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Cartes a

L'HORA
UN CAMP DE
FUTBOL SI US
PLAU

Senyor Director
"Crec que no hi ha pe-

núria d'instal·lacions a Es-
panya en aquests moments"
Són les paraules de Pablo
Porta, President de la Fe-
deració Espanyola de Fut-
bol, publicades a la prem-
sa del 20-12-80.

Volem creure que aques-
tes paraules les dicta la
ignorància de la-situació
real de la pràctica de l'es-
port popular. Voldríem
creure que no són conse-
qüència del despreci més
"olímpic" a la problemà-
tica concreta de tants mi-
lers de practicants del fut-
bol. I les diu un President
deJFederacióü

És clar, doncs, que el
Sr. Porta, quan fa aques-
tes declaracions no parla
en nom dels futbolistes
que practiquen aquest es-
port als nostres barris
(310 Ha., 125.000 habi-
tants i CAP CAMP DE
FUTBOL!!) i han de jugar
en camps allunyats qui-
lòmetres del barri i pagant
quantitats molt substan-
cioses per fer-ho.

En aquest moment en la
nostra àrea d'influència hi
ha més de 30 equips de
futbol constituïts que han
de jugar en unes condi-
cions de precarietat im-
pressionants. A més, hi ha
més cf un miler de nois de
menys de 15 anys organit-
zats en equips de futbol-
sala que han de practicar
l'esport en solars, descam-
pats o al mig del carrer, ja
que a Sants, Hostafrancs i
La Bordeta NO HI HA NI
UN SOL CAMP DE FUT-
BOL

Senyor Porta: vostè no
sap el que es diu o no vol
saber-ho. I tant una cosa
com l'altra són prou peri-

lloses perquè les digui el
cap d'una Federació que
remena 1.000 milions de
pessetes a Pany. La seva
dimissió seria ben rebuda
per milers de veritables
esportistes.

Vostè només deu ser
"president" dels equips
milionaris que més que a
futbol juguen a la " borsa"
i remenen milions i mi-
lions de divises que es po-
drien fer servir per coses
més útils que importar ju-
gadors de dubtosa quali-
tat esportiva, però que dei-
xen substanciosos benefi-
cis per a segons qui.

I els dirigents esportius
de l'Ajuntament de B arce-
lona, de la Generalitat, de
la Diputació, què hi diuen?
I els de la Federació Cata-
lana de Futbol?

Es fan solidaris de les
paraules del Sr. Porta o de
les necessitats dels juga-
dors de Sants, Hostafrancs
i La Bordeta, i de tot Cata-
lunya?

Quan es decidiran a ac-
celerar els tràmits per tal
que els terrenys de l'anti-
ga estació de Magòria si-
guin acondicionats per
practicar-hi l'esport? Per
a quan el poliesportiu de
l'Espanya Industrial? I el
camp de La Palmera?, etc.
etc...

Ara tenen una bona o-
casió per manifestar-se i
amb fets i no amb parau-
les, demostrar-nos en quin
costat es troben.

Senyors: centenars de
practicants efectius del fut-
bol dels nostres barris es-
peren resposta a la nostra
pregunta:

QUAN TINDREM
CAMPS DE FUTBOL AL
DISTRICTE SETÈ?

Senyor Director, el sa-
ludem molt atentament

Pel Secretariat d'Entitats
de Sants, Hostafrancs

i La Bordeta

MÉS SOBRE
MELIÀ

Sr. Director de L'Hora:
Vaig llegir el treball que

publicà Josep M. Huertas
sobre el supergovernador
de Catalunya, Josep Me-
lià, i estic en condicions de
poder afegir algun detall
que completa la informa-
ció sobre l'article escrit
per Melià quan era cronis-
ta de Madrid al "Diario de
Barcelona", el desembre
de 1970, arran de la mani-
festació de la plaça d'O-
riente.

La crònica que va tra-
metre —la primera, la bo-
na— va ser ja censurada al
mateix diari i la galerada
es conserva —per a més
detalls, crec que és en po-
der del periodista Josep
Faulí, aleshores redactor
de l'esmentat diari—, pe-
rò així i tot les fúries del
ministeri van caure sobre
el "Diario de Barcelona" i
sobre Melià i calgué es-
criure la segona de "desa-
gravio".

Posteriorment, Melià
va plegar de cronista per-
què al ministeri on treba-
llava li van dir que o caixa
0 faixa, o funcionari addic-
te i calladet, o periodista
que es. juga el tipus però
no cobra de l'Administra-
ció. I ell digué als seus
amics que li agradaven els
doblers i que de periodista
més aviat poc i que de
moment triava funcionari.
1 ja veuen com no es va
equivocar, de moment,
governador general de Ca-
talunya.

Ben cordialment.

Agustí Latorre
(Barcelona)

COBRADORS
MALEDUCATS

Sr. Director
Fa uns quants dies vaig

presenciar un fet que em
va indignar especialment
per la mala educació i el
poc respecte a la gent de la
tercera edat que repre-
senta.

Després d'una estona a
la parada de l'autobús de
la unia 22 situada a la Via
Laietana/Plaça de l'Àngel
(ja se sap que el 22 acos-
tuma a trigar sempre bas-
tant), vaig agafar l'auto-
bús amb dues o tres per-
sones que van pujar a la
mateixa parada que jo.
Tots vam pagar normal-
ment excepte un senyor
d'uns setanta anys que va
ensenyar al cobrador el
passi que l'Ajuntament
dóna als jubilats. El co-
brador, amb molt mala
educació, i gairabé cridant»
va dir-li al senyor que què
s'havia cregut, que no
eren pas les deu i per tant
no tenia dret a fer servir el
passi. Cal dir que si no
eren les deu faltava poc
més de mig minut. Uns
quants viatgers i el mateix
interessat vam mirar-nos,
el rellotge. Jo personal-
ment teria les deu en punt.
Al rellotge de la Caixa
d'Estalvis de Via Laieta-
na/Plaça de la Catedral
eren també en punt. El
jubilat i uns quants de no-
saltres li ho vam dir al
cobrador, però elL amb
encara més mala educa-
ció, va dir-nos que ell por-
tava el rellotge oficial de la
companyia d'autobusos i
que aquest era el que valia
i no pas els nostres. No va
quedar altre remei que ca-
llar. El jubilat va haver de
baixar de l'autobús i espe-
rar un altre 22.

Rosa Misses



Va, que el mon s'acaba!
MÚSICA
LONDON SYMPHO-
NYORCHESTRA.Dia
15. 21 h. Palau de la
Música.
ORQUESTRA CIUTAT
DEBARCEL9NA.Dir.
Peter Keuschnig. Joseph
Kalichstein, piano. Obres
de Mozart i Bastok. Dia
17. 19 h. Palau de la
Música.
ORQUESTRA CIUTAT
DE BARCELONA, (se-
gona audició). Dia 18.11
h. Palau de la Música.
LA LOCOMOTORA
NEGRA. Dia 18. 19.30
h. Orfeó de Sants.
CARLES MARQUES
(piano) i MA. JESÚS
CRESPO (piano). Dia
20. 2/4d'llnitZeleste.
CANTA U POPULO
CORSU (Grup de Còr-
sega). Dies 16, 17. 2/4
d'Unit. Zeleste.
MONT-JOIA (Grup
Provençal). Dies 21, 22,
23 i 24. 2/4 d'11 nit.
Zeleste.

TELEVISIÓ
QUITXALLA. Infantü
català. Avui, entre d'al-
tres espais, El nas està
malalt. (Dissabte, 10.30
Primera Cadena).

EL RAVAL: CARRERONS, ART, BARS.
El Raval —o el districte

cinquè com probablement
vostè el coneix—és un dels
barris més populars de Bar-
celona. Ple de problemes
però amb un atractiu evi-
dent.

Un barri ple d'història, un
dels més antics de Barcelo-
na. Hi ha de tot, art, con-
vents, carrerons estrets,
bars i mariners que s'hi pas-
segen. I és clar, veïns que
també pateixen les incomo-
ditats que comporta un bar-
ri vell i ple d'enrenou.

Si el vol conèixer millor, li
recomanem que llegeixi el
llibre "El Raval, Història
d'un barri servidor d'una
ciutat", escrit per Jaume
Artigues, Francesc Mas i
Xavier Sunol amb la col·la-
boració del Consell Muni-

cipal del Districte V. de
l'Associació de Veïns.

En el llibre hi trobarà, a

CONÈIXER PICASSO
Li interessa la pintura i la

figura de Pablo Picasso? El
Museu Picasso ha organit-
zat una sèrie de conferèn-
cies que van començar el
proppassat dia 13 i duren
fíns al 31 de març. En elles
es tractaran temes com l'E-
poca cubista, les èpoques
blava i rosa, el surrealisme,
Picasso ceramista, Picasso

gravador, Picasso escultor,
Guernica, etc.

Si vol assistir-hi ha d'ins-
criure's al Museu Picasso
(Montcada 17) de 10,30 a
13,30 del matí i de 17,30 a
20,30 de la tarda. Li costarà
1000 pts. i a l'acabament
podrà considerar-se un bon
coneixedor del pintor.

més de fotografies del barri,
de les seves cases, mapes,
gravats de com era el Raval
en segles anteriors, etç., la
seva història, el Raval com a
marc de la Revolució indus-
trial, la immigració, l'ober-
tura dels últims carrers, la
vida nocturna, l'inici de la
urbanització, etc.

Val la pena que se'l lle-
geixi encara que no hi vis-
qui, perquè, no em dirà que
no s'hi ha passejat mai?.

JOCS PERVIATJAR
Ja sabem que els reis li

deuen haver dut un munt de
coses, però potser encara
en vol alguna més per entre-
tenir-se en els moments que
.no té res a fer —que deuen
ser pocs, n'estem segurs,
que la vida moderna ja se
sap.—

Els jocs magnètics són
una bona cosa de cara a
passar una estona del
temps lliures. N'hi ha per
triar: "Ketekojo" (que va de
xinesos, ja se'n deu haver
adonat), les clàssiques da-
mes, el Cheeky, el Solitari,
el conegudíssim parxís,
l'Oca, etc. .

Estan especialment dis-
senyats per si vostè ha de
viatjar en tren o en avió.
Com que les fitxes s'engan-
xen al tauler, no hi ha perill
que li caiguin a terra amb els
sotracs, però evidentment,
també hi pot jugar a casa
seva.

Els preus oscil·len entre
250i350ptes.

SALTIMBANQUIS A
Ja s'han acabat les festes

nadalenques. Els nanos te-
nen un munt de joguines

LA MIRÓ
noves de trinca i s'hi entre-
tenen totes les hores que
l'escola els deixa lliures. Pe-

rò val més que no els faci
estar a casa tot el dia. Els
dissabtes i diumenges està
bé fer-los sortir una mica a
veure espectacles especial-
ment pensats per a ells.

A la Fundació Miró de
Barcelona, tots els dissab-
tes i diumenges del mes de
gener, per 150 pts. podrà
veure les acrobàcies de la Pe-
tita companyia de saltim-
banquis del Dr. Solé forma-
da per Manuel Trias, Oriol
Boixader i Xavier Soler.
Segons com ells mateixos es
presenten, n'hi ha un de gros
gros, que ocupa més espai
que els altres dos junts, en-
tabanador i engalipador,
l'altre petit i forçut; s'ha
comprovat la seva força ai-
xecant en un sol intent la
torre Eiffel de París.

El tercer és alt i prim,
volador de primera, no uti-
litza mai l'escala de casa
seva, baixa sempre pel dret.
I més d'un cop han hagut de
parar el trànsit aeri per do-
nar-li pas en un dels seus
intents de salt mortal. Aneu
a veure'ls, que us diverti-
reu.

UN HOGAR PARA VI-
VIR. 1977. Director:
Delbert Mann. Actors:
Henry Fonda, Kristen
Vigard. dissabte, 16.00
Primera Cadena).
EL CARDENAL. 1963.
Director: Otto Premin-
ger. Actors: Tom Tryoh,
Romy Schneider, John
Huston. (Dissabte, 22.05
Primera Cadena).
LA FIERA DE MI NI-
NA. Director: Howard
Hawks. Actors: Cary
Grant, Katherine Hep-
burn. (Dissabte, 19.35.
Segunda Cadena).

^ALTOS VUELOS. Di-
íéctor: Peter Hunt. Ac-
tors: Kathryn Witt, Pat
Klous.
GRANDES ESPERAN-
ZAS. (1947). Director:
David Lean. Actors: An-
thony Wagner, Jean Si-
mons. -
HOLLYWOOD. Sèrie
dedicada a la Meca del
cinema. Avui: Swanson i
Valentino.
FEDRA. Dramàtic rea-
litzat a Barcelona que
s'emet a tot l'estat. Rea-
litzadora: Mercè Vilaret.
Actors: Mònica Randall,
Pedró Mari Sànchez,
Joan Borràs. (Divendres
21.30 Primera Cadena).

BOTIGUES

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.

TÒTEM. Còmics de to-
ta mena. Plaça del Pi.

RÀDIO

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.

BARCELONA WEEK-
END. Música i informació
de tot el que passa durant
el cap de setmana. Des de
divendres a la tarda a
diumenge a la nit. Ràdio
Barcelona.

MUSEUS

INDUMENTÀRIA. Ves-
tits de totes èpoques.
Montcada, 12. Entrada:
50 ptes. Els dilluns tan-
quen.
MUSEU MUNICIPAL
D'ALCOVER. Arqueolo-
gia, arts decoratives, et-
nologia local, ambients
de finals del segle XIX,
etc. Carrer de la Costetal
1. Entrada Gratuïta.

MUSEU DEL VI. Histò-
ria del vi de la seva elabo-
ració. Un dels pocs d'Eu-
ropa dins del gènere. Vi-
lafranca del Penedès.
MUSEU DAU. Obra del
pintor Dalí: pintura, di-
buix, gravat... Entrada: 60
pts. Obert cada dia.

SANT ANDREU • SANT ANDREU • SANT ANDREU • SANT SANT ANDREUSANT ANDREU

Sant Andreu és un dels barris més
barri de Barcelona. La gent jove,
quan creix i s'aparella, busca pis en el
barri com qui s'hi vol aferrar. Això fa
que tingui molta vida associativa,
molts llocs de reunió i unes quantes
placetes per a trobar-s'hi. Passem,
doncs, la Meridiana i entrem a Sant
Andreu del Palomar.

PLACES
No n'hi ha gaires de pla-

ces a Sant Andreu. I les que
hi ha són petites, amb pocs
espais verds.

A la Plaça Nadal, pot por-
tar els nanos a jugar amb la
sorra. Es al costat de l'Es-
cola Pegaso. A la Plaça Orfi-
la hi ha l'edifici del Consell
de Districte, el dispensari i
la Biblioteca Ignasi Iglésies.
A la Plaça de les Palmeres
podrà seure en un dels
bancs i prendre el sol. La
gent gran de Sant Andreu
comenten i parlen en grups.
La Plaça Marian Brossa és
la plaça reivindicativa per
excel·lència amb gran tradi-
ció popular. A la plaça Mer-
cadal, la plaça porticada del
mercat, hi trobarà les page-
ses que venen els seus pro-
ductes. Un consell: quan hi
sigui arribi's a Can Rabas-
seda i demani calamarsos
farcits.

EL PASSEIG
Un dels recorreguts més

populars per passejar els

SANT ANDREU • SANT ANDREU • SANT ANDREU • SANT

VIDA D'ENTITAT
Sant Andreu ha tingut

sempre una vida cultural
molt intensa. Al lloc de
l'antic Ateneu Obrer hi ha
ara l'Escola Professional
Juan de la Cierva. El Centre
Obrer Instructiu de Sarit

• SANT ANDREU
Andreu, que era a la plaça
del Comerç també ha desa-
paregut. Però encara en
queden. La Lira, societat
coral que és al carrer Coro-
leu, just davant del Centre
Excursionista Muntanya,
El "Círculo Cultural Espa-
nol", conegut amb el nom
dels Catalanistes. I el Casal
Catòlic de Sant Andreu
(Pons i Gàllarza 58) on ac-
tualment es desenrotllen la
majoria d'activitats.

EL DISPENSARI
ANTIALCOHOLIC

El dispensari antialcohò-
lic va ser promogut per
l'Associació de Veïns i un
grup de professionals de
sanitat. Es a les dependèn-
cies municipals de la Plaça
Orfila, i està a càrrec de
quatre persones. Els dies
de visita són dilluns, dime-
cres i divendres a la tarda.

diumenges al matí és anar
on es trobaven abans les
antigues Rambles de Sant
Andreu —que avui, desgra-
ciadament, han desapare-
gut: el Passeig de Fabra i
Puig. En el passeig pot
comprar el diari a qualsevol
dels dos quioscs i fullejar-
los a les instal·lacions es-
portives del Fabra i Coats
abans del partit de futbol.
En acabar, si el seu equip ha
guanyat, pot celebrar-ho
fent el vermut a qualsevol
dels bars del Passeig. Des-
prés, pot arribar-se fins la
pastisseria Mas a comprar
el tortellet del diumenge.
Les patates fregides les
trobarà a la xurreria que hi
ha a Fabra i Puig^antonada
amb el carrer de les Mon-
ges.

BOTIGUES
"ENROTLLADES"

Ja no cal "anar a Barce-
lona" per comprar coses
maques. Si vol un bon ram
de flors, vagi a la Floristeria
Ricard (Coroíeu 3). Si ne-
cessita llibres, trobarà de
tot a "El Borinot Ros", al
carrer de Sant Andreu. I si
és vegetarià, pot anar a
Mercè (Pons i Gàllarza 53),
on venen aliments vegeta-
rians i macrobiòtics i es fan
cursets sobre temes de na-
turisme. I si el que vol és
matar la gana, vagi al Ver-
salles (Plaça del Comerç) i
demani un entrepà "versa-
Ues" o unes angules.

LNDREU • SANT ANDREU • SANT ANDREU • SANT ANDREU

RESTAURANTS
ELRELOJDELABUE-
LO. Menjars de tota me-
na. Preus assequibles.
Francisco Giner, 50.
CAN CULLERETES.
Especialitats catalanes.
Carrer Quintana (entre
Fernando i Boqueria).
Unes 800 pts.

CASA CODINA. Dinars
casolans a bon preu (no
arriba a 400 pts.) Carrer
Torrent de l'Olla gairabé
cantonada Còrsega.
LA TRAMUNTANA.
Especialitats catalanes.
Plaça de Sant Miquel.
Unes 1.000 pts.

CINEMA

GARY COOPER QUE
ESTÀS EN LOS CIE-
LOS. Dir.: Pilar Miró.
Amb Mercedes Sampie-
tro, Jon Finch, Carmen
Maura, etc. Una realit-
zadora de TV i els seus
problemes de tota mena.
Alex-2.

LA CIUTAT DE LES
DONES. Dir.: Federico
Fellini. Amb Marcello
Mastroianni i dues mil
sis-centes actrius. Viat-
ge per un món on impe-
ren les dones. Alexandra.



Va, que el mon s'acaba!

SUPERMAN2.Dir.:Ri-
chard Lester. Amb Cris-
topher Reeve, Terence
Stamp i Margot Kidder.
Superman contra els do-
lents del planeta Kryp-
ton que tornen a reviure.
Bosque.
STARDUST MEMÒ-
RIES. Dir.: Woody Alien
Amb Woody Alien, Char-
lotte Rampling i Jessica
Harper. Un realitzador
de cinema reviu el seu
passat. Club Coliseum.

HIROSHIMA MON
AMOUR. Dir.: Alain
Resnais. Amb Emmanue-
lle Riva i Eiji Okada.
L'amor d'un japonès i'
una francesa i els bom-
bardeigs d'Hiroshima.
Alexis.

MON ONCLE D'AMÈ-
RIQUE. Dir.: Alain Res-
nais. Amb GerardDepar-
dieu, Nicole Garcia i Ro-
ger Pierre. Un científic
explica les reaccions quo-
tidianes d'uns personat-
ges. Capsa.

EL DIRECTOR D'OR-
QUESTRA. Dir.: Adrej
Wajda. Amb John Gyel-
gut i Krystyna Handa.
La relació d'una parella
de músics i la visita a
Polònia d'un director
d'orquestra exilat des de
fa molts anys. Maldà.

EXPOSICIONS

MARIA BOFILL. Obra
recent. Fins al 16 de ge-
ner. Museu de ceràmica.

ELS TRES
TOMBS TORNEN
A LA RIBERA

La Cavalcada de Els tres
tombs té enguany un interès
especial: el de tornar al
barri de la Ribera, on va
néixer.

No se sap la data exacta,
però se sap que era abans
del mil cinc-cents. El gremi
de Traginers de mules, que
residia al barri de la Ribera
organitzava festes al seu
Sant Patró, Sant Antoni.

Amb el temps, d'una fes-
ta laica com era, es va anar
convertint en una festa reli-
giosa a Sant Antoni. Pa-
ral·lelament han anat desa-
pareixent les mules de Bar-
celona.

Aquest any la cavalcada
surt de la Cotxera Cabelli,
al carrer de Cano, 27, cap a
les onze del matí del dia

disset. A continuació rebrà
la benedicció a la Capella de
les Escoles Pies de Sant
Antoni, per traslladar-se,
posteriorment, a la Plaça de
Sant Jaume, on Els Tres
Tombs seran rebuts per les
autoritats. Això es produirà
als voltants de les dotze.

De la plaça de Sant Jau-
me, seguirà fins al Parc de la
Ciutadella, al Parlament de
Catalunya, on s'hi arribarà a
la 1. El passeig pel barri de

la Ribera recupera la tradi-
ció de celebrar la festa d'on
va sortir.

Aquest any acompanya-
ran, als Tres Toms, la ban-
da • de la Guàrdia Urbana,
uria banda de trompetes,
disset genets vestits de ga-
la, banda de música i cotxes
de cavalls.

La festa l'organitza La
Germandat de Sant Antoni,
que ve organitzant-la des de
l'any 1872.

CAIXA 0
REBAIXA

Un altre any per fer-nos
patir. Ara que el ciutadà no
té ni un duro a la butxaca,
tots els establiments posen
els seus articles a preus
quasi regalats. Així, el ciu-
tadà pot sortir al carrer,
entrar en els grans magat-
zems i adonar-se de la seva
trista realitat. Les coses,
pensa el ciutadà, mai no són
al gust que voldria.

I després de passejar i
passejar, el ciutadà acaba
picant, que, en definitiva, és
el que volen els propietaris
dels grans magatzems.

El ciutadà arriba així a
casa sense el duro que li
quedava per acabar el mes.
Això sí, havent fet unes bo-
nes compres. Es clar que si
vostè és ric, això l'ajudarà a
ser-ho encara més: podrà

comprar piles i piles de co- En tot cas, bona sort i'
ses. Les coses són com són. millor mes de febrer.

ESCOPINYESDE CA L'AMIGO

CERÀMICA I BON
MENJAR

Segurament li agrada la
ceràmica, així que una bona
excursió per fer durant un
cap de setmana és arribar-
se fins al poble de la Bisbal.
Hi trobarà la millor i més
variada ceràmica de Cata-
lunya. Per anar-hi ha d'aga-
far l'autopista de Girona i
sortir per Girona Nord. Allà
trobarà un indicador amb el
nom de la Bisbal.

Encara que hi arribi un
diumenge, les botigues de
ceràmica són obertes. Es
tracta de començar el recor-
regut. Es probable que
tants objectes l'atabalin. Hi
ha plats, tasses, olles, ge-
rros, testos, safates, jocs de
cafè, gerres de vi, cendrers...

Si voleu menjar cloïsses
(almejas, per als castella-
noparlants) podeu dirigir-
vos a Ca l'Amigo —carrer
Urgell cantonada Tamarit—
on serveixen les cloïsses

més grans que hagui menjat
mai.

L'únic problema que te-
nen és que són cares, molt
cares. Tres-centes pesseto-
nes la ració de sis cloïsses.

És a dir, deu dur ets per
cloïssa. Però, de debò que
us llapareu els dits.

Un vinet blanc fa de bon
acompanyar.

No compri el primer que
fróbi. Els preus acostumen
a variar força d'una botiga a
l'altra i val la pena que s'hi
miri.

Quan ja ho tingui tot
comprat, doni una volta pel
poble. Trobarà la plaça de
l'ajuntament. Amb sort, hi
podrà escoltar una audició
de sardanes. Després arri-
bi's fins el castell i passegi
pels carrers. Quan comenci
a sentir gana, vagi fins el
restautant Can Podrit. Es^a
situat darrera el castell. Es
molt casolà, està força bé de
preu i s'hi menja franca-
ment bé. Si a la tarda li
queda una mica de temps
pot anar a veure el mar en
una de les moltes platges de
la Costa Brava que hi ha a
prop de la Bisbal.
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GRANS REALISTES.
Avesani, Pep Codó, Ru-
dolf Hasler, Miquel Mas,
Emilio Serrano. Galeria
d'art La Pedrera. Pro-
vença 265.

CONFERÈNCIES
EL QUE ÉS PECU-
LIAR EN EL DISSE-
NY ESCANDINAU.
Per Jordi Manyà. Dia 20.
19.30. Fundació Joan Mi-
ró.
URBANISME I AR-
QPITECTURA A FIN-
LÀNDIA. Per Pere Ca-
sajoana. Dia 22.19.30 h.
Fundació Joan Miçó.
LA MARGINACIÓ SO-
CIAL. Per Raimon Bo-
nal. Dia 22.10 nit. L'Arc
(Camp, 65). ,
LE PHENOtyENE
DES PRIX LITERAI-
RES. Per Claude Farag-
gi. Dia 21. 19.30 h.Insti-
tut Francès. Moya, 8.

SEXY-SHOW

VDuIAROSA.'Camp"
i balls. 200 ptes. consu-
mició, Arc del Teatre, 3.



Va, que el mon s'acaba!

BARCELONA DE
NOCHE. Sessions a les
12 h. i 1.45 h. Tàpies, 5.

EL MOLINO. "Sexy-
làndia" Amb Alícia To-
màs, Lita Claver, Pasto-
ra Reyes, etc. Vila Vila,
99.

MAINADA

BALIGA BALAGA. Dia
18. 11 matí. Guarderia
Can Deu. Sabadell.
PETITA COMPANYIA
DE SALTIMBANQUIS
DEL DR. SOLÉ. Dia
17.17.30 h. Dia 1813 h. i
11,30 matí. Fundació
Joan Miró.

LA CAPSA MÀGICA.
Dia 18.12 migdia. Cape-
llades.
PEP. SALTIMBAN-
QUI I BOCOI. Dia 18.
11,30 h. Centre Parro-
quial Sant Cristòfor. Te-
rrassa.
MARDUIX TITELLES
Romanços de la Lluna
Plena. Dia 18.17 h. Sant
Celoni.

DE COR A COR
Vès; qui ho havia de dir.

El noi del Poble Sec, en
Joan Manuel Serrat ja
n'ha fet trenta-set. Trenta-
set anys, i ja no és tan noi.
Amb aquest aniversari tots
hem crescut una miqueta
més. I els ha fet coincidint
amb els seus recitals al Pa-
lau on hi va anar el "tot

Barcelona" i la Barcelona
real. Tothom s'ho va passar
bé. Tot eren petonets i
abraçades —uix, la Feliu,
una mica més i el travessa—
i somriures.

Però a mi em desespera
veure que aquests noiets es
fan tan grans. Encara que
penso que a tots ens arriba
l'hora algun dia i que més

Pitita Ridruejo.

val no capficar-s'hi. La que
sí que s'hi deu capficar és la
Pitita Ridruejo, aquesta
senyora que es dedica a ser
esposa d'ambaixador, con-
cretament el de Filipines,
però que té com a missió
fonamental a la seva vida la

d'organitzar festes socials.
Ella que és tan aristòcrata,
tan fina, tan tot... té un gos
afganès. Potser és un petit
homenatge al cinquè con-
grés del PSUC. Vagi a sa-
ber. La tal Pitita ara viu a
Londres on no s'ho passa
massa bé i diu que "enlloc
ha estat millor que a Ma-
drid, allí tenia amics i...".
Que està clar, que de xirino-
la sí que se'n fa per aquelles
latituds.

I si no, vegin la xirinola
que està organitzada la senyo-
ra Dolores Rodríguez,
una gallega que ha volgut
celebrar el seu funeral
abans de morir-se perquè
encara que "sé que quan
em mori, el capellà no em
deixarà sense funeral,
però d'aquesta manera
l'asseguro".

Dolores Rodríguez^

Hi ha gent previsora, com
hi ha món. A vegades això és
el que cal, prevenir. Però
això el Cap d'Estat Major,
tinent Gabeiras ha decla-
rat: "L'exèrcit no somnia
amb imposicions ni dic-
tadures". I, apa, una vega-
da més, tots a respirar tran-
quils.

Tranquil·litat és la que
deu tenir l'Esperanza So-
lano, una de les noies que
actuava en l'espai televisiu
Punto de Mira. Després
d'haver emprenyat mig país
ha declarat que "Mai no he
tingut cap problema"
amb el que queda demos-

trat el nostre alt sentit de
l'humor i una certa flema.

Gabeiras Mojitero.
La mateixa que demostra la
SaraMontiel quan diu que
"el cinema espanyol està
envaït d'una profunda i
desagradable pornogra-
fia". La senyora, que mai
no s'ha mostrat púdica, ni
beatifica, està en contra que
s'ensenyi la cuixa, i és que
els temps no passen deba-
des.

Això és el que pensa la
mare de la Sofia Loren a qui

Esperanza Solano.

l'actriu interpreta en una
pel·lícula autobiogràfica.
La mare de la Loren ha dit
que "jo mai no he estat
aquesta dona vulgar i
deixada que la meva filla
ha fet reviure a la panta-
lla".

La Cotilla Llibertina
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Punt de mira En aquest

La neurosi italiana
Itàlia ha viscut aquesta setmana enmig d'una autèntica neurosi

col·lectiva a causa del terrorisme. L'esposa d'un magistrat demanant als
diaris que publiquin els comunicats dels terroristes. Els mitjans de
comunicació dividits sobre si s'havia de publicar els comunicats dels
terroristes per salvar la vida del magistrat D'Urso, o no s'havia publicar
—encara que el matessin— per tal de no fer el joc a les Brigades Roges.
Periodistes acusats. Un profesor de tota confiança del ministeri de
Justícia que té connexions amb els segrestradors fuig abans de ser
detingut... • .

El terrorisme, quan arriba a un nivell determinat en la seva escalada,
obliga a tothom a definir-se. D'alguna manera és com una guerra. Només
es pot ser neutral quan es tracta de quelcom localitzat i llunyà. Això és
precisament el que matisa el terrorisme basc del que, a Itàlia, té les
Brigades Roges per protagonistes. El d'aquí està localitzat bàsicament a
Euskadi, mentre que el que esdevé a Itàlia i a d'altres nacions amb un
sistema democràtic és una confrontació pura i dura entre el model de la
societat democràtica sortida de la revolució liberal i els models
alternatius que els activistes només creuen .implantable a través del
terror.

Com sabem, aquest tipus de terrorisme està arrelat, sobretot, a Itàlia,
però també existeix amb molta menys força a Alemanya, a França i al
mateix Estat espanyol, encarnat en l'estrany GRAPO. •

No queda clar si aquest és un assumpte amb futur. Ara mateix no es
pot dir si serà eradicat, si creixerà o si serà una mena de llaga sagnant
més o menys amagada amb la qual s'haurà de conviure en el futur. Però
tampoc no queda clar que amb pures mesures policiales el terrorisme es
pugui eradicar. Per aquesta raó, seria molt interessant que tots els
governs occidentals destinessin fons i esforços en descobrir l'etiologia
del terrorisme, les seves causes, ja que només així es podrà arribar, a
través d'un procés autocrític, no ja a eradicar-lo, sinó a fer desaparèixer
les causes que el provoquen.

L'HORA
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Fotos: Jordi MoreraGregori López Raimundo i Antoni Gutiérrez, caiguts en el 5è congrés del PSUC

LES REPERCUSSIONS DEL 5è. CONGRÉS DEL PSUC

Preguntes i respostes per
a després d5un congrés
JOAN ROIG I MASSÓ

A la sortida del Congrés dels Comunistes catalans,
enmig d'un ambient gèlid i crispat, un dels delegats
comentava: "Això no ha estat la presa del Palau
d'Hivern, sinó la presa del Palau de Congressos".

Tenia raó: desbordant les més
pessimistes previsions dels "euro-
comunistes", el sector pro-soviètic
s'havia imposat en tota la línia,
arrossegant al seu darrera els ano-
menats "leninistes". El secretari
general i el president del Partit,
Antoni Gutiérrez Díaz i Gregorio
López Raimundo, abandonaven
llurs càrrecs. S'havien imposat unes
tesis polítiques tot seguit qualifica-
des de "sectàries i infantils" pel
secretari d'organització del PCE,
Jaime Ballesteros. "La situació
del Partit és dramàtica" afirma-
va, poc després de la seva elecció, el
nou secretari "leninista", Francesc
Frutos.

Primera pregunta: Què succeí
en el congrés?

Closos ja els dramàtics enfron-
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taments congressuals, coneguts els
documents aprovats, així com la
nova composició del Comitè Central
i de l'Executiu del PSUC, pot
avençar-se ja una interpretació de
conjunt d'allò que ha succeït.

L'"escenari" dels sectors en joc
és conegut: tres grans sectors agru-
paven els delegats. Els "euroco-
munistes", encapçalats pel "Gu-
ti", anaven al Congrés conscients
d'estar en posició minoritària i trac-
tant de capejar al temporal. Els
"pro-soviètics", majoritaris, apro-
fitant a fons la crispació dels mili-
tants de base, les vacil·lacions i
contradiccions de la direcció "eu-
ro", i l'important ressort de la secre-
taria d'organització, en mans seves,
pretenien un retorn a les velles
essències, pures i dures, del comu-

nisme més tradicional i lligat a
l'URSS. Finalment, un tercer sec-
tor, els "leninistes", anava al Con-
grés amb el designi de forçar una
evolució cap a l'esquerra, però sen-
se la trencadissa que finalment es
produí.

Allò que significa una sorpresa
per a uns i altres fou la magnitud del
pes pro-soviètic en les delegacions
del Congrés, així com la duresa i
contundència dels seus planteja-
ments, que anaren creant una situa-
ció de "no retorn", d'impossibilitat
de negociació final entre les tres
tendències. La conclusió de l'en-
frontament no podia ser, en aques-
tes circumstàncies, una altra que la
que es produí. La marginació dels
"eurocomunistes", l'entrada massi-
va dels pro-soviètics en el Comitè
Central, i l'elecció d'un secretari
general i d'un comitè executiu del
sector "leninista", com a "mal me-
nor" assumible provisionalment
pels "eurocomunistes" i pels "pro-
soviètics". Tot plegant dibuixant
una situació inestable, on els en-



PERE ARDIACA: NI "SI" NI "NO", SINÓ EL CONTRARI
Enmig de la desolació generalit-

zada entre els membres del PSUC,
arran del desenllaç dramàtic del
seu congrés, la tranquil·litat som-
rient de Pere Ardiaca representa-
va una nota clarament distintiva.
Comentant a la premsa la seva
elecció com a nou president del
partit, Ardiaca no podia ocultar la
seva satisfacció.

Les manifestacions als diaris a
propòsit del tema afgà han estat
l'aportació més inefable d'Ardiaca
al "nou curs" de la política comu-
nista catalana. Vegeu, si no, aques-
ta conversa antològica amb Fran-
cesc Mora, que es publicà al "Co-

frontaments continuaran.
Segona pregunta: Hi ha hagut un
"complot soviètic"?

S'ha dit a la premsa, des d'en-
focaments diferents, que en el Con-
grés del PSUC havien jugat a fons
els soviètics. Els propis "euròco-
munistes" no s'han estat de dir-ho.
Així, per exemple, Ignasi Riera, re-
dactor dimissionari de "Treball",
deia en un article a "El País": "En
la "pro-sovietització" del PSUC
és possible veure-hi influències
molt directes i (per què no?) fi-
nançades". Per la seva banda, Jor-
di Solé Turà avençava una interpre-
tació general: "El triomf dels pro-
soviètics respon a una ofensiva
de la Unió Soviètica per tal d'a-
cabar amb Peurocomunisme a
Espanya i en el PC italià, i per a
aconseguir-ho ha començat pel
PSUC". Diversos elements abonen
la idea d'una inmixió soviètica. En
primer lloc cal recordar que s'havia
produït en el passat d'una manera
permanent i que en el PCE, en els
darrers anys, es concretà en el su-
port a Líster i als escindits del grup
"VlIIè. i IXè. Congrés". Per què no
ara, quan les circumstàncies nacio-
nals i internacionals són excepcio-
nalment favorables?. Sense caure en
interpretacions conspiratives, i dei-
xant clar que el factor principal són
les pròpies contradiccions interiors
del PSUC, pot afirmar-se que hi ha
hagut una forta penetració política i
ideològica (la revista soviètica
"Tiempos nuevos" es llegia més
que "Treball" a la base del PSUC,
afirmen els "euros"), un treball d'in-
fluència sobre quadres (prop de dos
centenars dels quals han estat el

darrer estiu a l'URSS, en viatges
turístico-doctrinals) i un treball de
captació de la "vella guàrdia" sta-
liniana del Partit.

Tercera pregunta: Es possible
un capgirament de la situació a
curt termini?

Després d'acabat el Congrés, dos
fets revelen que no existeix la possi-
bilitat d'un retorn amb força dels
"euros". En primer lloc, el nou se-
cretari general, Paco Frutos, ha
assenyalat taxativament que el seu
càrrec "no és provisional". Se-
gonament, el nou Comitè Central ha
rebutjat la proposta, formulada pels
"eurocomunistes" d'un Congrés
Extraordinari abans del mes de
juliol, data en què ha de celebrar-se
el Congrés del PCE.

Les duríssimes reaccions dels di-
rigents del PCE, Carrillo, Sànchez
Montero i Ballesteros, entre altres,
cal interpretar-les no sols en funció
de la seva discrepància envers la
nova línia adoptada pel PSUC, sinó
també, i fonamentalment, per un
justificat temor que l'esquema del
congrés català pugui repetir-se en el
Congrés del PCE del proper juliol.
Per això han tractat desesperada-
ment d'influir per a una re conside-
ració global dels acords adoptats pel
PSUC, en forma de congrés ex-
traordinari. En tancar-se aquesta
via, és possible que adoptin la de
mantenir a fons l'enfrontament polí-
tic i orgànic entre el PCE i el PSUC,
amb l'objectiu d'evitar la participa-
ció dels delegats catalans en el con-
grés espanyol, la presència dels
quals seria decissiva per a l'enforti-
ment de les posicions contràries a

rreo Catalan" l'endemà d'acabat el
congrés.
Pregunta: £Vostè està d'acord o
no amb la invasió de l'Afganis-
tà per part de l'exèrcit rus?
Resposta: Tampoc no li podria

ha estat motiu de discussió en
el congrés.

Pregunta: £Però hi està d'a-
cord o no?.

Resposta: En aquest moment
jo no sabria donar-li rodona-
ment un "sí".

Pregunta: £Però sabria dir-me
"no"?.

Resposta: Tampoc li podria
dir "no" rodonament...

T'eurocomunisme" dins del partit
comunista d'Espanya.
Quarta pregunta: Quina seria la
nova relació del PSUC amb les
altres forces polítiques catala-
nes?.

El Congrés del PSUC tindrà,
lògicament, conseqüències impor-
tants en la política catalana. La
dreta l'està ja utilitzant a fons per a
envigorir els seus plantejaments an-
ticomunistes i afeblir l'esquerra.
Es possible en aquest sentit, que els
trets s'adrecin més als socialistes
—amb la vella cançó de 1"'ambi-
güitat"— que als comunistes. Els
socialistes catalans han seguit amb
la màxima atenció el curs dels esde-
veniments del PSUC. La seva anàli-
si se situa avui en un doble pla. En el
terreny de la política immediata,
allò que els preocupa fonamental-
ment és la situació en els munici-
pis. Els socialistes han advertit ja
que no estan per a bromes en aquest
camp. Si hi ha temptatives de pres-
sió d'una o altra índole en els pactes
municipals, no vacil·laran a trencar-
los allà on calgui. Saben que els
ajuntaments democràtics han pas-
sat el seu pitjor moment, que
s'apropen temps de realitzacions
més visibles en el pla de l'actuació
municipal, i no temen, sinó més
aviat al contrari, abordar aquest nou
període governant en solitari. En un
segon pla, els socialistes tractaran
de treure tot el suc possible de la
crisi "eurocomunista" i de la involu-
ció sectària del PSUC, que els ofe-
reix la possibilitat d'erigir-se en una
força més atractiva en el món pro-
fessional i cultural de Catalunya, i
de recuperar així, de retop, una més
potent dimensió nacional. •
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Marcaró (a l'esquerra de la foto) a favor del terme eurocomunisme i Quim Boix (a la dreta de la foto) en contra.

FRANCESC FRUTOS I PERE ARDIACA, NOU TÀDEM DEL PSÜC

Derrota dels "euros"
ALBERT GARRIDO
El panorama polític català ha canviat de cop. Els cinc
dies que ha durat el cinquè congrés del PSUC han estat
suficients per obrir un gran interrogant sobre el futur
polític del Principat i també d'Espanya. El moviment
comunista a casa nostra està vivint la seva crisi més
greu des de la intervenció soviètica a Txecoslovàquia.

Dos històrics del comunisme de
transició han renunciat a seguir als
seus llocs dirigents: els senyors
Antoni Gutiérrez Díaz i Gregori Ló-
pez Raimundo. Dues personalitats
destacades en la trajectòria comu-
nista d'ençà de la legalització del
PCE i del PSUC, la primavera de
1977, han deixat als seus càrrecs de
secretari general i president. Un
dirigent de Comissions Obreres,
certament popular, Francesc Fru-
tos, i un dels fundadors del partit
amb un present desdibuixat, Pere
Ardiaca, han ocupat els llocs. Des de
la cúpula dirigent del comunisme
català fins a la darrera organització
de base, des de la dreta-dreta fins a
l'esquerra més radical, des del go-
vern a l'oposició, el desenllaç del
cinquè congrés del PSUC ha remo-
gut el món polític-social, ha deixat
molts amb la boca oberta, i ha con-
vertit diaris, revistes, emissores de
ràdio i programes de televisió en
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tribunes vives, excitants*o interes-
sades, segons els cassos, que analit-
zen l'episodi amb una espectacula-
ritat, interès i frenesí desconeguts
des de les jornades vibrants de les
primeres eleccions legislatives.

Dels debats, densíssims, que du-
rant cinc dies s'han escoltat al Palau
de Congressos, n'ha sortit un partit
diferent de cap a peus. Al comitè
central —110 membres—, hi han
vist reforçada la seva presència els
pro-soviètics —batejats irònicament
"afgans"—, col·lectiu més o menys
orgànic o inorgànic, segons es miri,
però clarament inspirat en una me-
na d'ortodòxia marxista de " guerra"
i en estrany embadaliment per tot
allò que ve de l'Est. La paraula
eurocomunista ha desaparegut dels
estatuts del partit, s'han restaurat
les aspiracions de revisar la Consti-
tució, les relacions amb el Partit
Comunista d'Espanya —els acords

entre les executives de Barcelona i
Madrid— estan en el camí d'una
profunda revisió, la política d'alian-
ces també, la independència amb
relació a la Unió Soviètica és dubto-
sa.

El cas de les esmenes redactades
pel Vallès Occidental (L'HORA,
número 84) va palesar que la pro-
funditat dels moviments que es re-
gistraven a l'interior del PSUC era
molt més important del que hom
podia pensar. Aleshores van co-
mençar a sortir a les planes dels
diaris els noms de Leopoldo Espu-
ny, Celestino Sànchez, Joaquim
Boix i d!altres, reputats pro-soviè-
tics, i aleshores també es va comen-
çar a dir que els eurocomunistes
estarien en minoria a l'hora del Con-
grés. Així ha passat, i encara cal
afegir la dada que, quan s'acabava el
congrés, els ideòlegs o dirigents
"durs", segons pròpia confessió, no
controlaven els delegats de la seva
dorca i no van poder fer cap rectifi-
cació de trajectòria. Com en el seu
moment va avençar aquesta revista,
l'eurocomunisme segueix essent un
camí discutit, i fins i tot es podria dir
que per al PSUC, ara mateix, és un



Jordi Solé Tura defensant l'eurocomu-
nisme, sense sort

camí inexistent, perquè oficialment
el mot ha desaparegut.

Des del mateix moment que va
començar el congrés, es va veure per
on anirien els trets. Les discussions
de l'informe polític del comitè cen-
tral sortint, un document brillant i
ben elaborat llegit pel doctor Gutié-
rrez, van centrar-se en el manteni-
ment o supressió del mot euroco-
munisme. Va ser la primera batalla
entre blocs. No va ser un enfronta-
ment entre filòllegs partidaris o con-
traris a determinades connotacions
semàntiques, va ser més aviat una
batalla política i un tempteig de
forces portat amb habilitat pels no
"euros". Finalment, la paraula en
discussió es va mantenir, encara que
amb un nombre d'abstencions im-
pressionant, que va ser tot un símp-
toma.

Però en la discussió de les tesis es
van acabar les coses dites a mitges.
Les ponències de política exterior i
de partit van obrir el foc i a les altres
els "euros" van actuar a la defensi-
va. Els ideòlegs de la línia dura van
moure els seus efectius i, d'una a
una, les esmenes més determinants,
des de la supressió de la paraula
eurocomunisme a la justificació més
o menys directa de la política exte-
rior soviètica, van anar aprovant-se.
En alguns moments, com diverses
recordava Càndido a les planes
d'"ABC", semblava que es ressus-
cités el debat de 1956 entre Palmiro
Togliatti i Maurice Thorez sobre el
policentrisme i el paper guia de
Moscou dins el moviment comu-
nista internacional. El senyor Boix
va fer pensar en algun moment que a
Catalunya hi havia un nou Thorez, i

que Gramsci, Togliatti, Althusser,
Poulatzas, Claudín i d'altres han
passat a millor vida per a sempre
més. El senyor Berlinger va quedar
com un punt referencial remot i el
senyor Carrillo va sortir-ne mal pa-
rat.

Dimissions determinants
Darrera de les paraules es van

desenvolupar els fets. El doctor Gu-
tiérrez i López Raimundo, que van
estar lluitant fins a l'últim moment
per tal de reconduir el procés, van
anunciar que no serien en una exe-
cutiva on el mot eurocomunisme no
fos oficial. De res va servir que
leninistes i pro-soviètics els asse-
guressin que assumien tots els con-
ceptes "euros" encara que supri-
missin la paraula. Els dos vells diri-
gents es van negar a encapçalar un
organisme dirigent que de fet defen-
sa un canvi qualitatiu important, de
manera que un cop elegit el comitè
central es va plantejar l'elecció de
president i secretari general sense
que hi hagués candidats clars. Des-
prés de moltes hores de discussió,
Francesc Frutos (leninista) i Pere
Ardiaca (pro-soviètic) van fer-se cà-
rrec del partit sense els vots "eu-
ros", que van anunciar que a partir
d'aquell moment passaven a l'opo-
sició per retornar el partit al camí
que ells defensen.

Des de llavors la capacitat d'es-
criure articles i fer declaracions dels
dirigents o ex-dirigents comunistes
s'ha disparat. Es impensable agafar
un sol diari sense que porti algun
comentari dedicat al tema. L'orga-
nització que durant els anys de la
dictadura va ser "el partit", sense
que hi calgués posar més adjectius,
ha deixat asturats partidaris, simpa-
titzants i adversaris, han merescut
les primeres planes de la premsa
internacional, ha creat una situació
difícil a l'esquerra en general —el
diputat socialista Lluís Armet ho ha
expresat amb molta claredat— i ha
permès a la dret desenterrar alguns
fantasmes que feia molt temps que
no podia fer servir. Sembla que els
personatges leninistes més lúcids
han iniciat una maniobra d'aproxi-
mació cap als "euros", però això és
un fet insuficient per aturar l'excita-
ció periodística i política després de
la duresa del congrés i dels concep-
tes uilitzats pels mateixos comunis-
tes en les seves manifestacions pú-
bliques parlades o escrites.

A curt termini alguns aspectes del

problema són especialment interes-
sants: les conseqüències que el
congrés del PSUC pot tenir en el
congrés del PCE i la utilització que
la dreta pot fer del que ha passat.
Vegem una mica cadascun d'aquests
punts.

El PCE i la dreta
Per al PCE, el cop ha estat molt i

molt fort. Santiago Carrillo ha escrit
a "El País" un article contundent
sobre la necessitat que els partits
comunistes vigilin la seva indepen-
dència i ha demanat a Frutos i
Ardiaca un congrés extraordinari,
que aquests no han acceptat. El
secretari general del PCE es troba
davant el fet difícilment tractable
que el partit "eurocomunista" es-
panyol que havia assumit l'euroco-
munisme per un procés de baix a
dalt abandona aquesta política, i ara
ell, que dirigeix un partit on la línia
"euro" ha vingut de dalt, ha de
defensar aquesta política sense l'as-
sistència determinant del PSUC.

D'altra banda, no es pot oblidar
que els comunistes catalans tenen
vuit diputats al Congrés i que el
portaveu del grup comunista, Jordi
Solé Tura, és un dels més qualificats
diligents eurocomunistes del
PS1UC, que ara està en clara minoria
i no compte amb massa simpatie
dins el comitè central del seu partit.
Com tampoc es pot oblidar que en el
congrés del PCE es posarà en dis-
cussió tot un estil de dirigir la tran-
sició,\ i això no ho faran només els
"durs^, perquè el professor Tama-
mes —és un exemple— aquests da-
rrers tqmps s'ha convertit en una
personalitat hipercrítica.

Finalnitent, queda per veure l'ús
que la dyeta en farà/de tot això,
quina campanya d'intoxicació infor-
mativa posarà en pràctica, i quins
"ghettos" voldrà obrir i tancar. De
moment, se\li han servit uns quants
elements pqr lliurar-se a la dema-
gògia més fàcil, però si el març de
l'any passatA quan les coses a les
files comunismes eren molt dife-
rents, la dretA va dir el que va dir
arran de la campanya de les elec-
cions generals \ catalanes, cal pre-
guntar-se què pot dir a partir d'ara
sense un mal molt eurocomunista en
els papers delPSlUC. Potser quan la
dreta comenci a tirar a la línia de
flotació més d'un pensarà què se li
ha perdut a Moscou, i més d'un es
contestarà a si mateix: "Una mica de
sentit comú".H
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COMENTARIS SOBRE UN

CONGRÉS QUE POT FER HISTÒRIA

La desfeta de
Teurocomunisme
FELIP BEL

"Plantejar-se que a l'interior del PSUC puguin haver-hi
actituds antisoviètiques és tant com dir que el PSUC
ha perdut les seves senyes d'identitat". Aquestes, i
d'altres semblants, afirmacions de Faleshores
secretari general del partit dels comunistes catalans,
Antoni Gutiérrez Díaz, foren interpretades per molts,
en ple període pre-congressual com una crida a fer
impossible el que després fou inevitable: el triomf
de la línia prosoviètica amb Fafegitó de la
marginació de la fins aquell moment dominant línia
euro comunista.

El propi primer secretari del Par- duta seguís imposant els seus crite-
tit dels Socialistes responia amb ris. Els fets posteriors, però, demos-
contundència aquelles declaracions f».Qf;«««»-i 1VL • •• ~

*>/•
t

decisions del 5è congrés poden afectar Mpanorama polític català

contundència aquelles declaracions
criticant l'evolució dels partits 'co-
munistes europeus. Les crítiques; de
Joan Reventós sortien a la U.úm
pública, quan el desenllaç definitiu
del Vè Congrés del PSUC encara
era per conèixer. Tanmateix els
trets ja se sabia per on anaven i les
votacions de les diverses ponències
n'eren un bon indicador. A let fi, el
que ja és sabut, el mot euracomu-
nisme escombrat, accentuació del
prosovietisme en les tesis de políti-
ca internacional i el president i el
secretari general sortints ĉ ue es ne-
gaven a ésser reelegits en aquests
càrrecs. Paco Frutos i Per e Ardiaca
ocuparien els llocs aban donats per
Antoni Gutiérrez Díaz i Gregorio
López Raimundo, tot i que aquests
dos darrers eren els qui més vots
obtenien en l'elecció , dels nous
membres del Comitè Central, bona
mostra és que els mé>s de vuit-cents
delegats els seguien considerant
els-*--"-1--'----

trarien que la realitat de fons n'era
un altra. I, de fet, la gran majoria
dels qui coneixien com s'havia anat
gestant el Congrés n'eren del tot
conscients.

"I tant que ho veia venir!, con-
firmà a L'HORA Jordi Solé Tura, el
parlamentari comunista català més
destacat; jo ja havia fet declara-
cions en aquest sentit i, d'altra
banda, com a president de la
Comissió de Tesis coneixia el
caire de les esmenes que havíem
de discutir i, per tant, sabia molt
bé per on anaven les coses". Però
no calia veure totes les esmenes per
saber-ho. Els esforços d'Antonio
Gutiérrez per aturar els cops es
mostraven balders. 424 vots favo-
rables superaven els 359 contraris i
les 21 abstencions esborraven el
mot "eurocomunisme" dels docu-
ments del PSUC, deixant al desco-
bert les paraules d'Antoni Gutié-

—Jordi Solé Tura, Joan Busquets,
Jordi Conill, Domènec Martínez,
Jordi Borja, Matías Vives i Josep
Maria Riera— es reunien per elabo-
rar un comunicat en què es dolien
d'aquesta acció del Congrés. "La
supressió del terme "eurocomu-
nisme", deia el comunicat, ha des-
naturalitzat la política del PSUC.
Des d'ara, lògicament, el PSUC
haurà de desenvolupar una polí-
tica que significa, tant des dels
aspectes internacionals, com es-
panyols i nacionals, qüestionar
tot allò que ha fet del PSUC un
partit nacional arrelat en el con-
junt de la societat catalana".

Ha guanyat la dreta

Paco Frutos i Pere Ardiaca inten-
taven treure foc a les fortes discus-
sions que les resolucions del Con-
grés deixaven enrera, però-que difí-
cilment podien donar-se per closes,
fent crides al tancament de files del
partit i elogiant les figures de López
Raimundo i Gutiérrez Díaz. Les re-
percussions, tanmateix, comença-
ven a notar-se en les pròpies sales. ^ww«*-oo cu ica piupws saies

„..._ _&~~xi uuusmerani Dert les paraules d'Antoni Gutié- del Palau de Congressos on s'havien
s més idonis per a dirigir el partit, rrez: "Abandonar el terme "eu- reunit durant una bona colla de dies
Potser l'aprovació inicial de l'in- rocomunisme" seria abandonar els comunistes catalans, però també
rmé·presentat·De'l f!nmít.ò Poti+i-oi ~i •• - en tots els mitjans de comunicació i

fòrums polítics d'arreu de l'Estat
espanyol. Les primeres reaccions
dels polítics comunistes espanyols
foren de silenci i anàlisi, però Simón
Sànchez Montero llençava aviat les
crítiques més fulminants catalogant
de pas enrera les resolucions del

iruwsei i aprovaci Ó inicial de l'in- rocomunisme" seria abandonar
forme presentat pe 1 Comitè Central el concepte de revolució de la
sortint féu pensa r alguns que el majoria". Els nous líders comunis-
Congrés caminari a per uns altres tes no trigarien en afirmar, però,
viaranys. 419 vofis favorables da- després de la seva elecció que la
vant de 78 en con tra í un reguitzell revolució de la majoria seguia essent
de282 abstencions, deixaven—sem- l'eix fonamental de la seva política,
blava— un marge' dé 59 vots de coll Tanmateix, els líders més significats
perquè la línia pol' ítica fins; aleshores de la tendència eurocomunista
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PSUC i situant-lo altre cop en els
moments més difícils i dogmàtics
dels anys de la guerra civil.

Jordi Borja tampoc no es mosse-
gava la llengua —la ploma en aquest
cas— i titulava "PSUC: ha gua-
nyat la dreta" el seu article valora-
tiu dos dies després de la cloenda
dels debats. "El rebuig de l'euro-
comunisme, deia Borja en aquest
article, significa si més no, posar
en qüestió el caràcter democrà-
tic del partit i la voluntat de
transformar la societat respec-
tant i desenvolupant totes les
llibertats públiques. Per si fos
poc, el PSUC ha aprovat en el
Congrés unes tesis sobre políti-
ca internacional que poden con-
vertir-lo en un partit satèl·lit de
tot el que faci i digui el Govern
soviètic". Com es veu, Borja no es
deixava res al pap; tampoc les acu-
sacions personals: "També en el
PSUC ha guanyat la dreta. Si hi
ha una dreta al PSUC, i n'hi ha,
aquesta dreta és pro-soviètica,
dogmàtica, intolerant i immobi-
lista. Ha actuat deshonestament
entre el quart i el cinquè Con-
grés i ha creat una crisi després
d'haver degradat a través de la
secretaria d'organització la vida
interna del partit i haver provo-
cat la retirada de centenars de
militants".

La secretaria d'organització del
PSUC havia estat duta fins el Con-
grés per Francesc Trives, un dels
homes claus de la línia pro-soviètica,
per a Trives aquestes acusacions
estaven mancades de fonament i to.

"A part dels judicis d'intenció,
ens digué, amb els quals estic en
absolut desacord, la meva tasca
ha estat, simplement, obrir la
possibilitat de que tots els mili-
tants poguessin donar la seva
opinió. Com a militant revolu-
cionari, com a comunista havia
de permetre que tots els mem-
bres del partit poguessin ex-
pressar-se lliurement sense in-
fluències de l'aparell". Però les
explicacions de Trives no semblen
convèncer a d'altres militants, com
Joan Busquets, l'ex-director de
TREBALL, que havia presentat la
dimissió quatre mesos abans del
Congrés per considerar que la polí-
tica comunicativa del PSUC ofega-
va la seva voluntat de fer-ne del
portaveu un òrgan d'expressió que
anés una mica més enllà de la repe-
tició simple dels comunicats i do-
cuments del partit. "Es verita-
blement insòlit, ens comentà Bus-
quet, que el secretari general i el
responsable d'Organització
d'un partit duguin polítiques di-
ferents, però encara ho és més
en un partit comunista. I el cas
és que això és el que ha passat
fins ara al PSUC". Per a l'home
que havia dut TREBALL fins el
1981 "el procés pre-congressual
ha estat molt feble per l'abandó
de molts militants, la qual cosa
ha fet que calgui reduir la xifra
de participació real en el Con-
grés a un 10% de la capacitat
real del partit". La xifra que havia
corregut pels passadissos del Palau
de Congressos era d'un 15% de
participació, percentatge així ma-
teix baix però del qual Francesc
Trives no volia fer-se'n responsable.
"Més aviat caldria atribuir-lo,
ens suggerí, al clima de desencís
generalitzat provocat per les
declaracions d'alguns dels nos-
tres dirigents així com la crisi
econòmica en què ens movem".
Malgrat les seves explicacions,
molts dels eurocomunistes derro-
tats en aquest Congrés ens seguiren
insistint en la importància determi-
nant de la Secretaria d'Organització
en els resultats finals: "En Trives ja
pot cantar missa, comentaven,
però ja veuren com els leninistes
no permetran que ocupi aquesta
Secretaria algú que no sigui de
la seva més estricta fidelitat".

El perill d'identificar el PSUC
amb un partit satèl·lit de l'URSS no-

l'ha assenyalat només Jordi Borja
sinó que el propi diari "Le Monde"
el ressenyava. El rotatiu francès,
que recordava en un dels seus edito-
rials, el míting que reuní el març del
1977, a Barcelona, Santiago Carri-
llo, Georges Marchais i Enrico Ber-
linguer, donava gairebé per closa
aquesta etapa eurocomunista unità-
ria dels partits comunistes de l'Eu-
ropa Occidental, i afirmava que "la
crisi greu oberta amb el Congrés
del PSUC amenaçava amb pre-
cipitar la decadència de la idea
eurocomunista". Jordi Solé Tura
atribuïa, en unes declaracions en
calent, part de la responsabilitat del
que havia succeït a ingerències ex-
ternes, ingerències que no s'estava
de situar en la pròpia URSS. Ja amb
més perspectiva, vam insistir-li en
aquest sentit inquirint-li si no havia
estat una reacció del moment, mas-
sa influïda per la virulència deís
debats. "No, no", ens contestà,
"ho mantinc lletra p>er lletra; no
podia dir altra cosa quan hi ha
esmenes que reprodueixen tex-
tos íntegres de la revista "Tiem-
pos Nuevos" o les consignes
d'ideòlegs soviètics com Pon-
mariov".

La unitat de Vesquerra
en perill ~~"

Un dels temes que deixaven da-
munt la taula les resolucions del
Congrés era el futur de la unitat de
l'esquerra catalana. Si hem de fer
cas de les declaracions del líder dels
socialistes catalans, les coses no
podien estar pitjor. En canvi, Joa-
quim Boix, l'home que duia al Ple-
nari els acords de la Comissió de
Tesis, ens declarà que li semblava
ben al contrari. "Els acords adop-
tats, pensa Boix, afavoreixen la
unitat de P esquerra, unitat que
fins ara era força fictícia. Al meu
entendre, l'oferta de catalanis-
me popular és perfectament ac-
ceptable pels socialistes". Per a
Joan Busquet el futur d'aquesta

, aproximació és molt més negre:
;"Això pot tenir repercussions
molt serioses. Ens arrenglerem
en el bloc soviètic i no solament
fa impossible un pacte amb els
'socialistes sinó que ens incapa-

. cita per a la lluita per la pau,
òbré un gran interrogant en el
Congréis del Partit Comunista \
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d'Espanya i consolida Pujol al
cap davant del govern de Cata-
lunya".

Pel seu cantó, els socialistes, re-
presentats en aquest cas pel seu
portaveu parlamentari, Eduardo
Martín, no semblen veure massa
clara tampoc aquesta possible uni-
tat. "Tanmateix, explicà Eduardo
Martín, l'allunyament entre so-
cialistes i comunistes ja existia
abans des del moment en què, el
quinze de juny de 1977, els co-
munistes no van voler entendre
que la política més coherent que
havien de fer passava per enfor-
tir Talternativa socialista". Per a
Martín, l'esquerra en surt perjudi-
cada d'aquest Congrés, per bé que
el seu espai ha quedat més clarificat.
"El fet que el PSUC hagi volgut
tornar a 1939 ens deixa a nosal-
tres, els socialistes, amb la res-
ponsabilitat d'oferir alternati-
ves autònomes per a un espai

polític que ha decidit abando-
nar".

Els eurocomunistes, però, no do-
nen la batalla per perduda i la seva
consigna és, ara per ara, lluitar al
màxim per reconstruir la majoria
perduda. En determinats cercles es
comenta que si no s'assoleix un.
Congrés extraordinari en el termini
d'un any que capgiri la situació ara
produïda, es poden produir deser-
cions nombroses. Tanmateix, re-
presentants d'unes línies i d'altres
reivindiquen, de moment, l'efecte
contrari. "Tinc informacions que
en algunes organitzacions del
partit hem tingut ja ingressos",
ens assegurà Francesc Trives. A
l'altra costat de la batalla ideològi-
ca, Joan Busquet ens comentava
que "en el marge d'una hora he
rebut ben bé vint trucades tele-
fòniques de militants que havien
abandonat la militància activa i

que ara s'hi volien reincorporar
per aixecar aquest desgavell".
De fet, l'esperança actual dels euro-
comunistes rau precisament en
aquesta possibilitat d'engrescar els
militants desencisats en la recupe-
ració de la línia perduda. "Hem
d'esborrar aquest pas enrera,
sigui com sigui", repeteixen, ba-
sant la seva esperança en la convic-
ció que el PSUC no pot anar enda-
vant tal com han quedat les conclu-
sions del Congrés i en la manca de
capacitat directiva de l'equip que ha
guanyat el Congrés.

Efectes sobre el Congrés del

L'altra incògnita qtie obre el Vè
Congrés del PSUC és què passarà
amb el del seu homònim estatal, el
PCE. "De moment, sembla ja,

ARDIACA, DELS FUNDADORS JOSEP M. HUERTAS

Pere Ardiaca, "qui perd els orígens..."
Dels onze membres que van

compondre el primer comitè exe-
cutiu del Partit Socialista Unificat
de Catalunya, el juliol de 1936, tot
just començada la guerra civil, en
queden vius dos: Rafael Vidiella
—90 anys complerts fa poc— i
Pere Ardiaca, de 71, i, de sobte,
president del partit que va fundar.

Home que no ha brillat massa
políticament, va néixer a Bala-
guer, la ciutat de la dona del
president caigut, Teresa Pàmies,
l'any 1909.

Va estudiar cinc anys de semina-
ri, però als 14 ho va deixar, i dos
anys més tard anava a petar a
Barcelona on va aprendre l'ofici de
pintor en el ram de la construcció.
Eren els anys de la Dictadura de
Primo de Rivera i va contactar amb
la CNT, com ell mateix ha explicat:
"Vam crear un grup de teatre
per recollir quartos per als

presos de la CNT."
Als 19 anys, el 1928, va conèixer

el primer comunista i dubtà, com
tants, entre anarquisme i comunis-
me. Un any més tard, a Béziers
(França), on havia anat a raure per
motius econòmics, va ingressar al
Partit Comunista Francès.

El 1931 havia tornat al seu país
per fer la mili i la proclamació de la
República el va trobar de " quinto"
i afiliat al Bloc Obrer i Camperol,
que era particularment fort a Llei-
da. Aquesta nova militància va
durar fins el 1933, quan les rela-
cions entfè el Bloc i el Partido
Comunista de Espana es refreda-
ren del tot. Aleshores, Ardiaca va
entrar al petit Partit Comunista de.
Catalunya.

L'any 1934, el PCC cercava
catalanitzar la seva imatge, no
gens catalanista, i anomeraren
Pere Ardiaca secretari general.
Segons ha explicat el seu ex corre-
ligionari, José del Barrio, la nit del
6 d'octubre de 1934, Ardiaca deixà
plantades, sense explicació, "més
de 600 persones que esperaven
als locals del Foment del Tre-
ball, que havíem ocupat, armes
per mobilitzar-se en nom de
l'Aliança Obrera". Els altres
membres del secretariat el desti-
tuïren pocs dies després, malgrat

que ell intentà recuperar el càrrec.
El juliol de 1936 va ser un dels

dos membres del PCC que partici-
pà en la comissió d'enllaç dels
quatre partits que varen crear el
PSUC, i entrà en el primer comitè
executiu. Durant la guerra va
dirigir "Treball", òrgan del jove
partit, i fou membre del comissa-
riat polític de l'exèrcit de l'Est fins
que passà la frontera, el febrer de
1939.

Passà uns anys d'exili entre
Santo Domingo, Cuba i posterior-
ment França, on arribà, el gener de
1946, cridat per Joan Comorera,
aleshores secretari general del
PSUC. Home molt fidel al Partido
Comunista de Espana, va partici-
par en la liquidació de Comorera
com a secretari general, a través
d'articles apareguts a "Lluita",
periòdic del PSUC a França.

Entrà clandestinament a Espa-
nya el 1960, tot essent secretari de
propaganda del PSUC, i caigué
amb Antoni Gutiérrez —ironies de
la vida— el 16 de desembre de
1962. Condemnat a 23 anys, el
1971 era posat en llibertat. Des-
prés de no sortir diputat a les Corts
Espanyoles ni el 1977 ni el 1979, el
1980 fou elegit diputat al Parla-
ment de Catalunya.
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ens explicà Joaquim Boix, que el
tema central del Congrés del
PCE, que havia de ser el tema
autonòmic es canviarà arran
d'aquests esdeveniments"; men-
trestant els "euros" pensen centrar
els seus esforços en evitar que els
més de 150 delegats catalans al
Congrés del PCE es distribueixin en
la mateixa proporció de majories/mi-
nories establerta al Palau de Con-
gressos. • • ,

Moment, doncs, d'incògnites, en
l'esclariment de les quals els teòrics
de la matèria encara no gosen badar
massa boca, potser temerosos de la
grandària de les repercusions, pot-
ser insegurs del futur immediat que
se'n pot desprendre. La mateixa
central sindical socialista, UGT,
preferia no pronunciar-se, i el seu
president Joan Codina, ens comen-
tava que preferien no fer-ho mentre
no es produïssin repercusions en el
món sindical: Teòrics com Fernàn-
dez Buey i Manuel Sacristàn prefe-
rien preservar les seves opinions
fins a haver efectuat lectures ex-
haustives dels documents finals, per
bé que el primer dels dos troba
encertades el 80% de les crítiques
fetes a la direcció derrotada del
PSUC i al terme eurocomunista,
justa la caracterització de la situació
internacional feta pel grup guanya-
dor i adequat el càstig sofert per uns
dirigents que havien dretanitzat en
excés el partit. Tot i aquestes afir-
macions, Fernàndez Buey, tot re-
servant-se la seva opinió definitiva
per a més endavant, intuí que "po-
dem sortir de Guatemala per a
anar a petar a Guatepitjor". En
canvi,, el vice-president socialista
del Parlament, Isidre Molas, opina
que "per la majoria assolida en
el Congrés, més que pel contin-
gut de les tesis aprovades, pos-
siblement hom pot pensar que
s'ha elegit la via de la margina-
ció i, per tant, objectivament, de
reforçament d'una línia conser-
vadora a Catalunya. S'ha tornat
ala lògica del moviment comu-
nista que, al meu entendre és
una lògica de marginació".

Sembla evident que la línia derro-
tada en aquest polèmic Ve Congrés
és contrari a aquesta lògica. També
sembla lògic que vulguin combatre
uns resultats que els han estat ad-
versos. El que no està tan clar és que
1 èxit els sigui tan fàcil com alguns
d ells semblen que creuen. •

FRUTOS

Paco Frutos, secretari general dur i
"leninista".

Paco Frutos —així és com li diu
tothom— va néixer un dia abans
que les tropes de Franco entressin
a Barcelona, o sia el 25 de gener de
1939, a Calella. Complirà, doncs,
42 anys aquest mes- que, de ca-
rambola, ha estat elegit secretari
general del PSUC.

Un dels líders de l'anomenada
facció leninista del partit, va ser
l'encarregat de defensar, sense
cap mena d'èxit, la pervivència del
"leninisme" com a definició del
PCE en el novè congrés d'aquest
partit.

Fill d'una família pagesa, va anar
als Escolapis de petit, igual que
Pere Ardiaca i que Antoni Gutiér-
rez. Als 14 anys treballava al camp
amb els seus, i així va seguir fins al
1965, que s'emprenyà per la ma-
nera d'enfocar la feina amb la
família i va marxar a Alemanya.

Calella no tenia tradició socialis-
ta ni tan sols d'abans de la guerra,
ja que dominava l'anarcosindica-
lisme. A més, un dels militants
destacats que donaria la CNT cap
als anys trenta, Germinal Esgleas,
company de Federica Montseny,
n'era fill.

El desvetllament polític li va
arribar a la mili, en conèixer Ra-
mon Garrabou i l'historiador Pep
Termes, que feien mili normal per
haver estat sancionats a la Univer-
sitat. Muntaren el clàssic pis a La
Seu d'Urgell —altra coincidència
amb Ardiaca, que hi va estudiar
per a capellà uns anys—, on feien
ja mili, i començaren a intercanviar
idees amb gent com els esmentats i
també el regidor socialista de Ter-
rasa Manuel Garriga.

Poc després, el 1963, Paco
Frutos entrava al PSUC i es casa-
va. Ben clarament ha expressat
que "les meves primeres feines
com a militant jo diria que no van

VE DE LA TERRA
ser res perquè no hi havia un marc
adequat que permetés d'entroncar
amb més gent". Així, al 1964, va
saber de dos militants andalusos
del PCE que havien anat a viure al
barri obrer de Cerdanyola, a Mata-
ró, però en trobar-los ben clara-
ment li digueren que les seves
famílies no volien que s'hi compli-
quessin la vida.

Passà tres mesos a Alemanya el
1965, un cop deixat el camp per
diferències amb la família, per
aquell temps hi nasqué la seva
segona filla. Al seu retorn entrà al
món obrer industrial, a la impor-
tant fàbrica tèxtil SAFA, de Bla-
nes. La fàbrica, creada el 1932,
tenia ja uns 3.000 obrers i mai no
havia conegut cap conflicte, mal-
grat el caciquisme que hi impera-
va, des de la seva fundació el 1932.
Al desembre de 1966 hi hagué el
referèndum franquista, i Frutos va
ser l'únic obrer de SAFA que no va
anar a votar.

Malgrat el poc engrescador am-
bient, a l'agost de 1967 es va fer ja
una primera reunió de Comissions
Obreres de la comarca, en un pis
de Pineda. Un any més tard va ser
detingut, arran d'uns fulls clandes-
tins que li varen agafar. El primer
de maig de 1969 es dugué a terme
un boicot als menjadors de SAFA
durant tres dies, i l'empresa l'aco-
miadà. Les llistes negres li varen
impedir de trobar nova feina pel
moment, i anà vivint d'un talleret
que s'hi muntà. Després intentà
treballar en un taller de Mataró,
però acabà novament al carrer.

Membre fundador de l'Assem-
blea de Catalunya, va ser detingut
a l'octubre de 1973 novament, en
caure amb els 113 de la reunió de
l'església de Santa Maria Mitjan-
cera. Fou el penúltim en sortir de la
presó.

Davant la manca de feina —ha
anat fent de representant—, Fru-
tos aviat esdevingué un dels líders
de les Comissions Obreres catala-
nes, i participà en un dels primers
llibres sobre sindicalisme al 1976,
"Presente y futuro del sindicalis-
mo en Catalunya", amb un altre
leninista destacat, Rodríguez Ro-
vira. JOSKl' M. HUKRTAS
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A la fi, els concerts estan aconseguits.

ENTRE CONGRESSOS I CONCERTS

Es reanima la
política espanyola
JOAQUIM VILA

Euskadi ha estat centre de l'interès informatiu amb
la constitució a Vitòria de la Junta de Seguretat i la
firma dels Concerts econòmics. D'altra banda, dos
congressos han acaparat també l'interès de la premsa,
un que ja s'ha fet, el del PSUC i un altre que resta
encara per fer, el de la UCD.

Malgrat que el PNB va impedir la
constitució solemne de la Junta de
Seguretat, el Ministre de l'Interior del
govern de Madrid es va traslladar al país
Basc. Rosón, enmig d'un clima de fre-
dor, i en determinats casos àdhuc hostil,
es va entrevistar amb el lendadakari
Garaikoetxea i va rebre els membres de
la Junta de Seguretat. Aquesta es va

reunir per primer cop el proppassat dia
9. La seva missió és eminentment tècni-
ca i no política, ha de tutelar la creació de
la Policia Basca i coordinar l'actuació
d'aquesta amb els cossos de seguretat
de l'Estat. La Junta determinarà el
nombre, reglament, estatuts, dotació i
reclutament de l'esmentada policia. Els
quadres de la policia basca seran esco-

llits entre membres de les Forces Arma-
des i cossos de seguretat de l'Estat; la
Junta no podrà atorgar permisos d'ar-
mes; d'altra banda, com ja hem dit,
haurà de coordinar l'actuació de la poli-
cia estatal i la basca, aprovant o dene-
gant la intervenció dels Cossos de
Seguretat de l'Estat per mantenir l'or-
dre públic encara que, en casos d'extrec
ma urgència, aquesta decisió la podrà
adoptar directament el govern i haurà de
donar-ne compte més tard davant de les
Corts Generals. La Junta de Seguretat
del País Basc és la primera que es
constitueix dins d'una comunitat autò-
noma, atès que la peculiar situació
d'ordre públic que es planteja al País
Basc feia inexcusable la seva constitu-
ció. Tan sols les difícils relacions entre el
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Landelino Lavilla, un important reforç per als crítics. Fontan, autor de la ponència més dura contra Suàrez.

govern de Madrid es va traslladar al País
retardat massa la creació d'aquest orga-
nisme que té una importància molt gran
en la futura pacificació del País Basc.

Uns concerts amb molta
música

Els concerts econòmics del País
Basc surten com a conseqüència de
tot el procés d'abolició dels furs, que
es va dur a terme durant ei segle
XIX. El concert que s'ha signat ara
es el sisè des de la firma, el 1978, del
primer. Les tres idees bàsiques
damunt les quals giren aquests
acords són: preservar la solidaritat
entre les diverses nacionalitats i
regions que conformen l'Estat es-
Panyol, evitar que el Concert distor-
sioni l'economia general de l'Estat i
mantenir la idea de la redistribució
de la renda i la riquesa de l'Estat. La
idea bàsica és la substitució de la

hisenda estatal per la hisenda auto-
nòmica basca en el seu territori.
D'aquesta manera la hisenda del
País Basc recaptarà tots els tributs
que es gestionin en el seu territori a
excepció dels que provenen de les
aduanes dels monopolis estatals
(petroli i tabacs) i la imposició sobre
l'alcohol. Per la seva banda, la
comunitat autònoma basca, en
contrapartida a la recaptació d'im-
postos que fins ara corresponien a
l'Estat, haurà, mitjantçant quotes,
d'intervenir proporcionalment en
les despeses generals* de l'Estat, és
a dir en les despeses de defensa, les
de les Corts, les de la Casa Reial, les
d'Assumptes Exteriors i, bàsica-
ment, les del Fons de Compensació
Interterritorial que determina la
Llei orgànica de finançament de les
comunitats autònomes. La firma
d'aquests concerts és la recuperació

d'uns drets històrics del País Basc. ,
El general Franco va promulgar
aquests acords fiscals en qualificar
de traïdores les dues províncies
basques, que no s'havien afegit al
seu aixecament militar. El Rei va
subsanar aquest insult derogant la
llei del general Franco i amb això
obria la porta per a la firma dels
nous acords que s'ha produït ara. La
qualificació de llei que tenen els
Concerts econòmics obligarà que
siguin ratificats pel Parlament es-
panyol, però tots els grupos polítics
han donat ja la seva conformidat.

Aigües tèrboles en el riu
comunista

Fora del País Basc, l'actualitat
política gira entorn de dos Congres- r
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sos: el del PSUC i el de la UCD. El
Congrés dels comunistes catalans
ha tingut àmplies repercussions a
Madrid, i així el secretari general del
Partit Comunista d'Espanya, San-
tiago Carrillo, en un article apare-
gut a les planes d'opinió de diari
madrileny "El País", el dia vuit de
gener deia que "els acords del
cinquè Congrés han enfrontat a
quasi dues meitats dels dele-
gats. El PSUC, que tenia la repu-
tació d*ésser el més eurocomu-
nista a Espanya, i tal vegada per
això va arribar a un percentatge
electoral tan alt, ha fet un virat-
ge de cent vuitanta graus", i és
que és notòria la influència del partit
dels comunistes catalans en el seu
homònim espanyol. El que ha pas-
la nova direcció del PSUC en una
reunió mantinguda dies després del

Congrés dels comunistes catalans,
sat dins el PSUC és una advertència
a Santiago Carrillo del que pot ser el
proper Congrés del PCE. Els nous
membres de la direcció del PSUC
tenen bons amics i valedors dins del
comitè executiu del PCE, com ara
Ignacio Gallego, i els leninistes
espanyols, amb la posició de força
que tenen a Catalunya, poden posar
en dificultats l'actual direcció del
PCE. Això ha fet que l'enfronta-
ment Tamames-Carrillo, que ocu-
pava^ la primera plana dins les
disidències comunistes, hagi passat
a segon terme.

Les tesis dels eurocomunistes
catalans de forçar un congrés ex-
traordinari del partit, eren àmplia-
ment compartides pel secretari ge-
neral del PCE i així ho va fer saber a

L avantguarda
musical europea
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però aquests no cediren en les seves
posicions. Se saben forts i s'ho faran
valer i, així, fins i tot la política
parlamentària del PCE es pot veure
afectada:.les repercussions dins del
PCE de les noves tesis dels comu-
nistes catalans poden ser àmplies.
Ja les veurem.

UUCD també es mou

I d'un Congrés que ja s'ha fet a un
que encara està per celebrar: el
congrés del partit del govern, el
congrés de la UCD.

Tres ponències sobre estratègia
política es presenten a l'elecció del
comitè executiu del partit per pre-
sentar al Congrés. Una és la redac-
tada per Salvador Sànchez Teràn,
home lligat a Adolfo -Suàrez ex-
governador civil de Barcelona, ex-
ministre de Transports i actual
president de la companyia Telefò-
nica. La ponència de Sànchez Teràn
no presenta cap sorpresa: la política
que ha de seguir la UCD, segons ella,
no diferirà gairebé gens de la segui-
da fins ara. Aquesta ponència a més
a més, no és gens incompatible amb
la segona presentada, la de Lluís
Gàmir ex-ministre de Comerç, i que
prové del sector socialdemòcrata (i
aquest sector ja ha manifestat dar-
rerament la seva lleialtat a Suàrez).
La ponència de Gàmir fa molta
incidència en els temes econòmics,
i, refosa amb la de Sànchez Teràn
podria ser l'adoptada pel Comitè
Executiu de la UCD per ser presen-
ta al Congrés del partit.

La tercera ponència presentada
és la d'Antonio Fontàn, i en ella
recullen els plantejaments dels crí-
tics del partit. Remarca especial-
ment el funcionament intern del
partit i l'elecció proporcional dels
seus càrrecs, la qual cosa permetria
a aquest sector ocupar llocs de
poder. Els crítics, que van elaborar
un manifest i van recollir força
nombre de firmes, compten amb
molts elements de prestigi en les
seves files; la de l'actual president
del Parlament espanyol, Landelino
Lavilla ha suposat un reforç consi-
derable de les seves posicions i
aquest sector, fortament impulsat
pels demòcrata-cristians del partit
seran els que donaran la batalla. En
un congrés que, a nivell d'emoció,
no haurà d'envejar res al dels co-
munistes catalans.H

oo



Lapassera
MARTA MATÀ

De comarques
Ser de comarques" és una

d'aquestes expressions
que, per la seva mateixa

incongruència ens donen un inici
d'agressivitat en l'individu que es
vanta de tal cosa. Agressivitat con-
tra què o contra qui? La passera no
té pas intenció d'escatir-ho avui.

La Passera "és d'una comarca" i
amb això n'hi ha prou, no diré pas
massa, però n'hi ha prou per tenir
els punts de referència que calen
en començar a viure. Al Baix Pe-
nedès són dotze, dotze municipis,
o potser caldria dir que són uns
quants punts més, perquè alguns
d'aquests municipis tenen més
d'un poblet en llur terme, amb
nom propi i nens que, de fa molt
temps, és el més important dels
pobles.

Llorenç del Penedès és un mu-
nicipi d'un sol nucli de població i
poca terra en el terme; és un muni-
cipi segurament més modern que
els veïns i segregat d'ells per la
forta personalitat de la seva pobla-
ció. Això de la modernitat m'ho
invento, però no m'estranyaria que
fos veritat: Perquè sí que és veritat
que els homes i dones i els nens de
Llorenç de fa cent anys (és a dir,
dels records familiars) tenen una
vida col·lectiva, cultural i laboral
pròpia. Alguna cosa devien tenir ja
abans.

El Sindicat Agrícola i el Centre
Catòlic (anomenat "El Centre"
familiarment) ronden o passen del
segle. L'un ha salvat els pagesos de
l'explotació i de la crisi, Taltre ha
format culturalment moltes gene-
racions (teatre, cant, dansa, confe-
rències, poesia...): D'altra banda el
material humà és abundant, car
Llorenç ha estat durant molts anys
el poble amb més nens per habi-
tant, i això es nota.

Es notava el jovent de moltes
edats en l'auditori del primer con-
cert d'orquestra de cambra que es
feia a Llorenç, dissabte de Nadal.

S ovint es fa l'inventari de les
possibilitats culturals dels
nostres dies, hem de dir

com els enregistraments i les re-
produccions han posat a l'abast de

molts les obres d'art a les quals fa
segles només tenien accés, i encara
rarament, unes minories. Però a
vegades un té el rau rau de si
aquesta facilitat de difusió cultu-
ral no haurà afeblit la creativitat de
focus culturals com el del Llorenç.
Fins i tot si la facilitat de comuni-
cacions no haurà minvat la vida, la
possibilitat de vida col·lectiva com
la d'aquests pobles de la comarca;
fàcilment es va i ve a treballar o a

: estudiar al Vendrell o a Barcelona.
'• Però tot escoltant Purcell i Vi-
|valdi, la soprano M. dels Àngels
j Miró, amb l'orquestra de Cambra
j Amics dels Clàssics, dirigida per
í Joan Palet, germà de la meva com-
panya d'escola barcelonina Dolors
Palet, pensava com el temps i les
distàncies s'escurcen i ajuden a

! dibuixar un país i una cultura amb
punts de referència universals.

No ha estat en va, ni s'ha estron-
cat el treball al Centre de Llorenç,
ni al de l'Associació Obrera de
Concerts d'on nasqueren el 1935
els Amics dels Clàssics. Com que
ja existien, ara les gravacions i
l'autopista poden preparar i ajudar
que un dissabte de Nadal la sala
s'ompli de fusters, mestres, mecà-
nics i estudiants i escoltin i gau-
deixin i aplaudeixin entre emocio-
nadament i familiarment.

Al meu costat una noieta de
Llorenç diu: "Aquell músic jove de
les ulleres cada dia agafa el metro
al Clot i baixa a Urquinaona". I una
contralt més joveneta,comenta tot
escoltant M. dels Àngels Miró:
"Ens haurem de fer soprans; avui
he escoltat més que l'altre dia al
Palau".

A ra que, trencant les anome-
nades vacances parlamen-
tàries estem ampliant els

pressupostos de la Conselleria de
Cultura, un desitjaria i treballarà
perquè siguin en benefici dels que
pugen al Clot o la Sagrera, dels
que aplaudeixen Llorençs, i d'a-
questa xarxa de comunicació cul-
tural que han de ser totes les
comarques de Catalunya, el Barce-
lonès inclòs, que prou s'ho neces-
sita.

Editorial
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LES EINES DE BUTXACA

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

ELS SOTS
FERÉSTECS
Raimon Casellas

dicióacura de Jordi Castellanos

"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 Cesellas 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).

? Ay. de Fernànde* MArquèz sM;nave-16 í t * K *
SANTAORIA DEL BESOS ' Tel. 381 73 í i S .
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Després dels somriures electorals vindran
les llàgrimes a Sud-amèrica Xa Junta nicaragüenca tem que els nord-americans utilitzin la

desestabilització per enderrocar-los

DAVANT LA INSTAL·LACIÓ DE REAGAN A LA CASA BLANCA

L'Amèrica llatina té por
de les garrotades
MATEO MADRIDEJOS

L'abandonament de la política de Carter,
fonamentada en el respecte dels drets humans, no tan
sols enforteix les dictadures militars, sinó que
amenaça amb una intervenció a El Salvador i amb
una " desestabilització" adreçada contra el govern
sandinista a Nicaragua.

Si es va cap a un "nou Jalta" les tropes
soviètiques no es mouran d'Afganistà

La imminent instal·lació de l'arxi-
conservador Ronald Reagan a la
Casa Blanca concentra totes les
expectatives de la política interna-
cional. Després dels somriures i dels
discursos electorals, generalment
destinats a un públic sensible a les
simplificacions, el quadragèsim
president dels Estats Units s'en-
fronta ara a una situació diplomàtica
terriblement complicada i amb
greus problemes heretats de l'ad-
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ministració de Jimmy Carter. Les
respostes immediates, en els famo-
sos cent primers dies, marcaran l'es-
til de la nova presidència i aclariran
algunes de les incògnites plantejades
per l'aparent triomf de l'onada
irresistible de nacionalisme conser-
vador.

A principis de gener, Ronald
Reagan es va traslladar à Ciudad
Juarez per tal d'entrevistar-se amb
el president mexicà, José López

Portillo, amb qui, sens dubte, va
evocar la tràgica situació que exis-
teix a El Salvador i els problemes
que es plantegen a l'Amèrica llatina.
Els Estats Units i Mèxic estan inte-
ressats en mantenir l'estabilitat a
l'Amèrica central, una de les regions
del món més tèrboles; però diferei-
xen obertament pel que fa a la
medecina que cal aplicar per resta-
blir la pau. El triomf de Ronald
Reagan, com ja se sap, fou interpre-
tat pels dictadors sud-americans
com a la fi de la política Carter,
fundada en el respecte dels drets
humans i l'ajut als règims moderats,
i l'autorització implícita per a una
intensificació de la repressió.

En realitat, la política de Carter
no va poder impedir el genocidi que

ha conegut El Salvador en aquest
darrer any, amb més de deu mil
persones víctimes de la violència, en
llur majoria assassinades per les
bandes armades de la ultradreta,
que compten amb la connivència del
poder, això si és que no són armades
i sostingudes per aquest mateix po-
der. Els informes publicats a
Washington sobre el terror blanc
salvadorenc, com el que va seguir a
l'assassinat i violació de tres monges
nord-americanes, no van aconseguir
modificar la política de suport a la
Junta militar i als seus col·labora-
dors civils de la democràcia cristia-
na, ni tan sols després que el coronel
Majano, en altre temps "l'home dels
Estats Units", passés a la clandes-
tinitat i denunciés la complicitat de
la junta amb els escamots oficial-
ment incontrolats de l'extrema dre-
ta.

De les declaracions de Reagan
després de la seva entrevista amb el
president mexicà sembla deduir-se
que la nova Administració republi-
cana incrementarà l'ajut militar a la
Junta salvadorenca a fi de liquidar
la guerrilla endèmica. La interven-
ció directa és descartada, almenys
pel moment, però els guerrillers i les
forces populars salvadorenques són
conscients que s'apropen temps
molt difícils. Encara que Reagan es

mostrà circumspecte a Ciutat Jua-
rez, sens dubte per no molestar el
seu amfitrió mexicà, del qual se
n'espera una estreta col·laboració
en el terreny dels hidrocarburs, a
ningú no se li amaga que el nou
president republicà i els seus con-
sellers consideren que l'estratègia
de Carter va resultar sinistre per a
les posicions nord-americanes a
Amèrica Llatina, malgrat el manteni-
ment de les dictadures a Argentina,
Brasil, Xile i Uruguai.

Una autocràcia moderada

En l'istme centro-americà, les
perspectives no són massa engres-
cadores per a l'esquerra i les forces
progressistes salvadorenques,
l'esgotament de les quals sembla
evident després d'uns quants anys
de lluita aferrissada contra el poder,
establert. El president de Cuba,
Fidel Castro, ha donat ja el crit
d'alarma davant la sospita d'una
intensificació de l'intervencionisme
nord-americà en l'hemisferi. La
"desestabilització" pot estrendre's
aviat a Nicaragua, on el govern san-
dinista, que ha d'enfrontar-se als
greus problemes de la reconstrucció
nacional, podria sofrir molt aviat un
assalt per part de les Forces que
s'entrenen en els països veïns, pre-

sumiblement amb el designi de re-
petir el que va passar a Guatemala el
1954, quant el govern progressista
de Jacobo Arbez fou enderrocat
mitjançant una operació muntada
per la CIA.

Els consellers de Reagan, en
especial Richard Alien, ja han mani-
festat el seu propòsit d'impedir,
sigui com sigui, una "nova Nicara-
gua". Els esdeveniments a El Sal-
vador demostren que Carter va
aprendre la lliçó nicaragüenca i que,
per tant, el seu successor a la Casa
Blanca, abans de perdre el control
de la situació, recorrerà als mètodes
més expeditius, sense importar-li
les acusacions de reincidir en la
política del "gran garrot" inaugura-
da a principis de segle perTheodore
Roosevelt. El problema està en sa-
ber si els interessos de Washington,
per prevaler com fins ara, exigiran
la caiguda del règim sandinista un
cop que s'aconsegueixi anorrear la
guerrilla salvadorenca.

Jeane J. Kirpatríck, que serà el
proper delegat dels Estats Units a la
ONU, va exposar no fa pas massa el
que, per manca d'una "doctrina", pot
ser considerat com el fil conductor
de l'estratègia de Reagan en l'He-
misferi sud: "si ens trobem davant
l'alternativa d'ajudar a un govern
autocràtic moderadament repres-
siu, però que és amic dels Estats
Units, o deixar que sigui enderrocat
per una guerrilla entrenada, armada
i que té el suport dels cubans, ajuda-
rem rautocràcia moderada".

Al marge de la dificutat teòrica i
pràctica de saber què s'amaga dar-
rera de la realitat d'una "autocràcia
moderada", les paraules de la senyora
Kirpatrick susciten una viva inquietud als
governs moderats i democràtics del
continent, principalment, els de Mèxic
i els del Pacte Andí, que hi trobarien
serioses dificultats per mantenir la
seva actual línia política Per aconseguir
els seus propòsits, Ronald Reagan es
proposa la "neutralització" del go-
vern mexicà, que fins ara es mostrà
complaent amb els moviments d'a-
lliberament, i la seva inclusió en un
bloc econòmic, juntament amb Ca-
nadà i els E stats Units, a canvi d'una
flexivitat més gran en el tema dels
treballadors mexicans que passen
clandestinament la frontera de riu
Gran —els famosos "espaldas mo-
jadas"— i que constitueixen una
important mà d'obra en els Estats
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del Sud-oest dels Estats Units. Da-
vat les grans transformacions so-
cials que s'estan produint a Mèxic,
amb uns govern que van perdre fa
molts anys l'impuls revolucionari
original, l'emigració de treballadors
als Estats Units constitueix una so-
lució malthusiana que atenua les
tensions.

La negociació amb Moscou

L'esquerra sud-americana, que és
propensa a confondre els seus de-
sigs amb la realitat, especula amb la
hipòtesi que una estratègia de "gran
garrotada", en aïllar els règims mo-
derats que cerquen solucions de-
mocràtiques per als problemes del
continent, afavoriria en últim ex-
trem les forces revolucionàries.
L'abandonament de la política de
Carter sobre els drets humans, que

sens dubte havia millorat la imatge
dels Estats Units a Amèrica Llatina,
tindria l'efecte, segons aquesta hi-
pòtesi, de radicalitzar el combat
contra els poderosos veïns del
Nord.

Ni tan sols els estrategs cubans
gosen donar suport a aquesta "es-
tratègia del pitjor", conscients que
els Estats Units del nou conserva-
dorisme, del nou impuls imperial,
consideren que Amèrica llatina se-
gueix essent un "vedat" reservat als
interessos nord-americans, on estan
permesos tots els cops sense risc
d'haver d'enfrontar-se a la Unió So-
viètica.

En virtut de la teoria anomenada
del "linkage", és a dir de la vincula-
ció de tots els problemes en les
negociacions amb Moscou, Henry
Kissinger i els teòrics de la "nova
dreta" arriben a la conclusió que els

CADA MATI LLEGIU

AVUI
diari

en català
DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

AVUI
AVUI

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

Un diari per al futur

SUBSCRIVIU-VOS-HI

Estats Units poden tenir les mans
lliures en l'hemisferi americà a canvi
de concessions als soviètics en d'al-
tres terrenys, ja sigui d'Afganistà,
del comerç bilateral o dels acords
imprescindibles per a frenar la que
ara sembla ser la inevitable carrera
armentista. La relativa benevolèn-
cia amb què el kremlin va acollir
l'elecció de Reagan, per considerar-
lo un home dur, però previsible en
les seves reaccions, fan suposar que
els estrategs nord-americans no es-
tan molt desencaminats pel que fa a
les seves relacions amb Moscou.
L'esquerra, a tot arreu, pagaria els
vidres trencats d'un "nou jalta" que
afectaria el petroli i d'altres matè-
ries primes quant a l'equilibri estra-
tègic.

La incògnita presidencial

Malgrat aquestes perspectives
tan fosques, caldrà esperar algun
temps per saber si aquest ideòleg
intransigent que és Ronald Reagan
es transforma en el pragmàtic rao-
nable que esperen alguns, basats en
el precedent de la seva actuació
moderada com a governador de Ca-
lifòrnia, l'Estat més poblat de la
Unió. Els poders de l'home instal·lat
a la Casa Blanca són exorbiants en
una època de "presidència impe-
rial", però existeixen altres centres
de poder que moderen o equilibren
l'acció de l'Executiu i uns interessos
molt complexos que no podrien
conciliar-se amb una política exces-
sivament radical.

Pel que fa a Amèrica Llatina, i
malgrat la vigència del sistema
interamericà dirigit des de Washington,
els Estats Units difícilment podran
actuar amb la desimboltura amb
què ho van fer en altres temps sense
suscitar una vida oposició dels go-
verns de l'Europa occidental que no
comparteixen , necessàriament la
confusió entre els moviments d'alli-
berament i la guerrilla comunis-
ta finançada i entrenada per Moscou
a través de Cuba. L'última declara-
ció de la Internacional socialista,
adoptada en el congrés celebrat a
Madrid el més de novembre passat,
va proclamar: "Considerem l'acti-
tud de la nova administració (la de
Reagan) davant l'Amèrica Llatina
com una prova de la seva posició
davant el món sencer". •
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LA LLUM MOLT MES CARA

Tots amb espelmes?
ISIDRE AMBKOS

En el mes de juliol de l'any 1979 les tarifes de la
llum es van apujar un vint-i-u per cent. El gener de
Pany passat es va autoritzar un augment del disset per
cent. I el darrer mes de juliol el preu del quilovat es va
tornar a apujar un dinou per cent més. Ara, només
començar l'any 1981, la Junta Superior de Preus ha
emès un informe en el qual es mostra partidària
d'augmentar les quotes elèctriques en un divuit i mig
més per cent. Mentrestant, l'Empresa Nacional
d'Electrictitat (ENDESA), ha vist quintuplicats els
seus beneficis durant l'any 1980.

El proppassat dia quatre de ge-
ner, la majoria de diaris ressaltaven
l'informe de la Junta Superior de
Preus, en la qual l'esmentat organis-
me veia amb bons ulls un increment
del divuit i mig, per cent de la quotes
elèctriques. Es a dir, un set per cent
menys del que desitjaven les compan-
yies elèctriques. Aquestes desglossa-
ven la seva petició tot afítmant que un
6,84 per cent de l'augment era degut a
la puja del combustible i el 20,76 per
cent restant al creixement dels preus
dels costos. A més, volien que aquest
nou increment entrés en vigor a

partir del primer de gener de l'any
1981.

Per altra banda, cal aclarir que el
criteri que conté l'informe de la
Junta Superior de Preus no és

definitiu, ja que tots i cada un dels
informes que emet l'esmentat orga-
nisme són de caràcter consultiu,
però no pas vinculant. En definitiva,
qui te la darrera paraula respecte a
si s'ha d'apujar o no el preu del
quilovat és la Comissió Delegada
del Govern per a Assumptes
Econòmics, o bé el Consell de
Ministres.

Davant l'anunciat, i per tant
imminet augment de les tarifes de
l'electricitat, l'Organització de
Consumidors i Usuaris de Cata-
lunya (OCUC), va fer públic la seva
posició mitjançant un comunicat en
el qual feia públic el seu total refús
i condemna a aquesta política de
ment del cinquantaset per cent de
producció elèctrica sobre l'any an-
terior; un cinquanta-cinc per cent en
producció minera; un creixement de
la seva plantilla d'un quatre i mig
per cent i amb un augment dels seus
beneficis de l'ordre del cinc-cents u
per cent.

Sembla ser, però, que, per a l'any
en curs, ENDESA té previst que el
seu capital passi dels seus 22.000.
milions actuals a gairabé 40.000'
milions; segons va publicar el diari
"El País" el proppassat dia de
Reis. Aquest increment de gairebé
divuit milions està calculat en base a
una aportació de l'INI de 8.000
milions i a 9.000 milions més proce-
dents dels beneficis excedents de la
renda, que assoleix la xifra de 2.000 ̂
milions. ^
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La infraestructura elèctrica del país deixa bastant que desitjar

Totes aquestes xifres, però, con-
trasten amb el problema clàssic del
sector de l'electricitat, el de la seva
descapitalització en el sector privat.
Així com la seva problemàtica ren-
dabilitat. I més si es tenen en comp-
te les afirmacions que va fer Joan
Alegre Marcet, president
d'UNESA (associació d'empre-
ses elètriques), quan va presen-
tar la memòria que s'ha presen-
tat. L'any va ser bo per al sector i

es va batre el rècord d'energia
elèctrica d'origen hidràulic de
tota la història. Malgrat això
però, va assenyalar que les tari-
fes eran insuficients, a causa de
la no absorció dels increments
dels costos produïts pels darrers
fets "consumats" i denuncia es-
pecíficament el caràter il·legal
d'aquest increment, que suposa
una quantia del 18 %. I és il·legal
—afirma M.a Rosa Cava, economis-

ta de P'OCUC— perquè la norma-
tiva que regeix les tarifes està
bassada essencialment en un de-
cret amb data de vint-i-vuit
d'octubre de l'any 1977, en el
qual s'afirma que la justificació
de les tarifes només preveu
l'augment dels costos dé pro-
ducció o comercials. És a dir que
no legitima el finançament de les
inversions. Llavors, i tenint en
compte això que acabo d*afir-
mar, aquest augment j>revist és
superior als costos actuals. El
que passa és que hi ha uns grups
de pressió molt importants que
es pensen que l'Administració
està al seu servei.

El benefici del 80, cinc
vegades superior al del 79

Una vegada acabat l'any 1980,
l'Empresa Nacional d'Electrici-
tat (ENDESA), pertanyent a FINÍ,
ha vist incrementats els. seus bene-
ficis en 9.600 milions de pessetes,
ja que l'any 1979 va obtenir 1.900
milions de pessetes, mentre que en
el darrer, els beneficis s'han vist
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Malgrat les protestes dels empresaris del sector elèctric, els
beneficis augmentem del 27,6%.

incrementats fins al punt d'assolir la
xifra d'l 1.500 milions. Això només
ha estat possible mercès a un
increments de Penergia elèctri-
ca.

Per un altre cantó, Pere Duran
Farell, president d'Hidroelèctri-
ca de Catalunya,, manifestava el
mes de maig passat, davant la Jun-
ta d'Accionistes d'Hidroelèctri-
ca de Catalunya, que el sector
elèctric està inmers en un procés
de permanent descapitalització,
que fa ja molt temps que dura i
que és conseqüència de la cons-
tant insuficiència de tarifes.
S'agreuja, a més a més, el pro-
blema per al finançament de les
inversions enormes que es duen
a terme per tirar endavant les
centrals nuclears i les altres ins-
tal·lacions, diguem-ne més con-
vencionals de producció, ja que
les inversions cada vegada són
més elevades. A tot això, Duran i
Farell hi afegia l'encariment del
diner.

Pel que fa referència al tema de
les inversions s'ha de dir que la
majoria d'elles provenen de recur-
sos exteriors, és a dir crèdits inter-
nacionals, però aquests cada dia
que passa són més difïrils d'acon-
seguir i, a més, l'interés a tornar és
més elevat.

Aquell divuit de maig, davant la
Junta d'Accionistes, Duran i
Farell afirmava que no tenia sentit
que davant d'un finançament de
l'ordre dels 250.000 milions, el sec-
tor només pugui aportar uns recur-
sos autogenerats que assoleixen la
quantitat de 35.000 milions; xifra
aquesta darrera, que es contempla-
va amb veritable angoixa, sobretot
compara amb els 45.000 milions

Mentre la crisi continuí a aquest ritme,
cada dnsper tres s'anirà apujant el preu
de la llum.

si es que poden desaparèixer en un
any hidràulicament dolent, a causa
de l'encariment del cost del fuel, ja
que llavors s'ha d'augmentar la pro-
ducció tèrmica.

Per al president d'Hidroelècti-
ques de Catalunya, les tarifes
elèctriques, —va afirmar en els
accionistes aquell dia— resulten
insuficients perquè les com-
panyies puguin afrontar la finan-
ciació i els augments dels costos.
El preu del quilovat valia fa mig
anys, en pessetes constants, la
meitat del que fa una vintena
d'anys. L'any 1979, i malgrat
l'augment de les tarifes, el preu
del quilovat-hora, va baixar en

Amb les tarifes d'enguany pagarem les instalacions
de l'any 1990.

moneda constant un quatre i mig
per cent.

Però per altra banda, també va
afirmar que el consum es va veure
incrementat en un set per cent,
assolint la xifra de 98.500 milions de
quilowats/hora,superant així els in-
gressos la xifra de 9.248 milions, és
a dir que es va produir un increment
d'un disset per cent, alhora que els
beneficits nets arribaven a 1.195
milions. També va afirmar que el
volum d'inversions van arribar a
6.800 milions, dels quals 780 van
ser autofinanciats.

Diferències entre
tarifes i costos

En tota la poblemàtica del sector
de l'electricitat, el que si és veritat
és que els preus s'han disparat a
partir de l'any 1973, quan van co-
menar la famosa crisi energètica;
amb l'agravant que aquí a Espanya
els principis de la crisi es van igno-
rar. Per una altra banda, en aquests
últims temps l'esmentat sector ha
evolucionat molt, almenys en l'as-
pecte qualitatiu; ja que hi ha hagut
un augment del combustible i, però
un altre canto, s'ha passat d'una
majoria productiva hidràulica a una
. de tèrmica; és a dir, que s'ha produït
un canvi qualitatiu.

En el camp del combustible, cal
dir que en l'espai de set anys el preu
del quilovat-hora passat de 36 ets.
l'any 1973, a costar, l'any 1980 3,30
pessetes; això vaintimament lligat a
un altre problema, que és qui paga
l'encariment del combustible. Aquír
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EL PROBLEMA DE LA LECTURA DELS
REBUTS DE LA LLUM

De sempre, els usuaris hem tin-
gut problemes per poder saber si el
que paguem de llum és en realitat
alio allò que hem gastat, o, ans al
contrari, és un embolic tan gran,
que la majoria de vegades acabem
desistint de fer-ho i ens conformen
tot pensant que no ens enganyen,
perquè una empresa d'aquesta en-
vergadura no seria capaç de fer-ho.

En el cas del rebut de la FECSA,
que és el més comú de tots, es
poden averiguar els quilovats con-
sumits, si restem de la lectura
actual l'anterior.

Per saber les hores que s'han
consumit, s'ha de dividir els quilo-
vats consumits per la potència
contractada; que en el rebut cor-
respon a la casella que posa "Po-
tencia-Kw",

La quota de potència ve donada

mitjançant el resultat de multipli-
car la potència contractada per la
tarifa mensual i per dos mesos.

La quantitat de pessetes que ve

impresa en la casella que posa
"Término-Energia-Pts" ve dona-
da per les següents operacions:
—per un cantó cal multiplicar la
quantitat que hi ha a la casella
"ler, Bloque KWh" per la de
"Pts/KWh".

— El resultat de l'operació
abans esmentada es repeteix en el
cas del segon i del tercer bloc i
després se sumen totes les quanti-
tats. ,

Finalment, se sumen la quanti-
tat' que hi ha a les caselles de
"Termino Potencia Pts", "Termi-
no Energia Pts", "Recargos Pts." i
"Otros Conceptos Pts". La suma

FUERZAS ELECTRICAS DE CATAUJfou
Domicilio: BARCELONA, Plaza «Cíl·luB», J SUHINISTKO j

AÜ.SO DE PAGO • FACTURA

de totes aquestes quantitats serà
el total de pessetes que haurem de
pagar.

En darrer lloc cal aclarir que en
el ler. bloc s'ha de multiplicar les
hores que hi ha a la taula de valors
per dos i per la potència contrac-
tada. Això és igual, a la tarifa del
primer bloc per kWh.

En el segon bloc, es resten les
hores del primer bloc a les hores
comsumidès, i el resultat es multi-
plica per la potència contractada i
per la tarifa del segon bloc.

a Espanya, hi ha un ús industrial de
l'electricitat d'un cinquanta per
cent de la seva totalitat, amb l'agra-
vant que la tarifa que paga és infe-
rior al preu que costa l'energia que
es fa servir per usos domèstics as-
soleix un vint-i-cinc per cent més del
total. I el vint-i-cinc restant és el que
utilitzen les petites empreses.
Doncs bé, qui en definitiva paga,
totes les puges de combustible que
es produeixen i qui, proporcional-
ment paguen les tarifes més cares
són aquell abonats que fan servir
l'electricitat per ús domèstic.

L'argument que fan servir els
empresaris per tal de justificar els
avantatges que poseeixen les seves
indústries, és que la seva infraes-
tructura és més barata i més senzilla
que no pas la d'un domèstic, que a
causa que hi ha molts més abonats
necessita una infraestructura més
complexa. El que passa, però és que
hi ha una pregunta a fer amb tots
aquest argument, i és que la dife-
rència de costa que hi correspon, de
veritat a la diferència de tarifes
existents?

Òbviament s'ha de dir que no, el
que passa és que en aquest país la
indústria ha estat protegida de
sempre, i aleshores, és clar, ara per
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ara, en plena època de crisi tampoco
se la pot abandnar i deixar de banda.

Un altre problema existent és el
d'estructura, i aqui hi ha dos aspec-

QUADRE DE TARIFES D'ELECTRICITAT

Tarifes Quota
de

Terme
d'energia

potència (ptesTkwh)
ptes./ku

mes

34
54

121
65

- •

45

i ler. bloc

5,37
6,22
4,95
8,51
5,19
4,37

2on. bloc3èr. bloc

3,80 2,92
7,97

•

3,45

A.O
A.l
A.2
B.l
B.2
C l

En la tarifa A.", que és la més usual, el primer bloc
correspon a les primeres vint-i-cinc hores i el segon a les
restants, fins a arribar a un màxim de noranta
hores/mes d'utilització.

Per a les tarifes B.l i Cl, la separació dels blocs
correspon a una utilització mensual de vuitanta i cent
trenta-tres hores, respectivament.

tes a tenir en compte. L'un és el de
d'estructura futura. Car s'ha de te-
nir present que cada deu o quinze
anys una empresa elèctrica es dupli-
ca, és a dir, sofreix un procés d'ex-
pansió, que s'ha d'amortizar instan-
tàniament, i sigui que per una banda
cal invertir de cara a la duplicació de
la indústria, però per l'altra banda
s'han de cobrir les instal·lacions
actuals.

En resum, podríem dir que una
empresa elèctrica és meitat produc-
ció i meitat planificació.

Aleshores, el que està passant
avui és que si abans l'estructura
no era part fonamental de la indús-
tria del sector, en aquests moments
amb les centrals nuclears en auge
han pasat a jugar un paper impor-
tantíssim, ja que ara, en aquests
moments tot és inversió. Per tant es
pot dir que amb les tarifes d'avui
estem pagant les instal·lacions de
l'any 1990.

Es preveu que aquesta dinàmica
d'augments de les quotes elèctri-
ques continuí fins l'any 1985 en què
entraran en funcionament les cen-
trals nuclears i, aleshores, passarà el
procés contrari «al d'ara, és a dir
que els augments de preus del qui-
lovat-hora seran més minsos.
Esperem.

La solució a tota aquesta pro-
blemàtica passaria, sembla ser, per-
què la planificació, passés a mans de
l'Estat, però no només la part de les
despeses, com sembla ser que de-
sitgen algunes empreses del sector,
sinó també la part comercial, la que
reporta beneficis. Però éx clar, això,
ara per ara, sembla ser. que això
encara no es factible i que les dife-
rents empreses continuen encapar-
rades en continuar cada una pel
cantó i anar apujant cada dos per
tres les tarifes d'ús domèstic. |

Religió JOSEP BIGGRDA

Una nova "'política
eclesiàstica

E l dia 4 d'octubre de 1980
el Papa decidí el relleu en
el titular de la Nunciatura

davant el Govern espanyol, sig-
nant el nomenament de monsen-
yor Antonio Innocenti i el trasllat
del nunci cessat, monsenyor Lui-
gi Dadaglio. Ja, aleshores, arran
del nomenament, "L'Hora" digué
algun mot de comentari. Ara,
després de la presentació de car-
tes credencials davant el Rei
d'Espanya, per part del nou nun-
ci, el tema torna a ésser actual.

De fet, aquest canvi hom l'ha
llegit no pas com una rutina ad-
ministrativa ni com un simple
relleu reglamentari. Hom ha
atorgat al fet un significat més
profund.
; La modelació d'un estament

jeràrquic que, una vegada purifi-
cat de les adherències franquis-
tes, fos capaç de desplegar la
seva comesa dins el marc d'una
convivència democràtica, havia
estat, en una bona mesura, obra
del nunci Dadaglio. Ara bé,
aquesta tasca podia comportar
una pèrdua de "pes" institucio-
nal. A causa d'aquest descens en
el poder en la rellevància socials
de l'Església espanyola, l'opera-
ció Dadaglio ha quedat desquali-
ficada per part del Vaticà.

Amb aquests precedents
hom pot entendre perquè
el projecte del nou nunci,

monsenyor Innocenti, cal inter-
pretar-lo com un propòsit de re-
cuperació d'una posició més forta

À més sòlida en l'Església espan-
yola.

Per això, és previsible que
l'Estat Major de la Conferència
episcopal espanyola que sortirà
elegit en la propera assemblea
plenària, a celebrar a finals de
feberr, presentarà una imatge,
diversa de la taranconiana, orien-
tada a "restaurar" un catolicisme
sociològic que, d'un costat, se-
gueixi reemplaçant les opcions
personals de la fe i, de l'altre, |
sigui una ciutadella més consis- •
tent per la seva "força social".

Segonament, és molt probable
que gaudeixin d'un encoratja-
ment romà palès, les paraules i
les actituds jeràrquiques, d'aire
preconciliar, per a les quals el
Concili no va representar gran
cosa més que una modificació
epidèrmica de vocabulari, i mai la
voluntat decidida d'incorporar
l'experiència cristiana col·lectiva
en el context i en les coordenades
del món modern.

F
inalment, tot fa pensar
que la mobilització de
masses que pot ocasionar

el viatge de Joan Pau II a Es-
panya, el pròxim mes d'octubre,
serà capitalitzat de cara a accen-
tuar la dimensió "popular" del
fet catòlic en els nostres pobles, i
de cara a proclamar, malgrat les
contradiccions dels fets* la majo-
ria catòlica dels espanyols.

Les consideracions que acabo
de fer es mouen, evidentment, en
el terreny de les suposicions. Ben
aviat, les circumstàncies diran si
es confirmen o no. En qualsevol
cas, el rol que ha d'exercir el
nunci Innocenti és ben lluny
d'estar descarregat d'un simbo-
lisme concreti, d'entrada, involu-
tiu.
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Entre la gent de l'illa torna a existir un interès per les manifestacions culturals catalanes.

MALGRAT EL COLONIALISME ITALIÀ

'Alguer, a la recerca de la
seva "Renaixença"
AHMADRAFAD

Els sards d'origen català es concentren al voltant
de l'Alguer, però actualment només es pot deduir llur
origen a partir de llur nom. Ara bé, segons una
enquesta recent, només 20.000 persones parlen
català, amb una forta influència del dialecte
barcelonès. Ja només a 18 quilòmetres de l'Alguer
—aquesta ciutat té 40.000 habitants— es comença
a parlar d'una manera total el sard o bé l'italià.

La zona lingüística catalana, per
tant, se circumscriu només a la
ciutat de l'Alguer, cosa explicable si
coneixem la història d'aquest antic
port. En els temps del rei Pere el
Cerimoniós, els catalano-aragone-
sos vam poblar la ciutat. Les arrels
catalanes de la ciutat foren reforça-
des durant la dominació Sabauda,
fins als nostres dies, en què s'ha
iniciat el procés d'italianització. I
això encara perquè el català s'ha
mantingut com a llengua de parla,

però no de pràctica escrita. Cal
remarcar, però, que alguns sectors
obrers tradicionals, com és ara el cas
dels pescadors, utilitzen com a únic
vehicle d'expressió, encara avui, el
català.

En una enquesta efectuada per un
grup d'estudiosos de la llengua
catalana, a l'Alguer, es palesa que
aquesta llengua va perdent el seu
valor comunicatiu a favor de l'italià.
Les persones objecte de la investi-
gació són, en llur major part

(71,5%), nascudes entre 1946 i
1960). La majoria d'elles (69,7%)
són nadiues de l'Alguer. El grau
d'instrucció de més del 61% consti-
tueix la norma, i pel que fa les
professions, més de la meitat són
obrers, pescadors o mariners.

D'aquesta enquesta se'n poden
extreure les dades següents:

El 76% de la població no parlen ni
escriuen el català; el 13% el llegeix
però no l'escriu, mentre que el 71%
voldria parlar-lo, però no disposa
dels instruments necessaris per
poder accedir al seu aprenentatge;
el 66,09% parla només l'italià; el
27,9% parlen italià i català, mentre
que el 3,2% no parla italià.

El resultat que es desprèn
d'aquesta enquesta és molt trist: el
català va desapareixent, i no per
manca d'interès de la població, sinó
a causa d'una política cóntinentalis-
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ta del govern de Roma que, en no
crear cap estructura i en no facilitar
la tasca dels grups culturals locals,
cerca la italianització total de Sar-
denya, i en particular de l'Alguer.

Però en aquests darrers anys, una
part molt important de les noves
generacions ha declarat una guerra
cultural a Roma. Una de les seves
batalles principals és aconseguir la
introducció del bilingüisme a l'esco-
la i l'estudi del català i de l'italià com
a llengües bàsiques en espeical per
als càrrecs públics.

En parlar amb la gent no és gens
difícil descobrir que tot el que sigui
llengua, tradició, cultura, o història
catalana desvetlla l'interès i provoca
la participació popular. Per exem-
ple, les recents representacions
teatrals en català, represes després
de quasi vint anys, han suposat un
èxit enorme. Recentment, els can-
taautors locals han tornat a compon-
dre cançons en llur,pròpia llengua,
tot i que continuen fent-ho també
encara en italià. Entre ells, cal des-

tacar-ne l'esforç que en aquest sen-
tit està realitzant-Pino Piras. Els
discos més venuts són els de Lluís
Llach, Maria „ del Mar Bonet o
Marina Rossell. .

En el camp històric i cultural
tampoc no hi manquen iniciatives.
Recentment s'ha constituït el" Cen-
tre de recerca i documentació
Eduard Toda".

D'altra banda alguns joves estu-
diosos, entre els quals destaquen
Antonio Arca, han emprès actual-
ment la tasca de redactar una histò-
ria de l'Alguer i dels seus orígens
catalans, a desgrat del procés
d'italianització forçada.

El buit més gran es dóna en el
camp polític. No ha existit mai un
grup polític que reeivindiqués els
drets ètnics dels catalans. Durant
aquest darrer any s'ha format un
petit grup amb aquest objectiu, _
"Sardenya i llibertat", però.que,
donada la seva naturalesa interclas-
sista i ambigua, ha tingut poc ressò.
L'única iniciativa d'aquesta mena

que ha tingut un cert èxit ha estat la
publicació d'una revista en català:
Bastió. El nom no és nou, ja que en
els anys 50 una revista amb aquest
nom i amb aquest objectius ja es
publicava a l'Alguer. , .

Amb l'actual desvetllament del
catalanisme a l'Alguer, la resta de la
nació catalana hauria d'adonar-se'n
de la seva pròpia responsabilitat i,
en la mesura que fos possible,
moure's per tal d'ajudar els catala-
no-sards. Aquest ajut es podria do-
nar a diversos nivells, des de la
tramesa de publicacions en català
fins al restabliment, d'una relació
més sòlida i consistent entre els
organismes, tant oficials com no
oficials, de Catalunya. Només així,
els algueresos podran salvar llur
cultura i llurs propis organismes
d'una eventual italianització força-
da, que és fruit deia política cultural
colonial del poder democristià que
ja duu més de trenta anys dominant
la península italiana, Sicília i Sar-
denya. •

L'on com balla JAUME FUSTER

E ls nostrats som uns farts.
Andrapem tanta quantitat
de fato, durant aquestes

festes de Nadal i de Ninou, que
després s'embossen les comunes i
les ciutats i pobles fan una catipèn
de mè que no hi ha qui ho aguanti.

Ara que diuen que hem de fer
balanç, examinar-nos l'animeta i
fer propòsits de ser més bons
minyons podríem acordar retirar-
nos del vici de la jamància i estal-
viar calories i cagarrines. Perquè
jaiem massa. Tots plegats, els de
soca-rel i els vinguts de nou —en
això sí que més que mai som un sol
poble— ens reunim davant unes
estovalles i ens dediquem a moure
les barres fins que el budellam ens
diu prou. Pertanyem al ram del rot,
el budell buit i a la taula i al llit al
primer crit. La fartanera col·lecti-
va ens buida la bossa i ens omple la
bassa. I com que ara no en fem re,
del fem, no en trèiem cap mena de
profit.

I per postres, la darrera festa,
ens porta carbó, cigarrets dolços

Alça, Manela!
de paga i tifes de pastís d'enga-
nyifa. Per arrodonir l'empatx. So-
bretot si us toca la fava del tortell
de Reis i us l'empasseu perquè no
la vegin els altres i no l'hàgiu de
pagar.

Aquests dies de gener tothom va
fart, tibat de roba i escagarrinat.
Per'xò els herbolaris venen tanta
farigola: l'escaldes amb una mica
de pa sec i un polsim de sal i ja pots
aguantar fins a final de mes. Ah, i si
hi poses un rajolí d'oli de les Bor-
ges, oli en un llum, que diria aquell:
buides el pap sense estrenyiments
ni esforços de cap mena.

I pobre d'aquell que no es
dedica a farcir-se el ventrell.
Que va malmirrat pel món i fa

unes etzagaiades de ca l'ample.
Fixeü-vos, sinó, en els companys
de la Colla del Sord, els fabricants
de falç i-martells. Com que van
trencar la sagrada tradició de la
cullera i de la forquilla i per comp-
tes de dedicar-se a la ganyipea
nadalenca es van aplegar per veure
qui era l'amo, doncs els ha sortit

tot malament i el sord s'ha quedat
cec i cantant per les cantonades
més jubilat que l'Honorable
Tarradellas. I ara es queixen.
Doncs què? Si per comptes d'un
congrés i de vinga garlar, hagués-
siu muntat un àpat de cal sogre,
tothom hauria quedat content i la
moma us hauria continuat durant
quatre anyets més: i ja se sap, qui
congrés passa, any empeny. Però
no. Vosaltres tant voler ser euros,
tant voler ser euros, us vau passar
de finolis i he perdut bous i esque-
lles. Que us heu quedat sense tibe-
ri i sense càrrec.

J o, per si un cas, ja enyoro
Pasqua. I m'empesco que
un anyet al forn amb un

puré de pomes i uns rostimalls de
cansalada i una mona de can Prats i
Fatjó, ben untada de xocolata, su-
cada amb un ranci de Valls, m'a-
nimarà els palpissos i m'aguantarà
el dejuni. Perquè ja ho diu la dita:
"Menja bé i caga fort i no tinguis
por de la mort". .
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ANNA CORTADAS

JORDI SARSANEDAS, GUANYADOR

DEL PREMI JOSEP PLA

"La noia a la
sorra55,,
vint-i-cinc
anys amagada

deixat la novella tal com estava, només he retocat algun punt i alguna coma.

Jordi Sarsanedas i Juan Ramon Zaragoza van ser els
guanyadors, la proppassada nit de reis, dels premis
Josep Pla i Nadal respectivament. Juan Ramon
Zaragoza, un metge valencià, catedràtic de
radiologia a la universitat de Sevilla i absolutament
desconegut com a escriptor, havia presentat una
novel·la de ciència-ficció titulada "Concerto Grosso".
Jordi Sarsanedas va guanyar amb l'obra "La noia
a la sorra"

Tothom s'estranya que hagi
presentat una novel·la escrita fa
vint-i-cinc anys, potser més, pe-
rò jo crec que el fet de presentar-
la ha estat bé, evidentment per-
què he guanyat, però sobretot
perquè el fet de guanyar implica
Que cinc senyors, els del jurat,
els quals em mereixen el màxim

respecte, han corroborat que era
una novel·la que valia la pena
difondre."

És clar que el fet que més han
destacat les cròniques que han par-
lat aquests dies del premi Josep Pla,
i els crítics que havien llegit "La
noia a la sorra" fa temps i que ara
han pogut parlar-sen, és que la no-

Fotos: Pilar Viladegut

vella no és una obra recent, que
Jordi Sarsaneda va tenir els origi-
nals en un calaix durant vint-i-cinc
anys i que ara s'ha decidit a treure'ls
i fins i tot a presentar-la a un premi.
... —Haver guanyat el Pla justa-
ment amb "La noia a la sorra" ha
fet que ara m'hagi de justicar
davant els que me l'han estat
demanant durant aquests anys
per publicar-la. Vull dir que no
és que no l'hagi tret a la llum
perquè ho hagi pogut Molta gent
m'ha estat insistint perquè la fes
conèixer.

El que si és veritat és que "La
noia a la sorra" no és una novella
absolutament desconeguda.

—Vaig presentar una primera
versió fa molts anys al premi
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El futur de les publicacions en català està íntimament lligat al context del país.

Joanot Martorell. No era exac-
tament igual que l'actual, per-
què després d'haver-la presen-
tat vaig retocar-la una mica..
Durant aquests anys he estat
pensant que havia de retocar-la
encara més, que havia de tornar-
me-la a mirar, però ha anat pas-
sant el temps, he hagut de fer
més coses i al final l'he deixada
tal i com estava, només he tocat
uns quants punts i unes quantes
comes, però res més. Una cor-
recció d'estil, podríem dir-ne. Es
evident que la gent evoluciona amb
vint-i-cinc anys, per això Sarsane-
das ens diu que "Qui va escriure
'La noia a la sorra' fa tant de
temps no era exactament la
mateixa persona que sóc ara.
Les coses han canviat i jo també.

Molts anys sense escriure

Gairebé des de finals dels anys
cinquanta, Jordi Sarsanedas, un
dels escriptors més importants en
llengua catalana, no ha escrit ni una
línia. Assegura, però, que això no

BIOGRAFIA

Jordi Sarsanedas va néixer l'any
1924 a Barcelona. Va estudiar lle-
tres a París. L'any 1948 s'edita el
seu primer llibre de poesia, "A
trenc de sorra". Alhora treballa a
l'Institut Francès de Barcelona i
participa en la revista "Ariel".
"Ariel" va estar des de l'any 1947 _
fins als anys cinquanta una revista",
absolutament clandestina confec-
cionada per un grup d'importants
intel·lectuals catalans. En ella,
Sarsanedas va publicar algun dels
contes de "Mites", una de les
obres més importants de l'autor.

Sarsanedas és un escriptor que
ha escrit de tot: contes, novelles i
poesia. La seva novel·la més cone-
guda, a part de "La noia a la
sorra", és "El martell", publi-
cada el 1956. A més de "Mites",
amb el qual va guanyar el Víctor
Català, ha escrit, dins el gènere

dels contes, "Contra la nit
d'Oboixangó" i "En Peret a
Portobello". Ambdós van ser fets
a la tornada de Sarsanedas de la
Universitat de Glasgow on va estar
treballant com a lector una tempo-
rada. Les seves darreres obres són
també contes: "Plou i fa sol" i
<"E1 balcó".
Quant a poesia, el llibre més
conegut és "La Rambla de Bar-
celona". A més ha escrit també
"Algunes preguntes i respos-
tes" i "Postals d'Itàlia".

Jordi Sarsanedas ha estat molt
de temps redactor en cap de la
revista Serra d'Or. Ha dirigit
algunes obres de teatre com "Pri-
mera història d'Esther" de Sal-
vador Espriu i ha col·laborat, a
més, de molt diverses maneres en
el ressorgiment de la cultura cata-
lana.
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implica pas no escriure mai més.
Sarsanedes no és un autor retirat, és
més aviat un autor que ha estat
descansant com a tal i ho està
encara, durant una llarguíssima
temporada.

—Puc tornar a escriure algun
dia, no he dit mai que no ho faria
mai més. Potser si en lloc de
presentar-me al premi Josep Pla
ho hagués fet al Sant Jordi,
m'hauria cregut obligat a en-
viar-hi una novel·la nova. El Pla
és un premi de prosa, això impli-
ca uns matisos diferents.

En certa manera, "La noia à la
sorra" té el valor d'un llibre de
memòries. No és en absolut un
llibre de memòries però podríem
dir que té aquest valor.

Tracta d'una noia que arriba
un bon dia a una illa mediterrà-
nia que no concreto. Pot ser
Cerdenya o Mallorca o Menorca
o una illa grega. La noia viu una
sèrie d'esdeveniments que que-
den fatalment trencats per la
seva mort.

UNPREMI

RESPECTABLE

El premi Josep Pla de narrativa
catalana mereix tots els respectes
del guanyador d'aquest any. Es evi-
dent que si fos d'una altra manera
no s'hi hauria presentat

—El premi Josep Pla em me-
reix tots els respectes, tant pel jurat
que l'otorga com per la gent que Pha
guanyat durant tots aquests anys. Hi
ha noms molt importants com Tere-
sa Pàmies, Marià Manent, i me'n
deixo molts.

PUBLICACIONS
EN CATALÀ

Jordi Sarsanedes ha estat durant
molts anys un dels responsables de
la revista Serra d'Or.

—El futur de les publicacions
en català, igual que el de la
literatura, està Íntimament lli-
gat al context del país, a l'escola,
a la descatellanització de la rà-
dio i de la televisió, etc. Si tot
això no s'arregla, el futur no pot
ser positiu. Hi ha d'haver una
preocupació constant per la
llengua des de tot arreu. •

Any Nou, Barca vell
Sembla ser que tornen els

nervis a can Barca quan
semblava que les coses,

després de quasi tres anys d'enre-
nous, s'havien tranquil·litzat. L'a-
lemany Bernd Schuster té mos-
quejats els seus companys d'equip
i el dia de Reis van haver-hi més
que paraules als vestidors del
Camp Nou entre un sector de l'e-
quip, encapçalat per Migueli, i el
jugador estranger, ros i formós
com la cervesa, segons aquella
cançó de Conxa Piquer, que li
escau com l'anell al dit. Mal mo-
ment perquè hi hagi aquestes si-
tuacions de tensió, precisament
quan ni tan sols es pot fer respon-
sable a la premsa d'introduir la
llavor del malcontentament, do-
nada la tasca de fer pinya i recupe-
rar la moral del soci que estan
duent a terme els mitjans informa-
tius des de fa un parell de mesos.

Què ha passat, doncs que de
sobte Bernd Schuster s'enfronti
amb mitja plantilla blaugrana? El
primer que ha passat és que el
triomfalisme que va començar a
córrer entre els afeccionats amb la
tornada del "mag" Helenio Herre-
ra, comença a desinflar-se. El dia
que es va guanyar l'Atlético de
Madrid per 4-2 al Camp Nou,
l'H.H. va prometre que el Barca
arribaria al dia de Reis essent líder
de la lliga i tothom s'ho va creure,
perquè era paraula de "mag", el
que val a dir, en termes de futbol,
paraula de Déu. Després ha resul-
tat que aquella promesa no ha
pogut complir-se perquè els ma-
drilenys no han afluixat com hom
creia que passaria. Al contrari: des
d'aleshores, qui ha perdut terreny
ha estat el Barca, que ha guanyat
dos positius menys que l'Atlético
de Madrid (no sé encara què ha
passat a Sarrià entre l'Espanyol i
el Barca, perquè aquest comentari
està escrit la vigília).

E Is jugadors barcelonistes
han passat d'embutxacar-
se unes primes fabuloses

per guanyar al Camp Nou als dos
equips de Madrid a perdre de
manera humiliant a Bilbao (4-1) i a
imposar-se de penal, i encara
gràcies, al Múrcia al Camp Nou (1-
0). Hom discuteix la titularitat
d'alguns jugadores "fixos" fins ara
—entre ells Migueli— i aquelles
il·lusions tan fermes de l'arribada
de "Don Helenio" es comencen a
oblidar. Sembla com si, passats
aquests dos mesos d'eufòria, el
soci, els jugadors i tothom tornés a
tocar de peus a terra i els dimonis
familiars del Barca tornessin a fer
de les seves.

Al club han calculat malament,
també, el grau de triomfalisme que
calia administrar entre els juga-
dors. A l'esmentat Schuster, se li
han donat uns privilegis que han
estat mal vistos per molts dels seus
companys i això ha estat la gota
que ha vessat el got. Sempre és un
problema tenir a la plantilla un
jugador que cobri tres o quatre
vegades més que els seus compa-
nys i aquesta va ser la raó que va
donar el president Núiiez, al seu
dia, per justificar la no renovació
de Johan Nee'skens. El propi pre-
sident ha acabat per caure en
aquest error i ara té la plantilla
enfrontada a un jugador que cobra
més que els altres, que a vegades
no corre tant com ells al camp i que
està dispensat de jugar a Lleida o a
Baracaldo perquè sembla com si li
haguessin de caure els anells per
jugar contra equips de segona.

L a incapacitat de l'actual
directiva del Barca per re-
soldre els problemes de re-

lacions humanes que surgeixen al
club, es demostra pel fet que l'en-
carregat de resoldre el "cas Schus-
ter" és una persona aliena al club,
l'industrial gironí Antoni Pagès,
amic personal del futbolista ale-
many. Dic que potser és millor
perquè, Equina sensibilitat es pot
esperar d'una directiva que ha re-
solt de la manera que tots sabem
els casos d'Heredia, Neeskens,
Krankl i Rifé, entre d'altres...?

37



R A R I A | f; «V.'; •;".Wv;VívV;:;-i•

.Rosa Vïcíòrta Gras esíà satisfeta del seu treball i, naturalment, del premi.

"Lliçons de català" premi d'Onium Cultural

Defensar la
llengua col·loquial
TXIQUI NAVARRO

En el transcurs de la celebració de la trentena Festa
Literària de Santa Llúcia, Òmnium Cultural lliurà
un premi a Rosa Victòria Gras per la tasca
desenvolupada al cap de l'equip del programa de
televisió "Lliçons de català". Calia premiar quatre
anys d'ensenyament i de divulgació de la llengua
catalana a través d'un mitjà tan ple de dificultats com
és la televisió i amb l'absència d'una política
definida en el camp llingüistic.

Rosa Victòria Gras, editora i
guionista del programa, no s'ho es-
perava* "En ser un premi d'Òm-
nium Cultural ens infon un pres-
tigi que agraïm pel suport que
suposa. La crítica especialitza-
da, que sempre ha comprès les
mancances i els encerts que hem
tingut, ha escollit un bon mo-
ment per donar-nos un cop de
mà. Tant en Josep Desumbila,
com en Joan Francesc de Lasa o
en Josep Maria Baget i Herms
han sabut com estimular-nos per
emprendre una nova etapa ex-
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perimental. I, no cal dir-ho, tot
l'equip s'ha sentit més compro-
mès que mai".

"Lliçons de català"
~ des del 1974 "

El programa "Lliçons de català"
va néixer l'any 1974 • quan hi va
haver un encàrrec de la direcció de
RTVE per endegar un curs de llen-
gua catalana. "En aquell moment
—explica R.V. Gras a L'HORA— jo
feia el "Curs de català parlat" a

Ràdio Peninsular, des de 1972, que
havia preparat segons esquemes
prou coneguts de cursos de llen-
gua que es fan arreu d'Europa i,
principalment, a Anglaterra.
"Lliçons de català" s'anomena-
va aleshores "Català amb nosal-
tres". Recordo que l'elecció d'a-
quest títol, que va ésser feta
conjuntament amb el realitza-
dor Joan Bas, volia reflectir la
predisposició de contacte i de
familiaritat amb el públic, que
ens interessava fonamentalment
d'establir. Pensem que era l'a-
rrencada cap a l'ensenyament
massiu de la llengua després
d'un període d'opressió".

I continuem parlant dels difícils
primers passos del programa, de la
responsabilitat que significava ini-
ciar una experiència d'aquest tipus:
"Des de bon principi s'ha tractat
d'introduir dins un canal no ex-
clussivament cultural un pro-
grama que a la televisió espan-
yola no tenia precedents, en
tractar-se de l'ensenyament
d'una llengua per a un públic
molt divers i partint de zero. Cal
aclarir que ens trobàvem amb
unes peculiaritats remarcables,
com són el fet d'ensenyar una
llengua que és la llengua del país
on és parlada —és a dir, no és
una llengua estrangera— però
és una llengua que per a una
gran majoria és desconeguda
pel que fa al domini de l'ortogra-
fia i de la gramàtica en general,
com a conseqüència inevitable
d'uns fets socio-polítics. Ens ha
calgut, des del començament,
assegurar la participació dels
principals dialectes catalans per
assolir una visió coherent de la
llengua sense exclusions arbi-
tràries ni fragmentacions. A més
de la integració de les formes
dialectals correctes. Hem hagut
d'establir-la, de vegades, difícil
frontera entre dialectalisme i
vulgarisme. Parlo de temps en
què prendre qualsevol resolució
s'havia de fer a partir de la nor-
mativa i alhora disposats a
prendre partit davant problemes
concrets, ja que no existia una
política lingüística definida. Re-
cordo, per exemple, la pregunta
angoixant que es feien els pro-
fessors del nord-occidental o de
les Illes: "com haig de dir això o
això altre?". No hem d'oblidar



que aquella frase que han pro-
nunciat alguns dels lingüistes
del país en públic "què faria
Fabra en aquest moment?", ens
rondava no sols per motivacions
intel·lectuals, sinó vitals. A part
d'aquest punt conflictiu —dia-
lectisme vulgarisme— teníem el
seguit de castellanismes per
substituir per les formes correc-
tes, castellanismes entaforats
en tots els nivells del llenguatge
i sovint d'aparença acceptable.
D'altra banda hem defugit sem-
pre l'argot científic de profes-
sor, hem insistit en el català que
més sovint s'ha trobat desempa-
rat; el català col·loquial".

Un alumnat heterogeni

Per a Rosa Victòria Gras, "Lli-
çons de català" no és tan sols "un
espai de 15 minuts amb fre-
qüents sessions de vídeo dedi-
cades a la normativa, segons la
imatge tradicional professor-pissar-

ra i rodatges exteriors dedicats
principalment a un lèxic especí-
fic, és a dir, a una temàtica con-
creta cenyida també a un camp
concret. Destriant, però, el con-
tingut intern del programa hi
trobareu una preocupació —tra-
duïda com s'ha pogut en facilitat
i atractiu—, per posar a l'abast
de tothom coneixements de grau
elemental al costat de coneixe-
ments que poden ser aconse-
guits en una aula universitària.
I, per què aquest veïnatge d'alti-
baixos aparents? Doncs perquè
en un mateix espai hi ha algunes
coses que poden interessar els
que coneixen molt poc la llengua
essent nadius, els castell anopar-
lants que no són nou vinguts i
que poden tenir un cert conei-
xement passiu de la llengua ca-
talana, i per als estudiosos que
han assolit un nivell superior.
Val a dir que no sempre arribem
a conjuminar prou afortunada-
ment tots els elements que vol-
dríem. Malgrat que el nostre

equip tècnic, dirigit per Ma Ele-
na Montràs, realitza una tasca
d'una gran, qualitat tècnica".

El ressò del nou programa preo-
cupava, en un primer moment,
l'equip de "Català amb nosaltres".
Però la resposta del públic no es va
fer esperar; les cartes publicades als
diaris i les que arribaven al progra-
ma aplaudien aquesta iniciativa
alhora que "demostren que es fa
en català".

"Ara —ens diu Rosa Victòria
Gras—, per les cartes que rebem,
saben que les lliçons són segui-
des amb interès. Les hores d'au-
diència no són òptimes, però
canviar-Ies queda fora del nos-
tre abast. Hi ha un dia a la set-
mana dedicat a respondre car-
tes. Els temes que ens presenten
són tan diversos com el grau de
domini de la llengua dels televi-
dents. Ens fan crítiques molt po-
sitives i ens donen orientacions
que per mera qüestió de pers-
pectiva nosaltres mateixos no
hauríem sabut trobar". •

Encreuats num. 86 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1-Dues prou consonants. 2-Si
en necessiteu, o us heu fet mal o voleu fer d'electri-
cista. 3-Gens fàcil de trobar, i al revés tampoc. Ha
comprat l'hotelet de l'amiguet. De filigrana. 4-A cada
estació hi ha una sala que n'és. Contracció. 5-Vocal.
Dit de l'altar típic de les illes. En cartera. 6-Quitxalla
capaç dels actes més reprovables. Dos mil dos. 7-Ja
cal que es tapi. Les lletres que es giren en són. Dues
de la plana-que anaren a la lluna. 8-Només hi passa
allò més fi. La dona d'en Simonsen ho és. 9-E1 que
hom espera d'un ascensor. 10-Faust se la va vendre.
Vocal.

VERTICALS: 1-Ordenades i juntes abreviarien
totes les altres. 2-En Khomeini l'enrotlla fàcilment.
3-Té gust. Inspira el poeta. 4-Més val que sigui de
xocolata que de pèl. Un tros de milímetre. 5-Vocal.
Fer barreges per veure-ho tot més clar, al revés. 6-
Senyal que l'acudit no era tan dolent. Qui sap si
vindrà. 7- Més de mig any. Us la donen tot dient
servidora. 8- El Pelargon la féu passar a la història
Femella de l'espècie bovina. 9-Consonant. La seva
pell és molt cara, però la podeu aconseguir en un sol
termino. 10-E1 ghetto català. Consonant. Cap i cua
d'esturió. 11- Tots tenen el seu estil (amb la inesti-
mable col·laboració de Max Favalelli). 12-La neces-
sitareu tant per clavar un clau com per tallar un
paper. . • ' , • •
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SOLUCIÓ ALS ENCREUATS 85
HORITZONTALS.— 1-A. Tl. 2- Terratrèmol. 3-
Artèria. Seré. 4-Po. Ni. ciT. It. 5-Atot. Simular. 6-
Pinacoteca. E. 7-Nadó. esA. Ms. 8-Adonis. Dia. 9-
Tarat. Most. 10-Atipar.
VERTICALS:1 apaP. 2-Atrotinat. 3-Et. Onada. 4-
Rentadora. 5-Arri. Conat. 6-Ai. So. Iti. 7-Tàcites. P.
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MONTSERRAT ROIG I "L'HORA
VIOLETA"

Entre el somni
i la realitat
L'Hora violeta és la darrera novel·la de Montserrat
Roig. i la primera obra de creació literària en català
becada per la Fundació Juan March.

FRANCESC NAVARRO

La beca me la van donar fa un
parell d'anys per escriure una
novel·la. Abans les beques de
creació literària no subvencio-
naven obres escrites en català,
però aquell any van cridar fins i
tot Josep Maria Castellet per-
què formés part del jurat, i
aleshores jo em vaig presentar.
Van estar un any subvencionant-
ne per escriure, el que passa és
que la novela havia d'ésser es-
crita i acabada l'any setanta-nou
i no The poguda acabar fins ara.

"L'hora violeta" és el darrer ele-
ment d'una trilogia que juntament
amb "Ramona, adéu" i "El temps
de les cireres" ve a tancar d'alguna
manera una etapa de l'escriptora.

Jo no he assegurat que tanqui
un cicle, és més aviat una etapa.
Una etapa d'aprenentatge, mal-
grat que sempre s'està aprenent
a escriure. Fins ara tot eren
temptatives per a tenir ofici, el
que en pot sortir ara encara no
ho sé.

Una manera d'escriure

Montserrat Roig, amb "Ramo-
na adéu", va iniciar una forma
d'escriure que l'ha continuada en les
seves novel·les posteriors. Es el que
podríem anomenar una mena de
novel·la saga on els personatges, a
partir de la història de dues famílies,
es repeteixen constantment.

Jo suposo que en certa manera
això ve donat per una limitació
per part meva. Jo no tinc gaire
imaginació i més aviat tinc una
bona dosi d'observació. Cada
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novel·la meva surt d'una neces-
sitat d'escriure sobre coses que
no entenc, que passen al meu
voltant, que em passen a mi ma-
teixa; és una confluència de vida
interior i vida exterior a partir
de l'observació. Tinc una certa
incapacitat per crear móns de
fabulació, que em siguim estranys,
per això les meves novel·les
tenen aquest sentit de saga: els
personatges tornen una vegada i
altra perquè els vaig seguint.
Es la meva manera d'escriure.

Aquesta manera d'escriure fa que
qualsevol novel·la pugui ser fàcil-
ment comparada amb l'anterior i
més aviat totes amb "Ramona
adéu", la que per a molts està
considerada la millor obra de
Montserrat Roig.

Les tres novel·les són distin-
tes. "Ramona adéu" és una obra
molt de principiant. D'alguna
manera intenta recrear un món
de l'adolescent. "El temps de les
cireres" és el món dels somnis i
"L'hora violeta" és la novel·la de
la crisi, de tot allò que passa al
meu voltant i no entenc; cada
vegada entenc menys el que pas-
sa al món. Llavors neix una ne-
cessitat de traduir en paraules el
que em sembla inexplicable. So-
bre una novel·la es diuen moltes
coses. Quan jo escric una novel·la
al cap d'un temps, m'oblido
totalment d'ella. El que ha de fer
el lector és fer-la seva si li agra-
da, construir-se la seva pròpia
novel·la: en el fons una novel·la
ha de ser més una suggerència
que una explicació.

Tinc necessitat d'escriure sobre el que no entenc.

Jo necessitava fer aquesta novella

Històries de dones

Sense ser una novella feminista,,
en "L'hora violeta", com en les
anteriors, els personatges principals
són dones, la qual cosa ja és una
constant en l'obra de Montserrat
Roig.

"L'hora violeta" és una novel·la
molt intimista. Reflecteix la visió del
món a partir de la visió d'unes
dones, però hi ha també la història
d'uns homes, vistos a través de les
dones, és clar, perquè això ho han
fet els homes durant molts segles de
literatura: els homes han expli-
cat el món de les dones a través

de la seva pròpia visió. Jo el que
intento és explicar com veig els
homes a través de la meva visió.

Sobre Montserrat Roig, s'ha dit
de tot, s'ha dit que en les seves
novel·les el que fa és valorar molt el
paper de l'home en contraposició ai
de les dones.

El que intento és explicar uns
éssers humans amb els seus fra-
cassos, limitacions i contradic-
cions. Les dones no som mera-
velloses. El que passa és que, per
una situació social i cultural de
marginació, la dona té mes ca-
pacitat per desenvolupar les se-
ves emocions i els seus senti-

ments, més possibilitats per de-
senvolupar la tendresa, per
exemple. Jo no intento fer dimo-
nis i àngels, perquè tots ho som,
de dimonis i d'àngels, al mateix
temps. El que he intentat amb
aquesta novel·la és descobrir
l'engany que hi ha en els papers
de l'home i de la dona. Si un
home l'han educat per a l'èxit,
per competir, per ser important,
per tenir càrrecs, per al poder,
això es el paper que l'obliguem a
representar. Quan, un home el
desproveixes de tot això, es con-
verteix en un ésser humà; igual
que una dona, quan la despro-
veixes de la mitificació de la seva
feminitat, quan oblidar que no-
més està feta per ser mare i per
ser esposa, llavors li aflueix tota
una nova riquesa.

Malgrat que ella diu que no té
imaginació, el que és cert és que
totes les seves obres recullen un
món totalment sensual, de sensa-
cions. . . . - i

Hauríem de distingir entre el
que és imaginació i fantasia. Jo
imagino a través de la realitat, a
través del món de les sensacions,
dels somnis que formen part de
la realitat. El que no tinc es
imaginació per inventar móns
completament desconeguts per
mi.
. Una critica acollidora

Malgrat ser una escriptora cata-
lana sempre ha estat millor acollida
per la crítica castellana que per la de

casa nostra, és un tema que la intri-
ga molt.

M'ho he preguntat moltes ve-
gades. Suposo que per a la criti-
ca castellana sóc una persona de
fora, una persona que no compe-
teix, en canvi per a la crítica
catalana sóc una persona mes
propera, estic en l'ambient, però
s'ha de fer un cas molt relatiu de
la crítica, perquè hi ha molts
tipus de crítics. Des del que va-
lora el teu esforç i et mira com un
procés de creació, de recerca,
fins al que t'exigeix que facis
l'obra genial i, si no la fas, no
vals res. Jo considero que amb
tot el que faig estic realitzant un
procés d'aprenentatge.

Els seus personatges són homes i
dones molt tancats en un món molt
concret. Malgrat això, ha estat un
èxit considerable dins el lector de
parla castellana.

Amb això m'he endut moltes
sorpreses. Quan es parla amb el
llenguatge de la sensibilitat et
poden entendre a tot arreu. Pots
situar uns personatges en un
ambient molt local i explicar-ho
d'una manera que sigui universal.
Les preocupacions vitals són molt
semblants alallarga, encaraque
el teu entorn sigui molt diferen-
ciat. .

Per a molts, Montserrat Roig,
amb "L'hora violeta", ha esgotat
completament el seu tema i potser
s'hauria de posar a pensar en un
altre tipus de novella.

Es posible. El que no es pot ^
recriminar mai a un autor és que f
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només tingui una vena, perquè si
només tens aquesta..., Jo ara el
que no podria fer és posar-me a
parlar del moviment obrer, per
exemple, perquè seria molt fals.
Amb el que fas pots interessar
un tipus de lector i d'altres no,
però el que importa, a l'hora
d'escriure, és el grau de sinceri-
tat i de versemblança. Si m'he
esgotat o no depèn de si seré
capaç de continuar per aquest
camí o ho hauré de fer per un
altre. Es una incògnita. Jo ne-
cessitava fer aquesta novel·la.
Era un pas que m'havia proposat
a mi mateixa.

La crisi d'escriptors
Montserrat Roig pertany a una

de les darreres generacions d'es-
criptors catalans, els que van arribar
a l'èxit de molt joves i que d'alguna
manera tanquen el camí a la sortida
de nous novel·listes.

El que no es pot demanar és
que cada any surti una pedrega-
da de novel·listes. Nosaltres no
som futbolistes. Aquí hi ha molta
gent que escriu novel·la i que ho
fa molt bé. El que passa és que
tots som molt joves, tots tenim al

Les dones no són meravelloses

voltant de trenta anys i no es pot
demanar una maduresa que la
tindrem quan en tinguem cin-
quanta, quan ja hàgim viscut
prou, quan ja tinguem prou co-
neixements, prou distància,
prou serenitat per fer novel·les
d'un altre tipus. No sé si hi ha
una crisi de joves novel·listes
catalans. Si mires el panorama
castellà, està molt millor el nos-
tre. El que passa és que durant
un temps es van demanar molts

originals catalans perquè calia
seguir una tradició i calia que hi
hagués un coixí de narrativa ca-
talana: això era molt important i
potser per això alguna vegada
hem guanyat premis massa pre-
cipitadament, però és que calia.

Montserrat Roig, amb "L'hora
violeta", clou una etapa. No sabem
què en surtirà ara, però segurament,
sigui el que sigui, li permetrà con-
tinuar al capdavant dels narradors
catalans. •
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"Simfònic King Crimson", una pauta a seguir.

Teatre ANTONI BARTOMEUS

King Crimson, pauta i clau

P reocupat per la Catalunya
trista que hem heretat del
franquisme, segons paraules

de Iago Pericot. Preocupat pel pe-
ríode crític que està travessant l'es-
pectacle teatral a Barcelona, segons
el programa de mà. I preocupat per
captar públic per al teatre, segons
deia Iago mateix a aquesta secció fa
unes setmanes, el Teatre Metropo-
lità de Barcelona posa en solfa
Simfònic King Crimson (1).

Hi ha una tesi: la crisi ve d'una
falta de prospecció i d'anàlisi de
quins són aquells llenguatges, for-
mes, temes, etc, que correponen
als moments actuals i a les necessi-
tats del públic en general (del pro-
grama). Hi ha un propòsit: "El que
nosaltres volem és donar a la ciutat
allò que potser ara més necessita
contra el desencís i l'avorriment:
una hora i mitja d'alegria i especta-
cle sense complicacions" (a
1'" Avui"). Hi ha una pregunta:" Si la

gent jove va poc al teatre, on va?" (a
L'HORA). I hi ha una proposta:
Simfònic King Crimson.

Si de tot això es dedueix que
Simfònic King Crimson pretén
sintetitzar una opinió i una resposta,
tal vegada no anem errats. Si, de
passada, entenem que aquest és un
pas més en la voluntat de Iago
Pericot i Sergi Mateu d'assenyalar
camins, segurament que arrodoni-
rem la intenció. I només a partir
d'aquí podrem intentar calibrar
l'espectacle.

Simfònic King Crimson és el
resultat d'una sèrie d'obsessions,
conseqüència d'un entusiasme en-
vejable i fruit d'un treball rigorós i
tan perfeccionista com la música
que li dóna suport. Afegiu-hi, si us
plau, un concepte escenogràfic de
primer ordre, i uns criteris esteticis-
tes (que, en aquest cas, no són
filigrana sobreposada) col·locats al

davant de qualsevol ambició drama-
túrgica. Aleshores, queda per re-
marcar la simplicitat de gairebé tot
l'espectacle (quan la perd és quan
trontolla) i el sentit donat al movi-
ment dels actors, factor, aquest, en
què es basa una bona part del pro-
ducte. Recordem, si no, aquella de-
finició que Iago Pericot feia aquí
mateix: "expressió corporal per a
actors sota un text musical".

Entre les obsessions, una de cla-
ra: arribar a la perfecta integració
del elements que es posen en joc.
L'actor, malgrat el seu protagonis-
me, es mira que s'integri en un
conjunt en el qual hi ha d'altres
llenguatges. La música de King
Crimson, pauta i clau de l'especta-
cle, únic text i referència màxima,
pren el relleu que li pertoca, perquè
no hi havia altre remei: en un princi-
pi va ser ella. La llum, el color i
l'espai, aconsegueixen de fer-se na-
turals; tal vegada perquè tampoc no
hi havia altre remei. Més discutible
sembla, ja, la utilització d'alguns
objectes i, fins i tot, d'alguns efec-
tes. Concretant una micâ  mentre
amb les fibres elàstiques i amb l'es-
fera mòbil s'assoleixen uns mo-
ments especialment brillants, no en-
tenc per què el recurs de la llum
negra ni veig que sigui feliç aquella
llarga passejada de plafons per l'es-
cenari (al marge que permeti des-
cansar als actors) que, a més, acaba
amb pretensions i tot. Si tenim en
compte que aquests dos "números"
van seguits, ens adonarem que aquí
es produeix una devallada descon-
certant i innecessària.

Probablement no s'hagi desco-
bert cap nova Mediterrània, però
s'ha fet una espectacle. Si li traiem a
la història alguna de les transcen-
dències que s'ha escapat en el mo-
ment d'explicar-la, ens asseure'm
més tranquils a les cadires del recu-
perat Teatre de la Caritat. Perquè,
en difinitiva, un pensa que, com a
espectacle, Simfònic King Crim-
son treu nota alta. I

(1) Simfònic King Crimson, mun-
tatge de Sergi Mateu i Iago Pericot.

Actors: Joan Busquets, Cesca
Cervantes, Toia Duran, Agustí
Estadella i Sergi Mateu. Direcció:
Iago Pericot. (Teatre de la Cari-
tat, 2. 1. 81)
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Astrologia ESTEVE CARBÓ

L'any 1981 per a Barcelona
i Catalunya

ocietat. Les coses que es fa-
cin aquest any dependran de
la nostra història passada.

Un any de planificacions, negocis,
associacions, relacions amb els vol-
tants. Es parlarà molt del divorci.
Problemàtica oberta entre els esta-
ments de l'administració, la burge-
sia i el poder polític.

Avenços relatius amb dificultats
per al conjunt de tota la societat.
Caldrà prendre mesures amb l'ad-
ministració passada, car la història
ens durà, molts mal de caps ja que
és lenta i forta. Clima social més
obert a la comprensió.

Perills d'explosions perilloses i
incendiàries a finals de Març. Una
certa idealització dels "ideals" amb
tendència a fer castells en l'aire.

Els sindicats i organitzacions
obreres dependran molt de l'eco-
nomia.

Perills greus per als llocs d'oci i
distracció: divertiments com les
'Boites", parcswT atraccions Mont-
íuïc, Tibidabo, etc. Cal revisar molt
seriosament les normes de segure-
tat i els aparells contra incendi,
tígilar els instruments elèctrics.

Les nostres autoritats es preocu-
paran bàsicament per:

• Les qüestions de política inte-
rior.

• El poder suprem i la direcció
del país.

• Els canvis ministerials.

Salut. Les institucions Psiquià-
triques i els Centres d'Higiene Men-
tal potser seran dels que més feina
tindran aquest anys.

^SentimentaL Retrobament
d'amics de temps passats. Rela-
cions sentimentals en el curs dels
Natges. Serem hospitalaris amb els
^teriors amics. Els sentiments viu-
ran èpoques acalorades i molt pas-
sionals.

Climatologia i geografia. Les
condicions atmosfèriques generals

seran de bon temps amb tendència a
fer fred, gelades i vent, amb conse-
qüències greus per al mar i el camp.

Terratrèmols a l'estranger. -

Política. Les dificultats depen-
dran molt de les actuacions políti-
ques passades. Les finances influi-
ran molt damunt la marxa i direcció
general de la política.

Bones relacions amb l'exterior i
l'estranger.

Les coses que es facin aquest any
dependran molt de la nostra història
passada i de les condicions mate-
rials anteriors.

Intents de reformes radicals i in-
tel·ligents. .

Religió. Bon any per a les "Mis-
sions". Espiritualitat. Fe sincera.
Filosofia. Mística. * Ideals elevats.
Tendència a missions i apostolat.

Clarividència profètica.
Economia. Beneficis per a béns

immobiliaris. Comerç interior in-
tel·ligent. Beneficis a llarg termini.
Serà un any relativament pròsper,
però per a molts ple de dificultats.
Els que tenen un treball obtindran
bons cèntims.

Aquest any no mancarà "l'ener-
gia" per a Barcelona.

Controls intel·ligents per a la
Banca. Redistribució de l'econo-
mia. Impostos exagerats, però ade-
quats als moviments econòmics ac-
tuals. Problemes per al camp per
desconeixement dels polítics.

Dependència dels acords finan-
cers amb l'exterior que repercutiran
damunt l'especulació bursàtil.

Transports i Comunicacions.
Cal vigilar els desplaçaments les

dues primeres setmanes de Febrer
i els finals de Maig —començaments de
Juny. També aquells que es llancin
a viatjar la setmana del 19 al 25
d'Octubre.

Problemes per a les comunica-
cions i en especial les depenents de
l'electricitat. Greus perills, doncs
per als ferrocarrils.

Tema: L'any 1981 per a Barcelona i
Catalunya

Desig d'explorar països llunyans.
Gust per viatges llargs per mar.

Canvis de domicili.

Educació. Els infants rebran una
bona educació. Aquesta educació
variarà força del que han estat acos-
tumats fins ara.

Tendència a viatjar a l'estranger o
fora de Barcelona per estudiar o
instruir-se.

Reformes importants per a l'edu-
cació. Idees un xic utòpiques.

Seguiran els perills per a les Esco-
les i nens pel que fa als accidents.-
Per això caldrà prendre mesures
ràpides i a nivell social.

Literatura. Bon any per lligar els
ideals i conceptes concrets.

Els temes generals per al món de
les lletres seran:

• L'església.
• L'expansió comercial i el co-

merç exterior.
• La Universitat i l'educació.
• Els viatges i les expedicions

llunyanes.
• L'emigració.
• Salut pública i les condicions

higièniques i sanitàries.
• Els serveis públics.
• L'armada.
• Les qüestions laborals i dels

treballadors.
• La policia.
• L'alimentació.
• Els treballs químics.
Aquest temes també preocupa-

ran la Generalitat i Ajuntaments i
les seves publicacions giraran al
voltant de tot això. •



Llibres PERE ANGUERA

Una novella de luxe

VIDAL ALCOVER; J.: Sophie o
els mals de la discreció. Nova Ter-
ra, 6. 272 ps.

Una novel·la d'intriga ambienta-
da en un món refinat on la descober-
ta d'una vella llibreta manuscrita
endega una investigació alhora eru-
dita i xafardera, sobre la legilimitat i
els orígens d'una noble família occi-
tana. El text, on importa tant el que
es diu com l'acció, com l'elaboració
d'un producte literàriament perfec-
te i atractiu per si mateix, resulta
una peça de perfecta factura estilís-
tica amb un tempus molt aconse-
guit, però en la qual sota una vesti-
menta acurada i pulcra hi palpiten
les diverses passions, encerts i mi-
sèries humanes.

Novella negra
a la catalana

FRONTERA, G.: La ruta dels can-
gurs. Ed. Laia. Les eines, 63. 200
ps.

Una novel·la policíaca amb morts
gratuïtes, pistes falses i relacions
internacionals, en la qual, com en les
millors del gènere, l'anècdota ex-
terna amaga i impulsa una crítica
dels sistema social i de les corrup-
cions de l'oligarquia. Hàbilment
construïda, al lector dut de sorpresa
en sorpresa, se li capgira fins al final
el trencaclosques que l'autor li va
insinuant, per boca del protagonis-
ta, pàlida caricatura dels detectius
privats americans. Una acció amb el
rerafons de l'especulació turística,

el tràfic de drogues, les lluites
d'alliberament africà i la mesquine-
sa dels aprenents de burgès en una
Mallorca cada dia més destruïda.
En resum, una bona novel·la.

Els cavallers medievals

LLULL, RAMON: Llibre de l'ordre
de cavalleria. Ed. 62. El garbell, 1.
91 ps.

Edició a cura de Marina Gustà
d'una dels textos més assequibles
de Llull, que forma part dels llibres
didàctics i que reflecteix els ideals i
les normes de comportament utòpic
dels cavallers medievals. L'obra ob-
tingué un gran èxit entre els seus
coetanis i fou traduïda a diversos
idiomes. La present edició pensada
per als estudiants de grau mitjà, duu
un llarg pròleg força orientador, un
glossari dels mots més difícils i uns
suggeriments de treball.

Contes per a jugar

OBIOLS, M.: Tatrebill en contes
uns. Publicacions abadia de
Montserrat. La xarxa, 32, 91 ps.

. Recull de set contes infantils
il·lustrats per R. Castells, presentat
una mica com un joc, des del títol
que exigeix una lectura de les parau-
les a inrevés, fins a la narració que
dóna títol al volum que força a l'ús
d'un mirall per a la seva lectura,
mirall que el llibre ja porta incorpo-

rat. Aquesta mena de joc passa per
la inclosió d'un mini-còmic, de jocs
tipogràfics i d'una mena de poemes
visuals.

Poesia escènica

BROSSA, JOAN: Poesia escènica
1962-1964. Ed. 62. Clàssics cata-
lans del segle XX. 348 ps.

Edició d'onze peces teatrals d'un
dels més importants poetes catalans
contemporanis de les quals tan sols
tres havien estat estrenades en cen-
tres d'audiència molt restringida i
una publicada. Els textos on es
conjuminen elements poemàtics
amb materials del més acerat rea-
lisme i amb excursions properes a
l'absurd, constitueixen un autèntic
revulsiu literari amb propostes fins i
tot de representacions enmig del
carrer. Brossa demostra un total
domini de tots els estrats del llen-
guatge i de les seves possibilitats.

Dos problemes
del món d'avui

L'avortament. Publicacions
abadia de Montserrat. Qües-
tions de vida cristiana, 102. 128
ps. Crisi Social i delinqüència juve-
nil, id. 103. 128 ps.

Dos reculls d'articles sobre els
respectius temes, anunciats amb una
sòlida documentació i notables ma-
terials per al debat dels probleme?
que presenten; elaborats amb un
total amplitud de mires.
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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 rei. de (anunciant.

OFERTES
DEMANDES

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

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

S'ofereix nois 18 anys per a
guarderia curs complert de pue-
ricultura sou a convenir. Tru-
queu a Elsa T. 3 3 ' 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.

Delineant de la construcció, amb
cinc anys d'experiència a Catalunya,
Londres i París acceptaria feina per
encàrrec a arquitectes i aparelladors.
Parla castellà, català i anglès. Truqueu
a UNCOLN. al telèfon 335 37 73.
STOP L'HORA ref. n° 114.

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

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

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

COMERCIALS

BAR
RESTAURANT

D'OS
ESPECIALITAT EN:

MENJARS CASOLANS.

MENÚS

I SERVEIS A LA CARTA.
Anbau.86- Tefl 253 7336

BARCELONA

Venc terreny a Martorell 28.250,60
pans2, aigua i llum. Urbanització Les
Carpes. Mort bones condicions de
preu. T. 333 20 22. Sra. Catí. Tardes
STOP L'HORA ref. 115.

GATT1A
CENTRE DE PSICOLOGIA CLÍNICA

I P8ICOPEDAGOGIA

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

T. 255 53 08. De 16 ç 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. STOPLHORARef.
11 O.-

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.

WMWK oa OMMI D'Ameu* DtsronT·

CANUDA. • TCL. t9J} 3O2 39 M aARCCLOW A -

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.

M U I M DO. OMMI D-AimCU* DTlrOftTS

CANUOA. • ' TBL. (93}9oa3«0«

Venc una tenda, tipus xalet,
marca André Jamet de 4-5 pla-
ces amb una superfície de 12
m2. amb "livíng" 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 rn2. i plaça de garatge.
Adreça: Baixada de Bourg-Ma-
dame s/n. Adreçar-se a Putxet
n.° 80 sobreàtic. O escriviu
STOP L'HORA Ref. 109.

PODOLOGIA
DE L'ADULT
I DE L'INFANT

• Peus plans, valgus, varus,
etc.

• Micosisn, verrugues,
hipersudació
• Galindons, durícies, pro-

blemes d'ungles, etc.

I. Ardanuy. Podòleg. Ros-
selló, 317. BARCELONA-37.

Dilluns i dijous 4 a 7 i hores
convingudes.

2074368 (contestador
automàtic)

llibres,
revistes i
publicacions
c. Santa Arma 23
BARCELONA 2 ,
T. 301 63 27

Venc bicicleta de carreres
marca Zeus-Campagnolo. en
bon estat. Preu trenta mil pesse-
tes. Escriviu a STOP L'HORA.
Ref. 102 oteleïoneu 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. 2240820

BARCELONA-11

47



Mnsiea JORDI GARCIA SOLER

La cançó com a gènere
específic

T ota autèntica cançó és prò-
piament la musicació i inter-
pretació vocal —i molt sovint

també instrumental— d'un text. Per
altra banda, totas veritable cançó
posseeix també unes característi-
ques formals molt definides, que li
atorguen un caràcter específic com a
mitjà artístic de comunicació en
primer lloc, la brevetat extrema del
seu text, que permet una memorit-
zació fàcil, sobretot a partir del seu
enorme poder emotiu i dè conven-
ciment, resultat derivat de la unió de
lletra i música que en constitueix el
tret més distintiu i l'essència fona-
mental; i, en segon lloc, les seves
característiques estructurals més
genuïnes, que li permeten d'expres-
sar i comunicar alguns fets elemen-
tals sense haver d'esforçar-se gaire
a demostrar-los, especialment quan

Una cartelera
cinematogràfica

de película

guiadeiocw

Cada viernes en su quiosco

el suport d'evidència, que li confe-
reix el seu intèrpret, assoleix carac-
terístiques més o menytf mitificado-
res.

Aquesta especificitat tan singular
de la cançó com a gènere artístic
concret és Una de les claus de volta
que millor poden ajudar-nos a com-
prendre la seva pervivència al llarg
dels segles, així com el renaixement
de la seva afecció en un període de
crisi de la, creativitat musical com és
l'actual. Es evident que uns gèneres
tan específics i singulars com la
cançó i el jazz són sempre uns ex-
ceüents valors de canvi, i no és gens
d'estranyar que sigui precisament
en una situació com l'actual que
tornin a lluir amb molta força. :
, Els èxits recentment protagonit-

zats al nostre país per la cançó han
estat importants. Tant les actua-
cions d'autors i intèrprets estran-
gers com el canadenc Leonard Co-
hen o el francès Georges Moustaki,
com els recitals triomfals de Lluís

Llach a Madrid o la reaparició de
Joan Manuel Serrat a terres catala-
nes, han palesat ben a bastament
l'existència d'una afecció molt
nombrosa i sòlida per la cançó. A
diferència d'allò que sol ésser habi-
tual en altres fenòmens- musicals
molt més lligats al món de la moda i
dels corresponents interessos co-
mercials, la cançó posseeix a casa
nostra tot un teixit de suport que li
és fidel i que respon a una tradició
encara relativament recent, però

' que avança.
Sense voler incórrer ara en exage-

racions oportunistes, no em puc es-
tar de tirar aigua al meu molí i posar
una vegada en evidència el fet que,
mentre algunes formes musicals en-
tronitzades trivialment per la moda
tenen una durada molt curta i al cap
de poc temps són oblidades pieto-
sament, àdhuc pels qui en cantaven
les preteses meravelles, là cançó és
un gènere que supera totes les mo-
des i sap mantenir-se amb una força
creixent amb el temps.

Les raons dels èxits repetits de la
cançó com a gènere, el seu renaixe-
ment cíclic i periòdic, són uns fets
que algun dia hauran de tenir la seva
explicació pública per part dels qui
només volen deixar-se portar perles
modes que imposen els qui dirigei-
xen el comerç de la música a nivell
mundial. •

Els èxits recentment protagonitzats al nostre país per la cançó, com
els recitals de Lluis Llach a Madrid, demostren que existeix una
gran afecció per la cançó.
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n començar a parlar d'aquest
artista cal remarcar la seva
voluntat lírica. Al servei

d'aquesta voluntat utilitza la plàsti-
ca com un mitjà d'expressió en el
qual s'hi troba bé. Però, per damunt
de tot, ells és poeta i és la poesia
escrita la que utilitza sovint.

Les seves obres són el fruit de
situacions intimistes o el reflex
dels sentiments experimentats da-
vant d'unes fulles daurades o d'un
racó paradisíac del bosc on ell ha
buscat la possibilitat de parlar de tu
a tu amb la naturalesa.

Estranya barreja la d'aquest ar-
tista que, per una banda, és molt
sensible a qualsevol estímul exterior
que es produeixi al seu voltant però
que, a la vegada, és molt vital, arre-
lat en pulsions instintives que brollen
de la pròpia projecció cap a fora.

Podem considerar que el caràcter
una mica ranci, com si de pintures
procedents de fa més d'un segle es
tractés, que tenen les seves obres és
un artifici de distanciació a través
del qual l'artista ens mostra que no
vol donar una referència literal dels
temes que presenta, figures, paisat-
jes, objectes, etc, sinó que fa servir
aquesta temàtica com una mena
d'atretzzo teatral. Tot sembla respi-
rar una certa olor d'escenari empol-
segat i amb un punt de florit, que
té el poder de convertir en punyents
les impressions rebudes. Aquest
plantejament, que podríem anome-
nar escenogràfic, suggereix tot sol
moltes coses que no diu. Es l'espec-
tador el que ha d'endevinar-les
com si es tractés de peces d'art
conceptual.

Provoca brillants associacions de
temes, unes vegades per la presèn-
cia d'unes representacions d'objec-
tes que sabem que en signifiquen
unes altres, i altres vegades per
aquell sistema poètic tan eficient
que és posar les coses fora del seu
context natural per enfrontar-nos
amb l'absurd.

En gran part, l'esperit que bate-
ga dins de les seves obres és fruit de
l'entesa de l'artista amb l'entorn
extraordinari del seu lloc de treball.
Hi ha tota una naturalesa misteriosa
per ella mateixa al voltant del mas-
sís que, per alguna cosa, es diu Mont
Negre, i d'altra banda l'aspecte mis-
teriós és accentuat per les caracte-

La obra de Perejaume té una gran volutat "Poema ". Collage.
lírica.

Art MARIA JOSEP COROMINAS

Perajaume
rístiques de la vella casa fantasiosa i
mig abandonada on ell treballa.

Complement molt interessant de
l'aportació pictòrica de Perejaume
són els objectes. L'art dels objectes
sovint no ha tingut el ressò adequat
perquè la crítica sol ésser presonera
dels gèneres clàssics, com la pintura
i l'escultura, i hi ha una certa dificul-
tat en classificar aquestes produc-
cions que es mouen en una altra
esfera. Els objectes van ésser una
invenció del Dadaisme, desenvolu-
pada després pels surrealistes. Per
això sovint són jutjats com si no
fossin res més que allò que en una
època van poder fer Marcel Du-
champ, Man Ray, o el mateix Joan
Miró. Però, en realitat, el concepte
dels objectes ha canviat molt.
Aquelles primeres manifestacions
tenien sempre un caràcter en certa
manera màgic que cercava de sor-
prendre amb una inesperada i mera-
vellosa metamorfosi. Ara, en canvi,
objectes com els de Perejaume
s'expressen sense l'intent de donar-
nos una sorpresa visual i s'adrecen a v
la comunicació directa d'idees, pery

la qual cal emparentar-los amb el
fenomen de la poesia visual.

En definitiva, l'obra de Perejau-
me pot ésser considerada, en con-
junt, com una ampliació multiforme
de la poesia visual, que penetra en
zones fins ara inèdites. •

Nota

Per algun error tipogràfic alguns
dels conceptes del meu darrer arti-
cle sobre la guerra civil van sortir
tergiversats. M'interessa fer constar
que Eleuterio Sànchez no mirava
inquisitorialmente el vídeo de
l'anarquisme a Barcelona, sinó que
el que feia era mirar amb molta
complaença aquest vídeo i sí inqui-
sitorialment una senyora que no
deixava de fer els seus comentaris,
potser no massa adequats.
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Cultura en joc JOSEP MARIA CARANDELL

SJ h a publicat una nova no-
vella de Montserrat Roig
simultàniament en català

(Edicions 62) i en castellà (Argos
Vergara, en traducció d'Enrique
Sordo), que ve a ser una continuació
del cicle novel·lístic de l'autora for-
mat per" Ramona, adéu" i "Temps
de cireres". Les principals qualitats
de la nova obra són, en el meu parer,
les següents. En primer Hoc, el
tractar una temàtica molt actual, la
de la relació de les dones amb elles
mateixes i amb els homes, en dife-
rents temps de la història recent
(abans de la guerra, la postguerra, el
moment actual), des d'una perspec-
tiva diguem-ne feminista, però no
pas per a fer literatura amb missat-
ge, sinó per a mostrar la problemà-
tica humana que es presenta quan
les dones s'alliberen de les tradi-
cionals estructures de comporta-
ment i mentalitat de submissió à
l'home, amb el resultat de noves
tensions i dificultats de comunica-
ció. En segon lloc, la complexitat
humana de les dones que apareixen
en l'obra, com Nora —la qual sem-
bla ser, per les nombroses concomi-
tàncies amb l'autora, una versió
literària d'aquesta—; Natàlia, una
dona madura, fotògrafa de profes-
sió, amb una història amorosa reia-,
tivament rica, però en el present
abandonada pel seu últim i princi-
pal amant; Judit, mare d'aquesta,
amb una vida fracassada i lligada
per tres relacions molt ben descri-
tes: amb el seu marit, amb el seu fill
mongòlic i amb la seva amiga Kati;
patrícia, tia de Natàlia i cunyada de
Judit, que representa a la "soltero-
na" amb un antic amor convertit en
somni, i, ocasionalment, algunes al-
tres dones. Es aquí on val la pena
subratllar la capacitat de simpatia
(o de compasió) de la Roig pels seus
personatges tant femenins com mas-
culins, que considero la tercera
qualitat, en el sentit que gràcies a
aquesta capacitat els personatges
presenten un gruix humà molt con-
siderable, sobretot en el cas de les
dones, i que fa que els homes no

"L'hora violeta"
siguin considerats els esquemàtics
"dolents" de la tragicomèdia. Com
a quarta qualitat, la complexa tèc-
nica novel·lística, difícil d'explicar
en poques paraules però que es
pot definir com una sèrie de miralls
que alhora reflexen a cada un dels
personatges i a tots els altres, en
un esplèndid exercici de relativit-
zació.

f £ TT J hora violeta" no és pe-
I rò una novella impe-
F d cable. Els seus defec-

tes son palesos i, freqüentment,
resultat d'una manca d'escrupulo-
sitat per part de M. Roig, la qual
cosa vol dir que serien fàcilment
subsanables. Ja en les primeres
pàgines ens molesten una sèrie
d'observacions. Així, se'ns presen-
ta un símil (o comparació metafò-
rica), innecessari per evident,
quan diu que les onades insistei-
xen com si les empenyés una força
oculta. Frases tan òbvies com
aquesta es repeteixen al llarg de
l'obra. La lectora de T'Odisea",
per altra banda, comet un seguit
d'errors amb el beneplàcit de l'au-
tora.

Altres defectes provenen de
l'aplicació de certs tics lírics a la
narrativa. El nom Jordi es repeteix
tant en les meditacions de Natàlia i
d'Agnès que hom arriba a avorrir-
lo, per massa retòric. Quan Natàlia
recorda els seus amants anteriors,
apareixen sempre els tres seguits,
com els tres reis de l'Orient
—Emili, Sergi i Jimmy— ordre
estereotipat i literàriament inac-
ceptable (potser tampoc accepta-
ble en la realitat). Un vestit (de
color rosa, amb papallones que
semblen formigues) o una frase
(saps que m'agrades?), es repetei-
xen també de manera automàtica i
sense habilitat creadora. La Roig
cau amb freqüència en aquesta
mena d'estereotips retòrics l'ús
dels quals és sempre extremada-
ment difícil a la poesia i, més
encara, a la novella.

M Roig coneix molt bé la
vida de les famílies de clas-
se mitja barcelonina, la vi-

da de les dones actuals, especial-
ment les feministes, i la vida dels
universitaris comunistes. No és la
primera vegada que tracta aquests
tres móns. Ara bé, malgrat ser
personatges com Natàlia i Nora
tan diferents, arriba un moment en
què queden desdibuixades i la no-
vella perd força. Amb els homes
passa el contrari: de tant exactes,
Jordi i Farran—joves, comunistes,
amb petites diferències de caràc-
ter—, la novella cau en una nova
repetició. Literàriament parlant,
un dels dos sobra a la narració;
potser hauria estat millor que Na-
tàlia, Nora i Agnès estimessin el
mateix home. Malgrat he dit que
una de les qualitats de la Roig és la
simpatia, els seus esforços per a
ser-ho topen amb el fet que els
homes que presenta són estereo-
tips "jove-comunista" potser en
part perquè el comunisme imposa
als seus seguidors un tipus humà
molt esquemàtic. Patrick, l'irlan-
dès, compensa una mica l'estereo-
tip, però, malgrat ser més ric resul-
ta més irreal potser perquè no està
inspirat en un personatge real sinó
en un de cinematogràfic (com Kati)
o en un d'inventat. Un dels resul-
tats negatius de tot això és que
s'arriba a confondre l'home amb el
lluitador comunista, i es perd la
interessant possibilitat d'enfron-
tar a les dones amb diversos tipus
d'homes. Per altra banda, el gran
encert de M. Roig de subratllar
aspectes irracionals en Ferran (els
estornuts) o de Germinal (jugar a
ser Flash Gordon), no és dut a les
seves últimes conseqüències.

Crec, finalment, que l'ús de
l'estil indirecte al llarg de tota la
novella li resta força a la narració.
Els moments millors són aquells
en que es narren els fets, mentre
que la rememoració indirecta fa
que l'element "imatge" quasi de-
saparegui.

50



ÉElíDARRER
DISGDSEN SERRAT



©U)G4IP€1P€NSIONS


