra perquè no té cap interès
musical.

La "new wave" no és res més que
un vulgar muntatge comercial ela-
borat pels executius de "marke-
ting '̂ de les grans empreses trans-

nacionals de la indústria discogràfi-
ca. Es tracta d'un muntatge sense
cap interès, amb el qual es pretén
donar vida nova a unes formes
rockeres afortunadament ja supe-
rades fa molts anys i que es basen en

Encreuats núm. 8 2 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1. Una del país dels perses.
Dens i rar. 2. Toca del bolet els ampurdanesos. 3.
Espai de temps que es pot fer molt llarg. Capella
situada en terra erma. 4. Si a l'hora d'obrir l'ampolla
no en teniu, haureu d'enfonsar el tap. Consonant 5.
Article balear. Dit de la brúixola que no sap asse-
nyalar el nord. Al nord sempre n'hi ha. 6. Gallina. Per
on surt molta gent. 7. De trinca, femení. No ha pujat
gens dreta. 8. Si l'agafeu us pot deixar ert en tres
dies. Dit de cert camí, al revés. 9. Femella del tritó.
Vocal. Una altra. 10. Cinquanta. Per on no .heu de
ficar el clau.

VERTICALS: 1. El símbol del que te pes atòmic
232,4. Dues tes. 2. Aquelles teïnes gens abundants
en el te. 3. El més tòtü de tots els clàssics grecs. 4.
Immensa i salada. No gasta un cèntim si no es qüestió
de vida o mort (i encara!). 5. Vocal. Dels arbres
d'Abisúiia. Cuinat amb peres és deliciós. 6. Fill del
gendre de la mare. La més solitària. 7. La seva carn és
molt semblant a la del porc. Al mig del dissabte. 8. No
es crema ni que estigui al mig del foc. Vocal. 9. Pedra
preciosa que en cert sentit es un xinès popular. Dit
del futbolista insaciable de gols. 10. Dit de la gata
que en caça molts. Vocal. 11. Vocal. Abans havia
sortit. 12. El color de les seves ampolles és del tot
característic.

4 1 3 4 5 6 T- € «? AD ¥ Al

HORITZONTALS: 1. C.C.C. 2. Macabra. Calaf.
3. Taquígraf. Sr. 4. R. Udú. Efecte. 5. Melià. Sp. Tia.
6. Vis. Catres. 7. IM. Moliére. 8. Dificultat. 9.
Matalots.

VERTICALS: 1. M.M.M. 2. Atrevida. 3. Cà.
Límit. ?. Caquis. Fa. 5. Buda. Mil. 6. Riu. Coco. 7. Ag.
Salut. 8. Rèptils. 9. CAF. Ret. 10. Cafetera. 11. L.
Ciset. 12. Casta. 13. Fre.
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el conreu gairebé il·limitat de l'a-
gressivitat i la violència com a fór-
mules expressives, com a mètodes
de comunicació amb el públic. És en
aquesta mateixa línia que s'inscriu
tot l'estrany muntatge de l'anome-
nada "movida madrilena", el fracàs
barceloní de la qual només va ser
comparable amb l'aconseguit per
The Specials, un dels grups anglo-
saxons més representatius de la
"new wave": els primers aMontjuïc,
i els segons a la Monumental, van
aplegar a penes uns pocs centenars
d'espectadors, superant amb prou
feines el miler entre ambdues mani-
festacions i sense que ni aquests
incondicionals no es sentissin mí-
nimament satisfets després de veu-

re'ls actuar, tal és el nivell ínfim de
qualitat.

Tanmateix, hi ha encara qui s'en-
tossudeix a parlar de la "new wave"
com a forma musical amb futur. A
desgrat d'uns fracassos tan espec-
taculars com aquests, i d'altres de
menor entitat que s'han produït
també recentment a casa nostra, el
cert és que encara hi ha qúi creu en
la viabilitat d'una fórmula com la de
la "new wave", que si musicalment
no té el menor interès i no és res més
que la repetició de formes expres-
sives ja superades fa temps, cultu-
ralment és un exponent ben concret
de la línia d'agressivitat i violència a
través de la qual els manipuladors
de les consciències semblen voler
orientar les noves generacions jo-

venívoles en aquesta temps de crisi,
potser per tal de sostreure-les de tot
un seguit de problemes quotidians
que podrien radicalitzar-les políti-
cament. Perquè l'agressivitat i la
violència de la "new wave", com
abans la del "punk", no és res més
que un intent de perpetuar i
d'augmentar uns nivells d'alienació
cultural, política i social en uns sec-
tors durament colpits per l'atur i la
crisi econòmica, als quals hom vol
mantenir tancats en uns reductes de
permissivitat aparent i en realitat de
control estricte. Aquest és un dels
grans paranys de la "new wave",
com ho ha estat i és encara en part el
"punk". Per això els fracassos
d'aquest estil, d'aquesta moda a
casa nostra són tan positius. •

&RA
ICLDPEDIA

ATALAN

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
• 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 llastd'antigues edicions,

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. .

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
envleume informació de la
GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA

Una de les obres Poblac'6 — — - — —
culturals més grans

del nostre nnhlp GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANAuei nubirv pume. Diagonat 3 5 7 . Tel 215 77 30

BARCELONA (37) -
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L'HORA
PETITS ANUNCIS
L'Hora de Catalunya incorpora en aquesta Secció de Petits Anuncis i

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

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

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

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

OFERTES
DEMANDES

Estudiant nivell universitari
3er d'Industrials i Llicenciat en
Filosofia i Lletres, fan classes
particulars d'EGB i BUP. Escriviu
STOPLHORA 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 cf 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.

/F I& ÓMgÍiiíiísr;soii·;aiprnpte;i|í

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 ai que sigui,
no importa si cal fer desplaça-
ments. Truqueu als matins. Tel.
751 3.1 16 o escriviu a STOP
L'HORA Ref. 99.

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

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

COMERCIALS

BAR
RESTAURANT

D'OS
ESPECIALITAT EN:

MENJARS CASOLANS.

MENÚS

I SERVEIS ALA CARTA.

Anbau. 86 • Tel·l 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.
Lépanto; 296, 4.°-1.'.

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

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

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

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

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

MEMBRE DEL CREMI D'ARTICLES D'ESPORTS

UOA. 6 TEL. (93)302 30 93 BARCELONA-

Venc una tenda, tipus xalet,
marca André Jamet de 4-5 pla-
ces amb una superfície de 12
m2. amb "living" i un espai per a
cuina. Quasi nova i molt bé de
preu. Truqueu al telèfon 803 80
39 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. 0 escriviu
S^OP 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
publicacions
c. Santa Anna 23
BARCELONA 2 «
T. 301 63 27

ieviatan
Venc bicicleta de carreres

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

Esports

Floridablanca, 122 Teléf. 224 08 20

BARCELONA-11

% Per' a àniinçi¥còmerciàls eu aquesta secció adteceu-vos al departament
de publicitat de I Hora de Catalunya c/Aribaii n i 80 àtic: la Barcejona^3|
,o'telefoneu ;al 254? 34 02-03;;Si cal passarem.,aíV)sitar?vosp|gg|||f
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Esports
Es clar que
torna Matias
Prats
ENRIC BANEJRES

L'altre dia compro el diari i em
trobo que una quantitat bastant res-
pectable de persones s'havien ajun-
tat a la Plaza de Oriente en memòria
de temps passats. Entro al Corte
Inglés i quasi em • foto de nassos
contarà en Vizcaíno Casas que anava
signant dedicatòries al darrer dels
seus llibres. Una mica amb la mosca
a l'orella, arribo a casa, per fi, enge-
go la "tele" i em surt la veu de
Maties Prats parlant de les incur-
sions de Marcelino contra el russos.
Ja hi som!, vaig pensar, perquè la
veritat és que la democràcia nostra
és tan minsa que hom no pot esperar
res de bo. Per cert que l'altre dia
vaig llegir un comentari d'un humo-
rista que deia que esperem que la
democràcia espanyola, que només
té cinc anys, pobreta, tingui setze o
disset any ets i faci una mica més de
goig per violar-la.

Bé, resulta que no eren ni els
russos d'abans ni el Marcelino al
qual es referia Matias Prats era
aquell Marcelino que li va fer un gol
històrtic a eh Yachine. Era el Marce-
lino de l'Atlètic de Madrid, un xicot
de Sabadell que, com molts futbo-
listes nascuts i criats a Catalunya va
anar-se'n a triomfar lluny de la seva
terra. I el partit era un partit de
costellada, muntat en homenatge a
l'ex-internacional Capón, però que
havia estat aprofitat per fer un revi-
val de la brillant i empalagosa ver-
bositat d'en Matias Prats, el qual,
dit en honor de la veritat, continua
essent una de les millors veus de la
radiodifusió espanyola, encara que
que ens porti totes aquelles conno-
tacions que suggereixen una tonali-
tat sèpia, trista i passada de moda

Televisió Espanyola té aquestes
coses en matèria de programació
esportiva: el donen un partit sense
pap ni peus, sense el mes mínim
mterès per als espectadors, però
JJ&b interessos concrets al derrera.
Resulta que l'Atlètic de Madrid té
un contracte signat amb els conces-
sionaris de la publicitat estàtica a
* estadi Vicente Calderón, pel qual

es compromet a televisar dos encon-
tres, com a mínim, per temporada.
Com que els clubs no deixen re-
transmetre partits de lliga, se les
arreglen per muntar-li un homenatge
a Capon, encara que no interessi a
ningú, com es va demostrar, perquè
crec que al camp eren quatre gats.
Això sí, l'Atlètic té bons contactes a
les altes esferes de l'Administració,
no en va dos dels seus directius
—Reguerà Guajardo i Sanchez de
León— son ex-ministres de Suàrez.
^ La Reial Societat de Sant Sebas-

tià no en té cap de ministre ni ex-
ministre entre la seva directiva i,
com a màxim, té gent simpatitzant
dels grups abertzales —quin
horror!— o que han treballat a les
gestores pro-amnistia. Per això,
l'encontre Lokeren-Reial Societat,
que aquest sí tenia interès esportiu,
no es va poder televisar perquè, a
darrera hora, les línies estaben mas-
sa carregades. Carregades de pu-
nyetes, suposo perquè els senyors de
Madrid van discutir fins a l'últim
cèntim amb l'equip basc i no es va
arribar a un acord.

Una setmana abans de tot això, al
pavelló de la Penya de Badalona es
jugava el partit de bàsquet Joven-
tut-Barça, decisiu per a la lliga
estatal i que prometia una gran
qualitat i emoció. Vostès el van
veure per la tele? doncs jo tampoc. A
la Penya, quines galtes! se li va
ocórrer demanar un milió de pessetes
per deixar que les cameres entressin
a la pista i a Prado del Rei els va
semblar que això era una disbauxa.
Imagino que els alts dirigents de
RTVE estan convençuts que ja han
fet prou pel bàsquet havent donat,
durant la passada dècada, tots els
partits del Reial Madrid, fossin
bons o dolents, després d'haver sig-
nat amb Raimundo Saporta uns
contractes fabulosos que permetien
al club marenga sostenir aquesta
costosa secció només a càrrec de la
televisió, que equival a dir a càrrec
de tots nosaltres.

El passat dimecres es va jugar al
Palau d'Esports de Barcelona el
partit final de la lliga de bàsquet i
televisió li va donar també poca,
poquissima difussió, quasi la matei-
xa que va donar al campionat mun-
dial d'hoquei sobre patins, jugant
recentment a Xile i guanyat per
l'equip català que representava Es-
panya. •

Astrologia
EL NADAL (1)

ESTEVE CARBÓ
L'elecció d'aquesta data com a

solemnitat de l'any litúrgic de
l'Església occidental sorgeix del
desig de matissar una festa paga-
na: El dia que, després del solsti-
ci d'hivern, la llum diürna torna
altre cop a allargar-se. Els Ro-
mans celebraven el naixement
del Sol.

El diumenge, 21 de desembre,
a les 16 h. 56 min., el Sol entrarà a
la constel·lació de Capricorn, de-
sè signe del Zodíac.

Encara que l'estiu sigui consi-
derat generalment com una esta-
ció alegre i l'hivern com una de
trista, pel fet que, en certa mida,
el primer representa el triomf de
la llum i el segon el de la foscor,
els dos solsticis corresponents
tenen, per contra, un caràcter
exactamente oposat.

Tot el que ha arribat al seu
punt màxim no pot sinó decaure, i
tot el que ha arribat al seu punt
mínim no pot, al contrari, sinó
començar a créixer tot seguit. De
fet, és una idea molt antiga que ja
apareix de maneres diverses en el
Tao-te King, en especial, i més
concretament dins la Tradició
Oriental, a les particularitats del
yin i el yang.

Per això, el solstici d'hivern
assenyala el començament, el de
la meitat de l'any ascendent.

És en aquest sentit que les
Tradicions lliguen les seves Fes-
tes Centrals dins el solstici d'hi-
vern.

Per als cristians el naixament
de Jesús és el punt Central, situat
amb solemnitat per celebrar, el
vint-i-cinc de desembre, el NA-
DAL. El naixament de la llum.
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Es clar que no es tracta de saber
distingir entre esports majoritaris i
minotaris. La demostració és de
TVE ens té tips amb totes les pro-
ves que es fan als clubs Puerta de
Hierro o Club de Campo encara que
siguin curses de sacs. Per a TVE, i
això és una realitat com un casa de
pagès, l'interès dels esdeveniments
esportius ve donat per llur situació
geogràfica. M'imagino que els alts
executius, davant d'una sol·licitud
de la Reial Societat de Sant Sebas-
tià o del Joventut de Badalona, es
demanen: "Esto donde se juega £en
Madrid o en provincias? i, segons
sigui la resposta, fixen un preu, unes
condicions i acaben per donar-ho o
no.

Que torna en Matias Prats? pe-
rò, home, si en aquest ambient en
Matias Prats, antic procurador fa-
miliar per Còrdova, deu semblar
d'esquerres... | Quatre gats a l'estadi "Vicente Calderón" en l'homenatge al jugador Capón.

Porta dels bergants RAMON BARNILS

Virrei Melià: Punts febles
L'arribada —en tromba, per definició— de cada

nou virrei provoca aquí i arreu en els seus súbdits-
dues reaccions. L'una que fa: Salantíssimo senyor:
Bien banido. Nos cau Sucsalènsia ansima com
aigua de mayo. Ca mas podíamos demanar?
Nada!

No cal continuar, ja ho deuen haver llegit a la
televisió i als periòdics.

I l'altra, que consisteix en apamar-lo, a veure per
on se'l pot fotre.

Hi ha súbdits, realment, que no tenen moral.
Vejam, doncs, quins punts febles deu tenir S'Amo en
Josep Melià i Pericàs. Comencem pel tipus.

Dóna el tipus de virrei en Bepàs Melià? Vist només
en fotografia parcial, o a la televisió en el celebrat
paper de His Master's Voice, no. Te li imaginaves
un cos gros, gras, gruixit i desformat, els pantalons
amb culeres, l'americana baldera, unes sabates com
llesques: com un pqlicia d'estat USA, del mitjà oest,
de paisà, com un agent soviètic a la Barcelona de la
guerra, com el gàngster de segona fila encarregat de
trencar espinades.

Vist de cos sencer —sempre en pel·lícula— millo-
ra: l'amaricana no li balla, té el cul discret i res de
pantalons balders; el peu fi.

Ara: que no es faci il·lusions. Precisament aquest
afuar-se-li el tipus d'aixelles en avall li dóna l'aire de
ballarina. Sembla com si acabés en punta com si

caminés ballant, sobre la cua de sirena.
I, senyors, senyores: les ballarines, i abans les

sirenes, eren les amigues del virrei o una peça del seu
escut d'armes: mai el mateix virrei.

I després del cos —per cert es veu que li agrada de
menjar i beure i ficar i treure: no és cap defecte sinó
més aviat una virtut, però no veig per què els súbdits
repatanis no s'han d'aprofitar també de les virtuts de
l'amo per fotre'l: demanar a un súbdit que tingués
moral seria desconèixer què és un súbdit.

... I s'Amo en Josep sap perfectament què és, un
súbdit. Parlem de moral, doncs: Josep Melià domina
la marxa enrera. El legendari Huertas Claveria ho
explicava fa unes hores: el 1970 José Melià feia
una crònica al Brusi ironitzant sobre una manifesta-
ció de suport a Franco el 1970 amb motiu'del judici
de Burgos. Dos dies després s'abaixava el tutú fins a
les sabatilles, i li semblava evident que Franco era
l'únic polític de qui el poble no desconfiava. Bona
nano, bona: i ara que és mort encara menys, si em
permets de pastitxar-te.

El temps no li ha fet perdre aquesta habilitat per al
retrocés: fa quatre dies, ja virrei va dir que el català
era la llengua del Països Catalans. I en fa dos va dir
que massa català al Principat.

Ho diu i no s'aprima. L'hauríem de posar a règim:
si recular li és propi, tant recularà per un crit des
dé baix, com recula si li va de dalt.
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