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Cartes a

L'HORA

CATALÀ I MAX
CAHNER LA
MILLOR CARTA

Sr. Director:
Ens referim al premi a

la millor carta al director,
la creació del qual vàrem
anunciar fa poc temps.

1. Gràcies a l'acord en-
tre edicions SONTEX i
" Amics de Joan B allester i
Canals", el nom del premi
és "Primer Premi Joan
Ballester i Canals de Car-
tes al Director".

2. El termini d'admissió
de cartes es clourà el dia
31 de març de 1981.

3. Les cartes han d'ha-
ver estat publicades en ca-
talà però poden haver vist
la llum en un diari en cas-
tellà dels Països Catalans,
la qual cosa trobem molt
important de cara a donar
testimoni que aquests
mitjans de comunicació es
publiquen en l'àmbit pro-
pi de la parla catalana.

4. El premi és de cin-
quanta mil pessetes a la
millor carta publicada, i es
procurarà donar algun ac-
cèssit, especialment a la
millor carta enviada però
no publicada per algun
periòdic.

5. Cal enviar còpies de
les cartes per triplicat a
1 Apartat de Correus núm.
5.069, de Barcelona.

6. El nom dels compo-
nents del jurat es donarà a
conèixer oportunament,
Però podem avançar que
tf ostentarà la presidència
d honor el Director d'Ac-
tivitats Artístiques i Lite-
ràries de la Generalitat,
senyor Albert Manent.

Agraint-li, senyor Di-
rector, la publicació d'a-

quest escrit, em plau de
saludar-lo ben atenta-
ment.

Josep M.a Prim
(Barcelona)

Distingit senyor:
Us agrairé que doneu

publicació d'aquesta car-
ta a la secció Cartes a
l'HORA de la revista que
dirigiu.

Arran del reportatge
"Els mestres de català dis-
criminats" aparegut al núm.
86 de l'HORA em veig
obligat a precisar que en
cap moment vaig manifes-
tar la meva disconformitat
amb la idea del Sr. Max
Cahner sobre la normalit-
zació de la nostra llengua.
El que s'expressa a la pàg.
29 de la revista i que m'és
atribuït resulta, doncs, for-
ça contradictori amb el
que vaig expressar al meu
entrevistador. Aleshores,
vaig precisar que una cata-
lanització externa del país
es pot fer en un espai de-
terminat de temps i molt
concretament el coneixe-
ment de la llengua pot
avançar molt a l'escola pe-
rò que l'assumpció de la
llengua per part de la po-
blació actual era un procés
progressiu més llarg.

Voldria, doncs, deixar
clar aquest fet ja que la
identificació de la meva
posició personal i profes-
sional coincideix des de fa
anys amb la línia expres-
sada i seguida pel Sr. Cah-
ner.

Cordialment.

Joaquim Arenas i
Sampera

CAL RESOLDRE
ELS
PROBLEMES
REALS
Sr. Director:

Tothom s'ha fet resssò
dels resultats del 5è Con-
grés de PSUC d'una mane-
ra molt lleugera. Parlar de
les picabaralles entre euro-
comunistes i pro-soviètics i
de les resolucions interna-
cionals preses en el decurs
de les sesions congressuals
penso que no és el tema més
important del qual es pot
parlar.

. i

Per a mi, el més greu que
ha succeït en el congrés dels
comunistes catalans ha es-
tat la nul.la referència als
temes que realment són al
carrer, com la crisi econò-
mica, l'atur, la deliqüència,
etc. Tots ells, temes d'un
gran interès i que preocu-
pen el poble molt més que
ells, temes d'un gran interès
i que preocupen el poble
molt més que les disserta-
cions sobre el terme euro-
comunista o les qüestions
de política internacional en
favor de la Unió Soviètica.

Després, tots plegats es
queixeran de l'absentisme
electoral quan vinguin les
eleccions i quasi ningú no
vagi a votar. Però quan els
vinguin les eleccions i quasi
ningú no vagi a votar. Però
quan els polítics tenen la
paraula per resoldre les co-
ses que passen al país, o
almenys teoritzar-les per
dur-les a terme, no ho fan.
Sembla que només se'n re-

corden de Santa Bàrbara
quan trona.

Antoni Feliu
(Barcelona).

NO A LA
INTERVENCIÓ
AMERICANA

Sr. Director:

El poble de El Salvador
està vivint una època dra-
màtica de la seva història.
La guerra entre el govern i
els guerrillers és sanguinà-
ria i cruel, com totes les
guerres. Per això les decla-
racions de l'ambaixador
nord-americà a El Salva-
dor, dient que els EUA no
acceptaran un govern mar-
xista-leninista, em semblen
totalment desencertades,
perquè l'únic que faran serà
agreujar molt més la situa-
ció. Personalment, no és
precisament el model mar-
xista-leninista el meu ideal
en política, però el que tinc
molt clar és que els pobles
tenen dret a resoldre els
seus problemes a la seva
manera i per ells mateixos.
Per això, no tan sols les
declaracions de l'ambaixa-
dor, sinó la política que el
president electe dels EUA
va presentar a la seva cam-
panya electoral, referida al
països sud-americans, em
sembla un total despreci als
drets humans aprovats per
l'ONU i signats per els
nord-americans.

I que consti que la invasió
soviètica a l'Afganistan me-
reix igualment la meva de-
saprovació.

Jesús Armengol
(Terrassa).



Va, que el mon s'acaba!
TELEVISIÓ

ESTUDIO 1. Fedra.
Realització: Mercè Vila-
ret Actors: Mònica Ran-
dall, Pedró Marí Sànchez,
Francisco Piquer, Joan
Borràs. (Divendres, 21.30
Primera Cadena.
QUITXALLA. Infantil
català. Realitzador Joan
Bas. Editon Enric Frigo-
la. (Dissabte, 10.30. Pri-
mera Cadena.

CABARET. Director
Bob Fosse. Actors: Liza
Minnelli, Michael York,
Joel Grey. (Dissabte 22.05
Primera Cadena).
CENTENNIAL Telesè-
rie. Americana i molt ame-
ricana sèrie amb gran pre-
tensions. (Dissabte 15.45
Primera Cadena i Diu-
menge 18.45. Primera
Cadena).
SIETE DIAS DE MA-
YO. Director. John Fran-
kenheimer. Actors: Burt
Lancaster, Kirk Douglas,
Ava Garner. (Divendres,
20.55, Segona Cadena).
DOS MUJERES Y UN
AMOR. Director John
Cromwell. Actors: Cary
Grant, Carole Lombard.
(Dissabte, 20.00 Segona
Cadena).
LA SEMILLA DEL TA-
MARINDO. Director:
Blake Edwards. Actors:
Julie Andrews, Omar
Sharif. (Diumenge, 21.15
Segona Cadena).

MAINADA

ÀNGEL DABAN. Dia
24. 6 tarda. Mataró.

LA CAPSA MÀGICA.
Dia 24. 6 tarda. Parrò-
quia de La Torràssa.
L'Hospitalet del Llobre-
gat.

TOTHOM A BALLAR!
Potser a vostè li agradaria

ballar i pensa que no en sap
prou. Si és així li convé
apuntar-se a una escola de
ball. Un ex-lloc per apren-
dre'n és "Danses d'arreu
del món", una escola situa-
da a Gràcia, al carrer Gran,
51, i al carrer Llibertat, 41.
Per uns preus assequibles
podrà aprendre des de balls
com el rock and roll, vals,
txa-txa-txà, tangos, etc, a
moviment rítmic corporal,
sardanes, expressió, etc. I
per als seus fills, jocs dan-
sats i danses per a infants.
Si vol apuntar-s'hi vagi a
una de les dues adreces o
truqui als telèfons 218 38
17 o 207 20 70.

V/ r-

SONS MEDITERRANIS
Si li agrada la música me-

diterrània i vol conèixer
nous grups que n'interpre-
ten, pot anar dijous dia 23 i
divendres dia 24 a la Sala
Zeleste on actua el grup
Mont-Joia, de Provença.
Sentirà nous sons que mal-
grat tot, és molt probable
que li siguin familiars per-
què tota la música del medi-
terrani té unes característi-
ques comunes.

De passada, si encara no
ha vist el renovat Zeleste,
podrà opinar amb els seus
amics sobre el seu nou as-
pecte. N'hi ha que diuen
que sembla un hospital, al-
tres en canvi comenten que
el canvi l'ha afavorit molt.

"XAMPANYET" I ANXOVES
Els diumenges ve de gust

prendre un bon vermut
abans de comprar el tortell
de nata i anar cap a casa a
dinar.

Un bon lloc per beure
alguna cosa que faci agafar
gana és el "Xampanyet".
Està situat en ple barri de la
Ribera, al carrer de Mont-
cada. Acostuma a estar bas-
tant ple, però amb una mica
de sort trobarà una taula
lliure, i si més no, pot estar-
se a la barra.

Li recomanem sobretot
que prengui "xampanyet".
Es una mena de vi blanc
escumós que serveixen en
les típiques copes de xam-
pany. Es molt probable que
en begui més d'una copa. I
per acompanyar-lo, anxo-
ves de l'Escala o bé "berbe-
retxos".

En donen un bon plat i
són deliciosos. Pot ser que
el vermut li resulti una mica
car, però els diumenges són
els diumenges —i si hi vol

anar un dia de cada dia,
també hi pot anar, és clar—.
El bar només té un possible
inconvenient. Si a vostè no
li agraden els gats, val més
que no hi vagi o, almenys,
vagi amb compte, n'hi ha un
de molt gros.

Sortint del "Xampanyet",
per allò del tortell, pot anar
a la pastisseria Brunells
(Motcada, cantonada Prin-
cesa). Hi trobarà tota mena
de pastissos d'excel·lent
qualitat.

POSTRES DE MÚSIC
Fa un fred que pela. Feia

molts hiverns que no en feia
tant. Els astròlegs prediuen
que 1981 serà un mes gelat,
ïper ara tenen raó. Ha nevat
per tot arreu, fins i tot al
centre de Barcelona, on
—vostè ja ho sap— no hi
neva mai en la vida. Es clar
que la neu barcelonina no va
cuallar, però feia impressió
veure-la pel balcó.

Vaja, que hem de comba-
tre el fred sigui com sigui.
Amb abrics, bufandes,
guants i calefacció. Però la
calefacció és cara i sovint
contamina. És possible que
amb una alimentació rica en
calories ens en puguem es-
talviar una mica, o si més
no, tinguem el fred menys
ficat a dins.

Acostumi's, doncs, a
menjar fruits secs —dàtils,

CONTRA EL FRED
panses, figues, ametlles,
avellanes, nous, etc.— Les
olives són també una bona
font de calor, igual que la
xocolata. Una variació de
les figues és el pa de figues,
una mena de pasta feta, és
clar, a base de figues i altres
fruits secs —ametlles,
etc—. Les sopetes calentes
vénen molt de gust. en
aquest temps, i per altra
part prengui forces llimo-,
nades que, ja ho hem dit
altres vegades, .jue conve-
nen per evitar constipats.
Això sí, si no es vól engrai-
xar molt, no abusi d'aquests
aliments tan plens de calo-
ries, que després vindrà la
primavera i haurà de posar-
se a règim. Però en quanti-
tats moderades no li faran
cap mal i l'ajudaran a supe-
rar el fred.

L'ARC EN EL CEL. Dia
25. 4 tarda. Valls.
LA SERPENTINA. Dia
25. Matí. Centre Parro-
quial de Sant Feliu del
Llobregat.
XESCO BOIX. Dia 25.
12 matí. Torrelles del
Llobregat.
ÀNGEL DABAN. Dia
25. 12 matí. Sant Pere
Pescador.
TEATRE DE LA CLA-
CA. Dia 26. 6 tarda. En-
velat de Sant Pere de
Ribes.
BALIGA BALAGA. Dia
26. 4 tarda. Valls. .
LA FANFARRA. Dia
28 4 tarda. Valls.
PEP SALTIMBANQUI
IBOCOI. Dia 30. 4 tar-
da. Valls.
GRUP, A-71 Obra: "EN
GUSTÍ LLADRE". Dia
25. 17,30 h. Patronat de
La Garriga.
TORTELL POLTRO-
NA. Dia 25. 17 h. Casa-
let de l'Espluga de Fran-
colí.
MARDUIX TITELLES
Dia 25.12 h. Centre Cul-
tural de Terrassa.

EXPOSICIONS

EL CONSTRUCTI-
VISME EN L'ARQUI-
TECTURA, EL DIS-
SENY I LES ARTS
PLÀSTIQUES A FIN-
LÀNDIA. Fins el 15 de
febrer. Fundació Joan
Miró.
JULESCHERETIEL
SEU TALLER. Fins el
22 de febrer. Fundació
Miró.
TOM ÇARR. ARTICU-
LACIÓ ESPACIAL.
Fins l'li de febrer. Fun-
dació Joan Miró.
JOAQUIM BUDESCA
Fins el 24 de gener. Cai-
xa d'Estalvis de Vilano-
va i la Geltrú.
GRANS REALISTES;
AVESANLPEPCODO
RUDOLF HASLER,
MIQUEL MAS, EMI-
LIO SERRANO. Gale-
ria La Pedrera. Proven-
ça 265.



ALBERT TORRES.
Obra Pictòrica. Fins el
31 de gener. Galeria Ca-
ràtula. Travessera de
Gràcia 96.

CONFERÈNCIES

LES ARTS PLÀSTI-
QUES A SUOMI. Per
Maria-Lluïsa Borràs. Dia
27. 19,30 h. Fundació
Joan Miró.
PICASSO. ÈPOQUES
BLAVA I ROSA. Per
Francesc Fontbona. dia
27. 19,30 h. Museu Pi-
casso. Montcada, 15.
LA INOPORTUNITAT
DE LES OBRES SQ-
BRE LA CONDICIÓ
DE LA DONA. Per Mar-
ta Pessarrodonà. Dia 27.
6,30 tarda. Club Donna.
Rbla. Catalunya, 102.
LES EPIDÈMIES MO-
DERNES. Per Josep
M. Anto. Dia 28. 5,30
tardà. Club Don-na. Rbla
Catalunya, 102.

MÚSICA

IGOR OISTRAKH
(violí), NATÀLIA
ZERTZALOVA (piano)
Obres de Shubert, Bach,
Prokofiev, Grieg. Dia 23
21 h. Palau de la Música.

CANTA U PÒPULU
CORSU. (Grup de Còr-
sega). Dies 22,23,24.11
nit (festius 8 tarda). Ze-
leste.
M. LLÜSA CORTA-
DA. (Clave). Dia 27 2/4
d' l i nit Zeleste.
PERETÀPIAS.Dia26,
Nit. Sant Pere de Ribas.

>-.*»•*-..

El Passeig de Sant Joan

LA CASA DE LES PUNXES
La Dreta de l'Eixampla

és rica en edificis modernis-
tes. N'hi ha un munt.

Entre la Diagonal i els

carrers de Llúria, Rosselló i
Bruc, hi ha la Casa de les
Punxes —casa Terrades—,
que l'arquitecte Josep Puig

Convent de Clarisses

i Cadafalch va construir
l'any 1.903.

La casa té evidents in-
fluències gòtiques. Les tor-
res que li donen nom po-
drien ser les punxes de
qualsevol catedral medie-
val. Recorri la façana amb
compte. Hi trobarà força
coses en les quals potser no
s'hi havia fixat mai. À més
pot entrar a la Llibreria de
les Punxes, situada en una
de les portalades de la casa,
i comprar algun llibre, que
sempre convé i en tenen
d'interessants.

L'ÀNTIÇ
CONVENT DE
CLARISSES

Ha vist la pel·lícula "La
ciutat cremada"? En una de
les escenes, en Joan Manuel
Serrat balla amb mòmies de
monges des enterrades du-
rant la Setmana Tràgica de
Barcelona a l'església dels
maristes, situada al Passeig
de Sant Joan, cantonada
València.

L'Església, un antic con-
vent de clarisses construït
per un dels mestres de "
Gaudí, l'arquitecte Marto-
rell, s'ha de veure. Val la
pena que tot passejant s'hi
arribi qualsevol dia.

DRETA DE L'EIXAMPLE • DRETA DE L'EIXAMPLÍ!
La Dreta de
l'Eixampla és d'un
d'aquests dos
barris en els quals
s'ha desdoblat
l'Eixampla d'en
Cerdà. Un plà
urbanístic molt
ben pensat però
que, en quedar
tallat en la seva
prolongació ha
deixat barris com
la "Dreta", amb
uns límits
inconcrets, encara
que, com podreu
veure en aquestes
planes

)RETA DE L'EIXAIN

LA PEDRERA

La deu haver vist milers
de vegades. Encara que
vostè sigui de fora de Barce-
lona, segur que hi ha passat
pel davant algun cop. La
Pedrera està situada a la
cantonada del Passeig de
Gràcia amb el carrer de
Provença. Oficialment es
diu can Milà i va ser bastida
entre 1906 i 1910.

La Pedrera és una de les
obres capitals de Gaudí que
la va construir en pedra tota
per tal de poder donar les
formes sinuoses a la seva
façana.

Quan hi pasi pel davant,
fixi's en els balcons, en la
portalada, i, si té temps,
passi a veure la rampa de

La casa de les Punxes

La Pedrera
pedra de l'entrada, la curio-
sís sima construcció i pugi-
fins al terrat. Les xemeneies

- - • * •

DRETA DE L'EIXAMPLE «DRETA DE L'EIXAMPLE

són originals i precioses, i
pot ser que no les hagi vist
mai, oi?.

EL RITZ, UN
HOTEL DE RICS

A la dreta de l'aixampla,
en plena Gran Via de les
Corts Catalanes hi ha l'ho-
tel Ritz. Un hotel que sem-
pre ha estat lligat a la gent
de pessetes, de sempre ha
estat l'ostentació i que ara,
a més, té un gran regust a
decadència.

Del Ritz hom recorda les
nits de gala, la Gala i en
Dali que una nit s'hi pre-
santaren amb un cavall, els
cotxets de cavalls que en
altres èpoques és de supo-
sar que hi havien arribat, el
cotxe de Xavier Cugat,
matriculat amb el seu nom
que moltes vegades ostenta
a la porta. Tot de rics, tot
decadent, tot ostentós.

I hom recorda l'últim u de
maig unitari, que quan la
manifestació passava pel
davant de l'hotel les cuine-
res i les noies que fan els
llits als rics, van sortir per
les finestres de les habita-
cions amb el puny aixecat,
mentre pel carrer es cridava
allò de "burgueses os
quedan pocos meses".
Somniàvem.

E L'EIXAMPLE

QUICO PI DE LA SE-
RRA, MARIA DEL
MAR BONET, RAMON
MUNTANER; AL TALL
Dia 29. 10 nit. Pavelló
Esportiu de Valls.
CARLES SANTOS. Dia
28. 19,30 h. Auditori de
la Fundació Joan Miró.

BOTIGUES

SI. Artesania de dife-
rents països. Ceràmi-
ques, roba, fang, vidre,
etc. Consell de Cent en-
tre Rbla. Catalunya i
Balmes.
LLIBRERIA BALLES-
TER. Llibres i discos ca-
talans. Consell de Cent
entre Aribau i Enric Gra-
nados.
TÒTEM. Còmics de tota
mena. Plaça del Pi.
VILLEGAS. Terrissa.
Artesania catalana. Ce-
ràmica. Comtal, 31.

RESTAURANTS

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

u

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



va, que el món s'acabt!

JAUME DE PROVEN-
ÇA. Tota mena de men-
jars de molt bona quali-
tat. Unes 1.000 pts. Pro-
vença 88.

CINEMA

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

LA CIUTAT DE LES
DONÉS. Dir.: Federico
Fellini. Amb Marcello
Mastroianni i dues mil sis-
centes actrius. Viatge per
un món on imperen les
dones. Alexandra.
SUPERMAN 2. Dir.:
Richard Lester. Amb
Cristopher Reeve, Teren-
ceStamp MargotKidder.
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 pas-
sat. 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 bombar-
deigs d'Hiroshima. Ale-
xis.

LA RAQUEL, ELS
COLOMS I EN
MONTURIOL

Hi ha un trosset de la
Diagonal, aquella vorera de
la part de la muntanya, que
va del carrer Llúria cap a la
plaça de les Glòries, que té
història.

De primer hi trobem un
bar que es diu Baume. En
ell i fins poc abans de morir,
Raquel Meller hi passeja-
va i reposava una pila de
gossos que li feien compan-
yia en els darrers dies de la
seva vida. Eren els temps
en què, el trenta nou, torna-
va la gent de la vila de Grà-
cia cap a casa des de la
Barceloneta i tothom treia
el cap per la finestra per
veure-la. Eren els temps en
què Joaquim Soler Se-
rrano, amb els seus pro-
grames a Ràdio Barcelona,
encara l'entrevistava. Ra-
quel Meller, des de la te-
rrassa, va dir: "Jo mai
m'he retirat. Són els em-
presaris que no em cri-
den". Des de la seva mort el
Bauma és un bar que ens ha
deixat d'interessar. Hi ha
tristors que no se suporten
bé.

RAIMON TORNA A ENREGISTRAR
LES SEVES CANÇONS

Raimon s'ha decidit a
dur a terme un projecte que v
fa temps li bull pel cap. Es
tracta de tornar a enregis-
trar totes les seves cançons
en el que serà una obra
antològica.

El treball se'l produeix ell
mateix i no el presentarà a
cap editora fins que no esti-
gui acabat.

Es tracta de nou discos
de llarga durada que con-
tindran cent quatre cançons.

No hi haurà aprofitament
de cap de les cançons enre-
gistrades, i per als actuals
arrenjaments compta amb
la col·laboració de Manel
Camp i Antoni Ros Mar-
bà.

També per aquells anys
es va crear el monument a
Monturiol. Un submarinet

sobre i dintre un tros de
pedre. La ignorància arqui-
tectònica de l'època va fer
que és critiqués sens treva
el monument. Fins i tot,
amb la grolleria que dóna la
ignorància, es va dir que
semblava un supositori.
Com si no semblessin tan
útil medicament tots els
submarins que en el món hi
ha.

L'última cosa que passe-
java per aquella vorera era
l'home dels coloms. Un ho-
me que es guanyava la vida
fent "birgueries" amb uns
animalets domesticats. Un
dia, uns desaprensius lla-
dres li van prendre el volàtil
bestiar. Al poc temps el vam
deixar de veure.

UNA BOTIGA
AMB PLOMES

Al carrer panys Nous, de
Boqueria a Àve Marià, a mà
esquerra, hi trobareu una
curiosa botiga on hi venen .̂.
plomes. Plomes i res més
que plomes. Plomés per a
fer bonic, s'entèn,

Allí hi podeu trobar tot
tipus de plomatge de les aus
més diverses i colorides per
preus que oscil·len de les
setanta-cinc pessetones
—poca ploma us daran amb
setanta-cinc pessetes— fin
a plomes llarguísimes de
tres mil la ploma.

Hi trobareu una senyora
molt amable que no regate-
jarà explicacions i en sorti-
reu contents.

Amb les plomes, apart de
fer-ne pomells com si fossin
flors, en podeu fer treballs
manuals.

"CABARET",ALA TELE
El proper dissabte po-

drem veure la pel·lícula
"Cabaret", de Bob Fosse,
protagonitzada per Liza
Minnelli.

Hom diria que es tracta
de l'acomiadament del ne-
fast equip directiu que sota
la batuta del director Fer-
nando Arias Salgado ens ha
estat fent patir des de fa
anys.

Sembla com si volguessin

marxar amb el cap una mica
alt —fet que no aconsegui-
ran mai més després de la
desfeta que han dut a terme
a Prado del Rey i a Mira-
mar— programant un llarg-
metratge de tant interès
com és "Cabaret".

"Cabaret" es va estrenar
ja fa uns anys entre nosal-
tres —la realització és del
72— però segueix vigent.

Tots ens vam emocionar

--v

8

amb la Liza Minnelli quan
ensenyava la seva mà dreta
a Michel York i li deia:
"Sofisticadas", referint-se
a les ungles pintades de co-
lor verd.

Tots ens vam emocionar
amb la Uagrimeta que a l'ac-
triu li queia quan cantava en
públic allò del món, senyo-
res i senyors, és un gran
cabaret.

Tots ens vam emocionar
amb les cançons i el tempe-
rament i la qualitat de la
pel·lícula dirigida per Bob
Fosse, de qui aquests dies
hem vist "All That Jazz".

Però també ens vam
emocionar amb les coses
que anaven més enllà del
musical: el feixisme —mai
no s'havia vist dé manera
més crua les accions dels
feixistes en un cinema
d'aquí— amb els seus crims
i el seu fanatisme, la vida
d'una família jueva —ex-
cepcional la intervenció de
Maria Berenson com a filla
de la casa— i les seves pors,
una història d'amor, poc
habitual a causa de la vital i
excessiva personalitat del
personatge que interpreta-
va Lisia Minnelli.

Qui no l'hagi vist, que la
vegi. I qui ja l'hagi vist no
dubtem que repetirà.

MON ONCLE D'AME-
RIQUE. Dir.: Alain Res-
nais. Amb Gerard Depar-
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 Krysiyna Handa. La
relació d'una parella^ de
música i la visita a Polònia
d'un director d'orquestra
exilat des de fa molts
anys. Maldà.

RADIO

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 WWEK-
END. Música i informa-
ció de tot el que passa
durant el cap de setmana.
Des de divendres a la tar-
da a diumenge a la nit.
Ràdio Barcelona.

MEMÒRIES D'UN
COMENTARISTA.
Música de tota mena
presentada per Àngel Ca-
sas. Ràdio 4. De dues a
tres de la tarda.
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MUSEUS

MUSEU MUNICIPAL
D'ALCOVER. Arqueolo
gia, arts decoratives, etno-
logia local, ambients de
finals del segle XIX, etc.
Carrer de la Costetal 1.
Entrada Gratu

Entrada Gratuïta.
MUSEU DEL VL Histò-
ria del vi de la seva elabo-
ració. Un dels pocs d'Eu-
ropa dins del gènere. Vila-
franca del Pençdès.
MUSEUDALL Obra del
pintor Dalí: pintura, di-
buix, gravat... Entrada: 60
pts. Obert cada dia.
MUSEU DEL CINEMA
Fotografies i utensilis re-
lacionats amb el cinema.
Palau Güell. Nou de la
Rambla, 3. Tancat cada
dilluns. Entrada 60 pts.

BARS.

EL GLOP. Carrer Mont-
many, 53 (Gràcia). Cos-
telles a la brasa i pa amb
tomàquet. Torrades amb
all. Podrà menjar fins
tard..
THALES. Carrer Ciutat
cantonada Templaris.
Ambient agradable amb
música suau.
DULCINEA. (Petritxol)!
xocolateta amb melindros)
pastes de tot tipus i al-
tres • capricis per antial-
cohòlics. Ambient famij
liar. /
ALMIRALL. Segueii:
amb la mateixa decora--
ció que tenia quan el van
fundar, l'any 1860. Car-rer
Joaquim Costa, 33.

DE COR A COR
Això de quedar-se cada

nit a veure la tele és cada
vegada més per a masso-
quistes desenfinats. I jo no,
escoltin, seré moltes coses,
però massoquista no, i de-
senfeinada... malgrat l'atur,
encara tampoc. Així que,
enlloc de quedar-se aüuci-
nada davant de la pantalle-

Pedrito Ruiz

ta, jo, les nits que no tinc res
miÚor de fer, em dedico a
escoltar la ràdio, com abans
del boom televisiu, recor-
den? La ràdio damunt d'un
prestatge i tota la família
plorant amb la novel·la. Pe-
rò no, jo no escolto novel.-
les, que això ara ho fan a la
tarda i jo, a las tardes, tre-
ballo, sí senyor. Doncs com

Carmen Sevilla

anava dient, a les nits escol-
to la ràdio i ara, des de surt
el Pedrito Ruiz cada set-
mana, ai, em té ben enamo-
rada —amb perdó de la
Cantudo, és clar—. En
Pedrito diu que "estic se-
gur que puc parlar amb
la gent més important. Si

truco al Rei, segur que
s'hi posarà, i el Papa
també, ho penso demos-
trar". Aviam si ens ho de
mostra, que li ho agrairem,
això de sentir el Papa par-
lant amb polonès.

També la Carmen Sevi-
lla té ben enamorat una
part important de públic.
Almenys es el que ella diu.
Per això continua donant la
pallissa tant com pot. Diu
que "si accepto contrac-
tes és perquè em criden
sense parar. El públic
segueix interessant-se
per mi i enyorant-me".

El qui enyoren en Franco,
que encara n'hi ha, es deuen
haver quedat ben entristits
després de les declaracions
de la Doctora Anà Aslan, la
del "gerovital", aquesta

!que promet l'eterna joven-

^^N V)

Ana Aslan

tut. La senyora Aslan afir-
ma que "si el general
Franco hagués vingut a
tractar-se amb el "gero-
vital", potser hauria go-
vernat Espanya durant
molt més temps". Els qui
no enyorem gens el general
pensem que sort que no hi
va anar, malgrat que la
doctora mereixi tots els
nostres respectes. Val més
que segueixi rejovenint ve-
llets allà a Romania i es
deixi estar de curar segons
qui,?.

Qui encara es manté jove
és en Marcello Mastroia-
nni, etern galant del cinema

italià. Després d'haver-se
vist voltat de tantes i tantes

Marcello Mastroianni

dones a "La Ciutat de les
Dones", encara es queixa i
diu que "sempre he estat
més seduït que seductor i
molt sovint abandonat".
Pobre Marcello, ningú no
ho hauria dit.

La senyoreta Mary Cleave
sembla que no es preocupa
gens per aquestes coses de
l'amor. La senyoreta és la

JHo tiitiú pa/ïa

Mary Cleave

primera astronauta americana
que participarà en un vol es-
pecial. I el que a ella li preocu-
pa és que "no he pogut em-
provar-me cap vestit d'as-
tronauta perquè tots són
massa grans per a mi". Qui
no té preocupacions se'n bus-
ca...

La Cotilla Llibertina
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Punt de mira

La ruptura elèctrica
últim consell de ministres aprovà un augment de les tarifes
elèctriques que s'acosta al 20%.

El juliol de 1978, l'electricitat d'ús domèstic ja es va augmentar en un
21%. El gener de 1980, es va augmentar novament en un 17% i el
proppassat juliol es va tornar a pujar en un 19%.

Així ens trobem que al llarg de dos anys —si s'aprova la puja
anunciada les tarifes elèctriques s'hauran duplicat.

Aquestes consideracions no poden anar separades d'una anàlisi global
del sector. Les companyies elèctriques —en un greu moment de crisi
generalitzada— marxen bé. Les seves cotitzacions són de les més altes a
la borsa, i cinc companyies elèctriques —Iberduero, Hidroelèctrica
Espanola, Fecsa, Unión Elèctrica i Sevillana— van figurar entre les
quinze empreses que van obtenir més beneficis l'any passat.

Sembla ser que no tots aquests beneficis són repartits, sinó que una
part d'ells financen les investigacions sobre l'energia nuclear, i això que
aquesta s'hauria de finançar directament a través dels pressupostos de
l'Estat. *

El resultat d'aquest panorama és el següent:
— Que un grup de famílies, propietàries tradicionals de les elèctri-

ques, s'estan beneficiant de Toligopoli en un terreny de consum del qual
no se'n pot escapar gairebé ningú.

— Que a molts països de l'occident d'Europa l'electricitat està
nacionalitzada perquè ningú no pugui fer beneficis amb un article que es
considera de primeríssima necessitat.

— Que, encara que el temps hagi desfet el tàndem franquisme-Oriol
Urquijo, es segueixen permetent uns augments de tarifes abusius.

— Que és més barat l'electricitat que arriba a les indústries que la de
consum familiar, la qual cosa és tan atisocial com els impostos indirectes
sobre articles de primera necessitat.

— Que el ciutadà, pel fet d'encendre un llum, ja esta contribuint a
finançar l'avenç de l'energia nuclar.

— I, finalment, i això és el que més ens dol en aquest moment, si
s'aprova el nou augment, escalfar una casa a l'hivern amb electricitat,
costarà entre les cinc-centes i les mil pessetes diàries.

En el terreny de les elèctriques, no cal una reforma, sinó una ruptura.

En aquest
luUUBÏOt
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I les seccions habituals de:
Religió. Per JOSEP BIGORDA.
Pàg. 31.
L'ou com balla. Per JAUME FUS-
TER. Pàg. 35.
Esports. Per ENRIC BANERES.
Pàg. 40.
Encreuats. Per JORDI FORTUNY.
Pàg. 42. - .
Astrologia. Per ESTEVE CARBÓ.
Pàg. 48.
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UN DOCUMENT DE
TRENTA-QUATRE PAGINES

El "Pla de campanya
dels socialistes
JOAN ROIG I MASSÓ

Un document
mecanografiat de
trenta-quatre pàgines,
elaborat per la direcció
del PSC, conté "el pla de
campanya" amb el qual els
socialistes volen
recuperar la primacia
política i electoral
a Catalunya.

El document, d'ús intern, es titula
"Pla anual d'acció del Partit per
a 1981" i està redactat amb el
peculiar —i a vegades poc intel·ligi-
ble— estil dels texts interns dels
partits d'esquerra. Però conté nove-
tats. Malgrat que en ell prima l'en-
focament de la "guerra de posi-
cions" sobre la "guerra de movi-
ments" i que la prioritat és clara-
men posada en els aspectes més
pragmàtics de millorament concret
de l'organització i del treball dels
socialistes, hi ha subjacent en tot ell
una voluntat clarament ofensiva. Es
evident que 1'" estat major" socialis-
ta s'ha proposat tornar a guanyar a
Catalunya. És un objectiu que fa
escassament cinc mesos hauria sem-
blat utòpic. Avui les coses no són tan
clares.

El pitjor moment

El mes de juliol passat—data del
seu Congrés— el Partit dels So-
cialistes de Catalunya, passava
pel pitjor moment de la seva histò-
ria. El fracàs electoral del 20 de
març havia significat un cop molt
dur per a un Partit massa acostumat
a les victòries, i que havia afrontat
les eleccions al Parlament de Cata-
lunya amb un excés de confiança. La
situació post-electoral semblava en-
caminar el PSC cap à un procés fatal
de pèrdua d'iniciativa i de lluites
internes sense perspectiva. Per con-
tra, els altres partits catalans sem-

Josep M. Sala: entre la informàtica i la intendència del PSC

blaven instal·lar-se còmodament en
la nova situació política. Els "pujo-
listes" estrenaven eufòricament el
paper de partit de govern. ERC
semblava iniciar amb habilitat un
paper de protagonisme parlamenta-
ri, que li permetria una primera
victòria important en aconseguir la
Presidència del Parlament català,
malgrat el seu escàs pes electoral. El
PSUC semblava trobar-se més cò-
mode que els socialistes en el paper
d'oposició a Pujol, i llençava un
ambiciós projecte per a convertir-se
en l'eix d'un ample moviment de
"catalanisme popular" afrontat al
procés de " dretanització" i" desna-
cionalització" de Convergència.

Per si sembla poc, el PSA aconse-
guia un grup parlamentari propi,
gràcies als suports d'ERC i Conver-
gència.

En aquest context, el turmentés
congrés socialista no sembla el tipus
de resposta més adequada per tal
d'endegar les coses.

Avui, les coses semblen haver
canviat substancialment. Els analis-
tes del PSC fan notar una sèrie de
fets que considerats isoladament
semblen tenir poca repercussió, pe-
rò que "en el seu conjunt, afirmen,
col·loquen de nou els socialistes
en una bona posició". Els socialis-
tes remarquen, en primer lloc, que
no s'ha produït a l'entorn del nou
President de la Generalitat, Jordi
Pujol, "un fenomen rellevant de
popularitat carismàtica, com el
que generà el President Tarra-
dellas". "El tarannà del nou pre-
sident, assenyala un dirigent del
PSC, és una barreja de mesia-
nisme i de panxa-contentisme,
amb tocs d'humor involuntari,
d'estil Joan Capri". Assenyalen,
en segon lloc, l'evolució soferta per
les altres forces polítiques. "Ara fa
uns mesos, semblava que el nos-
tre Partit tenia la patent de la
conflictivitat interna". Avui, el
PSC medita sobre l'estranya sort de
passar els "xarampions" interns
amb anteLlació i fa notar que l'evo-
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lució posterior al seu Congrés ha
estat un .model de responsabilitat,
en tant que s'han produït processos
com el 5 è. Congrés del PSUC, la
desaparició del grup parlamentari
del PSA com a conseqüència d'una
crisi interna d'aquest Partit, o bé
l'exclusió d'ERC del seu portaveu
parlamentari, Vinals, o la dimissió
d'un altre diputat, el Dr. Puigvert,
"com a resultat, diuen, d'unes
baralles internes que a vegades
han semblat de sainet". Els socia-
listes remarquen també que el ba-
lanç de la política de govern de
Convergència, i el seu arrenglera-
ment amb un Suàrez en procés de
bancarrota dins del seu propi Partit,
col·locarà en els propers temps a
Pujol i a Convergència en una situa-
ció cada vegada més difícil.

Les properes confrontacions

Malgrat haver afirmat reiterada-
ment que no volen eleccions antici-
pades, i que el seu homòleg a nivell
federal, el PSOE, s'ha reiterat re-
centment en aquesta posició, els
socialistes de Catalunya creuen que
cal pensar en l'any 1982 com a "any
electoral", com a conseqüència del
procés de crisi de la UCD i del
disseny en marxa per a substituir a
Suàrez. En l'eventualitat d'unes
eleccions generals, el PSC creu que
hi ha certs elements polítics que
poden jugar al seu favor. Són cinc,
exactament. Primer: el "vot útil"
de la dreta, que es traspassà siste-
màticament d'UCD a Convergència
el passat 20-M, refluirà de nou, en
bona mesura, cap a UCD en unes
eleccions a nivell d'Estat. Segon:
l'abstenció obrera, qüe perjudicà
fonamentalment els socialistes en
les eleccions al Parlament català,
jugarà menys. Tercer: ERC no és
un competidor pels socialistes "en
el pla estatal", com ho fou en les
eleccions al Parlament. Quart: el
PSA s'ha desfet a Catalunya i difí-
cilment es recuperarà. Cinquè: la
crisi d'UCD, i la seva previsible
dretanització, pot significar un re-
trocés electoral pel partit del govern
a Madrid. Els socialistes del PSC hi
afegeixen encara un altre factor, de
caràcter més subjectiu: "la desfeta
del 20-M ha estat saludable per a
nosaltres. Hem après que l'auto-
satisfacció en política és desas-
trosa, i que sempre cal batre's
per a jugar com si res fos segur".

Preparar la intendència

Per aquesta raó, els socialistes
aposten avui, no tant per a iniciati-
ves espectaculars com per una via
més segura de millorament de la
seva organització i del seu treball
institucional en els Ajuntaments i en
el pla parlamentari. A mig termini, i
sobre la base d'una major unificació
del seu partit, d'un millorament de
les relacions amb la UGT, i d'un
esforç "per a sortir de casa", és a
dir, per a popularitzar les seves
propostes en el conjunt de la socie-
tat catalana i creuen que tenen pos-
sibilitats de capgirar la situació polí-
tica i electoral. Des del punt de vista
organitzatiu, assenyalen que la si-
tuació ha millorat, gràcies, sobretot,
a l'esforç de dos membres de l'exe-

cutiva socialista, J. M. Sala i Car-
les Navarro que s'han proposat
convertir la màquina del PSC en un
organisme funcional, perfectament
posat a un punt per a les properes
conteses. "D'ençà del darrer Con-
grés, afirma J. M. Sala, Secretari
d'Organització, hem afiliat a prop
d'un miler de nous militants".
Xifres en mà, Sala, que és enginyer
informàtic i té la fama —exagerada
però merescuda— de conèixer pel
;eu nom i cognom a tots els socialis-
,es de Catalunya, compara els efec-
tius socialistes, amb els del PSUC i
els de Convergència. "A finals
d'any, comenta, si el pla d'acció
funciona bé, podem ser el partit
més nombrós de Catalunya". I
afegeix: "Si sabem fer bé les co-
ses, tornarem a ser també, el
partit més votat". •

í avantguarda
musical europea

L / O r fc/ÍSA GRUPO MUNDO DE EDICIONES
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L'AJUNTAMENT NEGOCIA ELS PROBLEMES FINANCERS
AMB MADRID

Barcelona s'ocupa
d'ella mateixa
ALBERT GARRIDO

L'Ajuntament de Barcelona és una casa difícil i, a més,
no té prou recursos per afrontar les obligacions que li
són pròpies. Si cap crisi de partit o de Govern no
dificulten el procés, en poc temps poden consolidar-se
resultats importants, fruit de les conserves entre
Pacalde, Narcís Serra, i diferents ministres

L'alcalde de Barcelona, fins ara,
ha estat una mica l'alcalde de to-
thom. Narcís Serra no es cansa de
repetir que ha arribat l'hora de po-
sar en primer lloc la ciutat que ell i el
seu equip administren. Fins ara,
l'alcalde de Barcelona ha estat el
coordinador inevitable de tots els
moviments iniciats per les adminis-
tracions locals per tal de fer enten-
dre al Govern que els ajuntaments
també són Estat, per molt d'esquer-
res que siguin, i estan obligats a
prestar uns serveis incompatibles
amb la situació de ruïna econòmica
que, de manera més o menys agreu-
jada, han patit fins ara les grans
ciutats espanyoles.

Amb l'objectiu de solucionar
d'una vegada els problemes mone-

taris barcelonins, Serra va ser dos
dies a Madrid la setmana passada,
just abans de ratificar el préstec
internacional de 80 milions de dò-
lars negociat a finals de l'any passat
amb oportunitat i èxit, segons tots
els indicis. I el primer resultat de sis
entrevistes —Calvo Sotelo, Martín
Villa, Oliart, García Díez, Sancho
Rof i García Anoveros— ha estat la
impressió, gairebé la certesa, que
finalment el Govern s'ha convençut
que Barcelona és un cas especial,
que l'Ajuntament barceloní dispen-
sa al ciutadà una quantitat de
serveis que a d'altres indrets són
competència de l'Estat i que, con-
seqüentment, el problema barceloní
mereix un tractament especial, que
no es redueix al fet que l'Institut de

Crèdit Oficial sigui l'avalista del
préstec exterior.

El gran problema, com ha quedat
dit, és el dels diners. La inèrcia dels
pressupostos de liquidació de deu-
tes o de l'irrefrenable augment del
dèficit són una barbaritat econòmi-
ca que fa impossible que una ciutat
com Barcelona surti de les seves
dificultats pressupostàries endèmi-
ques. Cal, per exemple, que en un
termini de temps relativament curt
—un o dos anys— l'Estat assumeixi
el principi de cobrir els dèficits
ocasionats per determinats serveis
incorporant-los als pressupostos
generals com a partides a fons per-
dut; i aquest principi val també per a
d'altres ciutats importants. Però cal
també que, juntament amb les no-
ves responsabilitats de l'Estat per
tal d'equilibrar les despeses, l'Ad-
ministració central inverteixi a Bar-
celona en obres públiques i en
d'altres terrenys.

Valoracions autònomes

Barcelona és l'únic municipi es-
panyol que dispensa serveis impor-
tants en els camps de la sanitat, la
cultura i l'ensenyament. Són serveis
amb unes partides d'ingressos in-
significants i que, en canvi, obliguen
a unes despeses voluminoses.
L'Ajuntament vol, i el Govern sem-
bla que ho comprèn, que cada any se
li transfereixin íntegres les quanti-
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tats necessàries . per finançar
aquests serveis, i que sigui la
Generalitat la que ho faci si li es
transferedida la titularitat. L'Ajun-
tament està d'acord en seguir ges-
tionant-los com fins ara, però sense
que carreguin els seus pressupos-
tos. L'Ajuntament, a més, està
disposat afer les valoracions dels
serveis de forma autònoma, de
manera" que cada any no s'hagi
d'obrir un llarg període de discussió
sobre el sexe dels àngels per
arrancar els diners imprescindibles.

Una mica per convicció pròpia, i
molt per la insistència de Serra,
sembla que el Govern ha acabat
entenen el problema. Però no tot
podia ser facilitat. Els preparatius
del congrés d'UCD han debilitat el
Govern sense l'ajuda de l'oposició,
de manera que als ministeris es viu
una situació d'interinitat i desorien-
tació considerable. Des del despatx
de La Moncloa fins a l'última oficina
governamental, tothom està pen-
dent del que pot o no pot passar a
Mallorca els darrers dies d'aquest
mes. I això no ajuda. Tot està com
en suspens a l'espera del que surti
4el conclave centrista de les Illes.

L'espectacle dels congressos

Els congressos dels partits s'han
convertit en aquest país en una
mena d'espetacles de circ dels quals
se'n pot esperar qualsevol cosa. I
aquesta situació, que per a tothom
és greu, ho és més quan els protago-
nistes de l'espectacle són ministres,
directors generals, personatges que
viatgen en cotxe oficial i que han de
dir la darrera paraula sobre tots els
temes de l'Administració. Quan
passa això, com passa en el cas de la
UCD, aleshores els problemes del
partit es converteixen en els de
l'Estat i tot s'encalla.

Els problemes no s'acaben aquí.
Per tirar endavant les negociacions
amb Madrid cal una extraordinària
cohesió de l'equip de govern muni-
cipal, una cosa qu€ ara mateix està
assegurada, però al mateix temps
amenaçada pel darrer episodi co-
munista.

Un equip cohesionat

Els pactes de progrés no han estat
un camí de roses i no sempre per
culpa de la dreta. No obstant això, a

Barcelona han funcionat accepta-
blement, sense més incidents que
els previsibles. Ara, en canvi, es
donen les condicions necessàries
perquè, en un moment donat, algú
salti i intenti aprofitar-se de les
desconfiances relatives que es de-
tecten en els passadissos de la Plaça
Sant Jaume des del sis de gener.

Aquest és un problema que no-
més es pot superar des de l'esquer-
ra, des del convenciment de les
forces d'esquerra que l'actual equip
ha d'esgotar el seu manament, per-
què, en el mateix moment que es
produeixi una vacil·lació, Madrid
enfortirà la seva postura, Conver-
gència podria fer el mateix i les
esperances d'aquests moments po-
den convertir-se en decepció. Es
evident que més d'un membre de
1* actual equip en forma part" malgré

lui", fins al punt que des del seu
punt de vista el més lògic és explotar
les situacions difícils en favor seu,
de la mateixa manera que el Govern
accepta amb certa resignació alguns
dels companys de l'alcalde Serra
perquè no li queda cap més remei,
però preferiria una administració
socialista matisada pels conver-
gents.

D'aquesta manera comença l'any
l'Ajuntament de Barcelona: amb
una fonamentada esperança plena
d'incònites. El més prudent per
trobar resposta a moltes d'aquestes
incògnites és mantenir els pactes tal
i com estan, perquè, en darrera
instància, els partits de l'esquerra
han de tenir present que l'única
parcel·la de poder que els resta és la
seva presència als municipis impor-
tants. •

CADA MATI LLEGIU

diari
DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

AVUI

AVUI
AVUI

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

Un diari per al futur

SUBSCRIVIU-VOS-HI

15



òegons la ponència política d'UCD, aquest partit no governarà amb elPSOE, a no
ser que la situació sigui excepcional.

SUÀREZ, LA VILLA, OREJA:

Marcelino Oreja a cavall entre l'aparell
del partit i el sector crític.

Terceres vies
al congrés d'UCD
PERE MARCÈ

Aquests darrers dies, el món de la política espanyola
està bastant remogut. Primer va ser el congrés del
PSUC, en el qual els comunistes catalans van esborrar
dels seus estatuts la paraula euro comunista. En aquests
moments, el Ilon. Congrés de la UCD està col·lapsat,
completament, la vida política del país. I per altra banda
les declaracions, el proppassat dia disset de gener, de
Felipe Gonzàlez sobre les crisis que estan passant els
partits polítics i l'actuació socialista de cara a aquest
any són els fets que han produït que Pany polític hagi
començat molt abans que els debats parlamentaris.

Quan només falta una setmana
perquè comenci el segon congrés de
la Unión del Centro Democràti-
co, que s'ha de celebrar a Palma de
Mallorca, els dos sectors enfron-
tats estan preparant, amb una cura

extremada, la seva estratègia a
desenvolupar durant les jornades
congressuals, com a mínim de cara a
obtenir un màxim de rendabilitat de
les seves forces.

Una cosa és fora de dubtes, i és

que Adolfo Suàrez continuarà al
capdavant del partit. El que ja no és
tan clar, però, és la força real amb
què compten els crítics; és més,
sembla ser que es conformen amb
guanyar, només, unes quantes posi-
cions de cara a properes confronta-
cions i amb l'objectiu principal d'as-
solir càrrecs en l'estructura bàsica
de l'aparell de la UCD. Per altra
banda, la branca socialdemòcrata,
sembla que no vol quedar massa
enrera, en comparació amb els crí-
tics, pel que fa referència als aspec-
tes democratitzadors del partit,
tanmateix, però, anteposen "la
resposta als greus problemes
que pateix el país'*. Per a ells, el
suport a la figura de Suàrez és un
fet inqüestionable.
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La direcció del partit és inqüestionable.
Adolfo Suàrez continuarà en el poder.

"Hem estat un covards, col.-
lectivament, amb el comitè exe-
cutiu per no haver plantejat amb
tota claredat la nostra postura
en determinats problemes", va
dir "Fernando Alvarez Miranda,
als compromisaris de les Juventu-
des Centristas que han d'assistir al
Jlon. Congrés. Sembla ser que
Alvarez Miranda, com Camunas,
Herrero de Miüon o Landelino.
Lavilla, no pretenen altra cosa que
fer creure a l'opinió pública que el
sector crític de la UCD està forta-
ment unit, sobretot en allò-que cor-
respon més al fons que no pas en la
forma, almenys pel que fa referència
als procediments implantats per
l'actual aparell. Però no ens engan-
yem, l'única força que mou tots
aquests prohoms de la UCD és la

conservació del poder, sigui quina
sigui la figura que mani UCD. I una
prova que aquesta unió té molt de
fictici és les declaracions que va fer
el liberal Camunas, inclòs dins la
branca crítica, sobre el possible li-
deratge de Landelino Lavilla en
l'esmentat sector del partit: "Ni
Suarez ni Lavilla són el partit.
El que nosaltres volem és insti-
tucionalitzar la UCD per damunt
de les persones, per evitar que
passi com en el temps del fran-
quisme, que es va acabar amb en
Franco. No es tracta d'una lluita
per assolir llocs en el Govern,
sinó de demostrar que el sector
crític és el majoritari dins del
partit.

Mentrestant, per una altra banda,
Marcelino Oreja, el supergover-
nador d'Euskadi i home que va a
cavall entre el sector que representa
l'aparell del partit i el crític, té la
intenció de presentar una tercera
via que tindria com a principal ob-
jectiu el fet de propiciar la reconci-
liació entre ambdós sectors. Aques-
ta proposta vindria presentada a
través de la UCD guipuscoana.

Amb el PSOE, només en
situacions excepcionals

A finals de la darrera setmana es
va aprovar la ponència sobre estra-
tègia política que es presentarà al
Ilon. Congrés. Els seus punts fo-
namentals són el reforçament de les
llibertats i dè la democràcia, i la
construcció* del nou Estat, la crisi
econòmica i l'atur i el terrorisme.
Per un altre cantó, la UCD rebutja
tot tipus de coalició governamental
amb els socialistes, a no ser que la
situació sigui extremadament greu.

En l'apartat d'estratègia externa,
la UCD es compromet a prosseguir
el desenvolupament legislatiu de ïa
Constitució; reafirma la seva volun-
tat de mantenir i desenvolupar, per
Espanya, una política exterior que
abarqui els aspectes d'europeïtat,
de democràcia occidental i de l'in-
grés en la Comunitat Econòmica
Europea.

En el tema autonòmic estan a
favor d'una entesa global per a les
diverses comunitats i, a la vegada,
pensen que el millor és anar cons-
truint d'una forma gradual i progres-
siva l'anomenat Estat de les autò-
nomes. , /

El PSOE] és el partit que, en aquests
moments, està en millor situació per a
governar el país, va manifestar Valtre dia
Felipe Gonzalez.

Pel que fa referència a l'aspecte
intern, es propugna un aprofundi-
ment de la ideologia "d'autèntic
centre" i de potenciar el protago-
nisme del partit, com a tal, en les
decisions polítiques del Govern i
del Parlament.

Per Felipe Gonzalez, el congrés
centrista que es celebrarà a Palma
de Mallorca no tindrà cap desen-
llaç imprevist, ans al contrari, es
manté en la creença que la vida
política continuarà amb una "nor-
malitat entre cometes", que vin-
drà caracteritzada per la dificultat
que el Govern no tingui una majoria
sòlida, així com l'absència d'un
acord marc en l'aspecte laboral i
amb una conflictivitat encara més
acusada que la que es va registrar
l'any passat.
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El PSOE està curat

El líder de l'oposició ha estat,
sense cap mena de dubtes, l'altre
protagonista de la setmana política
espanyola, a causa de les declara-
cions que va realitzar el proppassat
cap de setmana de cara a les priori-
tats socialistes per a l'any que acaba
de començar. Per a ell, la crisi en
què estan immersos, tant el par-
tit centrista com el comunista,
són d'allò més lògics i que el
partit socialista ja ho ha superat
perquè ja s'ha superat la crisi
ideològica que existia temps
enrera en el partit; la renovació
dels dirigents es va dur a terme
amb temps, i ja va adoptar la
seva estructura interna a la futu-
ra organització autonòmica de
l'Estat. Llavors, és clar, el PSOE
està en millors condicions per
demostrar al poble que els par-
tis som capaços de fer-nos càr-
rec més dels problemes de la
societat i menys de les seves
"fagocitosis" internes.

Les prioritats d'actuació que te-
nen previstes els socialistes per a
l'any 1981 són:

— Actuació del programa econò-
mic, que ha d'ésser "més atrevit" en
la contenció de l'atur.

— Pla de treball detallat en ma-
tèria d'educació, assistència sanità-
ria i política d'habitatges, que "des
de l'oposició sigui la nostra alterna-
tiva, i des del poder, el nostre pro-
grama".

— Refermar la concertació en
matèria social i econòmica, "eb? tre-
balladors no poden perdre poder
adquisitiu dels seus salaris". S'ha
de negociar amb els sindicats la
restructuació dels sectors en crisi.

— S'han de replantejar les priori-
tats en el Parlament, el qual no ha de
ser, només, un òrgan de debat jurí-
dico-polític i de producció de dispo-
sicions legals, sinó un òrgan de con-
trol autèntic de la tasca governa-
mental.

— Atenció prioritària als munici-
pis, sobretot a aquells que es troben
en les pitjors condicions de finan-
çament" que en llur majoria no són
les grans capitals sinó trenta o qua-
ranta municipis que formen els cin-
turons industrials de les esmenta-
des ciutats.

— Treball intens envers l'interior
de l'organització socialista. •

Lapasseia
MARTA MATA

L'Agenda

I magino a anys llum de
distància un observador
encuriosit del nostre plane-

ta, tractant de desxifrar la vida i
costums d'aquesta mena de crus-
tacis intel·lectuals que amb tota
seguretat dominen la terra. Tan
aviat ens fiquem en una closca que
camina, com la deixem abandona-
da al mig de l'atmosfera pol.lucio-
nada per ficar-nos dins d'una altra
enorme closca col·lectiva i fixa. I
això amb uns certs ritmes solars.

Però de tant en tant s'observa
com si el ritme s'hagués perdut i
llavors el crustaci rebusca entre
les seves cobertes exteriors, treu
una minúscula cèl·lula mnemotèc-
nica, durant uns instants hi con-
necta unes antenes invisibles i ja
està, ja torna a tenir el seu ritme.

Hem fet una aproximació, si no
una distanciació a la descripció de
l'Agenda, aquest minúscul instru-
ment que ens recorda allò que el
seu nom indica "allò que ha de ser
fet"... per tu mateix.

Com cada any, el mes de gener
parlamentari sembla que hagi de
tenir l'Agenda buida: vacances
parlamentàries. Com cada any el
mes de gener omple l'agenda de
tot allò que el Parlament no ens
deixa fer;visites, reunions, articles,
conferències i més conferències.

Però aquest any tenim a més
per primera vegada uns pressu-

postos pre, no post, de la Generali-
tat a discutir i esmenar.

Uns pressupostos tenen molt de
paral·lel amb una Agenda: expli-
quen d'on es treuen i com s'aplica-
ran els recursos per fer allò que ha
de ser fet.

P otser havíem esperat amb
massa il·lusió aquests pres-
supostos, i il·lusió diuen

que vé d'il·lús o viceversa, però he
de confessar que m'he desil·lusio-
nat. Aquests pressupostos són una
Agenda amb gran quantitat de
rengles buides o amb una quanti-
tat simbòlica de pessetes per als
serveis a transferir, serveis que en
bastants casos ja han estat trans-
ferits en l'interval entre la presen-
tació i la discussió dels pressupos-
tos.

C rec que el lapsus haurà de
superar-se o la mateixa rea-
litat ens el farà superar, a

risc d'empitjorar la cosa. De la
mateixa manera que quan et roben
l'agenda, com em va passar a mi,
no t'estalvies cap de les activitats
apuntades, més aviat corres el pe-
rill que se't superposin, quan els
pressupostos no preveuen real-
ment tot el que es farà corres el
perill de... Bé en principi, més
valdria no córrer cap perill i fer ben
complets els pressupostos. A això
aniran les esmenes qüe, segons la
meva agenda, hem de fer els par-
lamentaris aquest any.
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RÈGIMS FEBLES I NEOCOLONIALISME

L'Àfrica bull
MATEO MADRIDEJOS

Els tancs de Gadafi a Txad i el fracàs de la conferència de
Ginebra sobre Namíbia confirmen la lluita oberta
pels avantatges estratègics i les posicions
econòmiques.

La crisi interminable de Txad, la
primera crisi seriosa que coneix el
govern de Ximbawe (ex-Rodèsia), la
inestabilitat en el Magreb causa del
contenciós del Sàhara entre Marroc
i Argèlia; la situació a Angola i
Etiòpia, on els cubans i els soviètics
es troben militarment instal·lats; el
fracàs, en fi, de la conferència sobre
el futur de Naniíbia corroboren la
impressió que Àfrica és un conti-
nent en ebullició, al qual sembla
haver-se traslladat els conflictes de-
rivats de l'obsessió estratègica i el
control de les matèries primes. La
fragilitat de les estructures nacio-

nals i l'enfonsament de la idea pana-
fricanista, juntament a la prolifera-
ció dels règims militars i la desapa-
rició dels líders de la independència
contribueixen a la inseguretat de tot
el continent.

L'ardor revolucionari del coronel
Gadafi, no respecta fronteres, com
acaba de demostrar-se a Txad, el
desgraciat país que solament ha
conegut la guerra civil des que acon-
seguí la independència, l'agost de
1960. Els tancs libanesos han subs-
tituït els francesos, però el país
segueix dividit entre un Nord mu-
sulmà i un sud cristià o animista,

artificialment unificats pel colonit-
zador. L'anunci de la "fusió" entre
Líbia i Txad ha suscitat una viva
irritació a París, on el president
Giscard i els seus ministres, convic-
tes de neocolonialisme a l'Àfrica
Central i Occidental lamenten el -
que va passar a N'Djamena, la capi-
tal txadiana, però no s'atreveixen a
prendre mesures que poguessin per-
judicar les seves relacions petrole-
res amb Líbia.

L'obsessió petrolífera
En efecte, coincidint amb la ins-

tal·lació de les tropes libaneses a
Txad, una companyia petrolera
francesa va firmar un acord amb
Trípoli per a Y exploració i producció
d'hidrocaburs. Molts francesos van
pensar, i segueixen pensant, que llur
govern va fer un doble joc: abandonar
els seus antics protegits de Txad,
dirigits pel coronel Hissene Habré, i
permetre que Líbia s'instal·li en
aquell país a canvi d'un substanciós
contracte petrolífer. Alguns periò-
dics francesos han arribat a la des-
coratjadora conclusió que els països
occidentals, i en primer lloc França,
assetjats per la crisi energètica, han
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perdut la vergonya internacional,
Per descomptat, no es tracta no-

més de França. D'altres països, per
les mateixes raons han acceptat ex-
travagàncies dels coronels Gadafi,
que ha transormat les ambaixades
de Líbia en "comitès populars", en
una flagrant violació de la convenció
de Viena sobre les relacions inter-
nacionals, o que es permet fer unes
escandaloses declaracions on asse-
gura que la perversitat de Hitler és
una invenció de les potències ven-
cedores en la guerra contra el na-
zisme.

El coronel Gadafi, armat amb el
seu "Llibre verd", convertit en pro-
feta revolucionari i islàmic, llibertat
de tots els seus càrrecs polítics per
dedicar-se a la predicació, encara
que sense cedir ni la més mínima
fracció de poder, és un maníac de la
fusió de Líbia amb altres països
"fraternals" que ràpidament es
transformaran en enemics irreconci-
liables, segons que es demostra amb
els exemples d'Egipte, Sudan, Síria
i Tunis. En cap d'aquests casos, les.
tropes libaneses van poder imposar
la fusió per la força, com ara es tem
que ara facin a el Txad, on el presi-
dent Goukouni Oueddei, no té ni la
més mínima capacitat de maniobra i
es troba entre els tancs de Gadafi i la
insurrecció latent dels seus innom-
brables adversaris.

L'honor de França

L'honor de França no podia caure
més baix, i no solament per la derro-
ta dels seus antics amics del Txad.
Com hom recordarà, l'ambaixada
francesa a Trípoli fou incendiada i
saquejada, sense que el govern de
París adoptés cap més mesura que
la de cridar el seu ambaixador, que
va tornar a la capital libanesa, d'una
manera vergonyosa, al cap de po-
ques setmanes. Ara, la hipòtesi més
plausible és que el coronel Gadafi ha
comprat el silenci de París en el
conflicte de Txad.

La preocupació més gran està
centrada en els problemes militars a
l'Àfrica central, en els països fran-
coparlants que mantenen acords de
defensa amb París o que confien en
el suport francès per mantenir llur
integritat territorial i llur sobirania:
Níger, República Centroafricana,
Gabon, Camerun, Congo i Zaire. La
inquietud arriba fins al Marroc i
Tunis, que denuncien l'expansionis-

me libanès, i als Estats de la costa
occidental, com Senegal i Benin. Els
estrategs francesos temen que, da-
vant la vacil·lant política de París,
els Estats moderats d'Àfrica, ani-
mats per Egipte, Sudan i Nigèria,
acabin per llançar-se als braços de la
nova Administració nord-america-
na. Els somnis africans de Giscard,
en aquest cas, no haurien resistit les
pressions que es deriven del petroli.

La reunió d'urgència de l'Orga-
nització de la Unitat Africana (OUA)
que acaba de celebrar-se a Lomé,
capital de Togo, per iniciativa del
president de Sierra Leona, Siaka
Stevens, només ha servit perquè els
Estats moderats del continent ex-
pressin llur preocupació per là pre-
sència dels libanesos a Txad; però
d'aquesta condemna implícita de la
política del coronel Gadafi no pot
sorgir-ne cap acció susceptible d'es-
tabilitzar un continent de règims tan
febles, que alguns poden caure o
trontollar per efecte d'una mera in-
cursió de mercenaris. Encara que es
manté l'expectativa i no sent gaires
simpaties pel coronel Gadafi, Mos-
cou es felicita amb els reiterats
fracassos occidentals.

JYï Pretòria ni Moscou

La credibilitat occidental a Àfri-
ca, com se sap, està minada pel
problema de la política racista de
Pretòria. El fracàs de la conferència
internacional sobre Namíbia, sota
els auspicis del secretari general de
l'ONU, Kurt Waldheim, ha vingut a
confirmar que les potències occi-
dentals no estan disposades a exer-
cir pressions definitives sobre l'Àfri-
ca del Sud, davant el temor evident
de contribuir a soscavar l'últim "bas-
tió blanc". Malgrat el caràcter il·le-
gal de la seva presència a Namíbia o
Sud-Oest africà, el règim Sud-africà
no està disposat pel moment a accep-
tar el pla de l'ONU, el qual menaria
a la celebració d'eleccions i presu-
miblement, a la instal·lació en el
poder dels guerrillers de la SWAPO
(South West African People Orga-
nization).

L'anomenat "grup dels cinc" (Es-
tats Units, Gran Bretanya, França,
Alemanya occidental i Canadà), que
va patrocinar el pla de l'ONU per a
la independència de Namíbia, no va
poder fer altra cosa, a la conferència
de Ginebra, que assistir-hi impassi-
ble a l'espectacle de la intransigèn-

cia dels delegats de Pretòria, que
tracten de reforçar, als anomenats
"partits interns", és a dir, les orga-
nitzacions "domesticades", que re-
ben suport sud-africà, però que de-
sapareixerien tan bon punt els gue-
rrillers gaudissin d'un mínim de lli-
bertat en el seu país.

Les potències occidentals, de
moment, no estan en condicions de
denunciar el racisme de Pretòria i
acceptar l'embargament petrolífer
que proposen en l'ONU els dirigents
de SWAPO i els seus afiliats ter-
cermundistes i-soviètics. Tant el
president Reagan, com la primer
ministre britànica, Margaret Jliat-
cher, estan persuadits que Àfrica
del Sud constitueix l'únic fre eficaç
per a l'expansionisme soviètic a
l'Àfrica meridional. Durant la seva
campanya electoral, malgrat algu-
nes vacil·lacions, Ronald Reagan va
deixar ben palès que no es llançaria
pel camí perillós de les sancions
contra Pretòria.

Malgrat el que diguin els seus
portaveus, els guerrilles de la
SWAPO no tenen força per a asses-
tar un cop definitiu al potent exèrcit
sud-africà. Solament una ajuda mas-
siva soviètica, que presumiblement
desencadenaria una resposta nord-
americana, podria modificar l'actual
relació de forcés; però la intervenció
de l'URSS, que ja es troba compro-
mesa a Angola, darrera de les "le-
gions" cubanes, no és previsible en
les actuals circumstàncies, quan
l'entrada en funcions d'una nova
Administració nord-americana la in-
cita lògicament a la prudència per a
no perjudicar les perspectives de
negociació en d'altres temes essen-
cials. •

Els africans que no poden accep-
tar el fals dilema de "Pretòria o
Moscou" no troben una alternativa
menys dramàtica. El neutrajisme ha
desaparegut de l'horitzó d'Àfrica, a
mesura que les grans potències mo-
vien els seus peons en la recerca
d'avantatges .- estratègics i econò-
mics. La situació internacional, amb
les seves aparences de " guerra fre-
da", reforça els més "durs" de Pre-
tòria i, alhora, paralitza les cancelle-
ries occidentals. Solament els pe-
trodòlars del coronel Gadafi servei-
xen per alterar la situació i per posar
de manifest la debilitat congènita de
la majoria dels règims, després de
vint anys d'independència fictícia i
de neocolonialisme descarat. •
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DE LA CRISI DEL "COMPROMÍS HISTÒRIC" AL CAS D'URSO

Itàlia, paradís
del"malgoverno"
XAyiER BATALLA.

A cavall entre el passat i
el futur, la darrera crisi
italiana —la crisi
provocada pel segrest del
magistrat Giovanni
d'Urso— ha conclòs com
un nou incident en el
procés de descomposició
de les institucions i dels
partits.

Malgrat la controvèrsia desenvo-
lupada a Itàlia, i àdhuc en els seus
països veïns, sobre la difusió dels
textos de les Brigades Roges con-
cernents al cas del magistrat d'Urso,
el comportament de la premsa ita-
liana davant el terrorisme ha estat
només un aspecte d'un problema
molt més Vast. L'última de les crisis
italianes ha girat certament al vol-
tant de l'actitud que han d'adoptar
els poders públics davant l'amenaça
del terrorisme, però la seva gestació
i el seu desenvolupament han tornat
a palesar la capacitat d'improvisa-
ció dels actors d'una comèdia ja
vella, la història de la qual es
remunta als dies de la unitat ita-
liana.

La borrasca polèmica que ha
colpit la. premsa italiana va comen-
çar el 3 de gener passat, quan el
setmanari radical L'Espresso pu-
blicava una entrevista amb l'esca-
mot autor del segrest del magistrat
d'Urso. Dos dies més tard, i un cop
detinguts dos periodistes de l'es-
mentat setmanari, acusats de "col·-
laboració amb els terroristes", el
govern va anunciar la seva ferma
postura davant dels xantatges terro-
ristes, aprofundint així la divisió
fàcilment detectable de bon principi
entre els partits i entre la premsa
sobre el paper dels mitjans de
comunicació davant el terrorisme.
Tot i el risc de precipitar-se a la
trivialitat de les taules rodones, a les
consabudes generalitats, el cert és
que en el debat es va intentar
separar els defensor de la llibertat

Giovanni D'Urso.

de premsa d'una banda, i els flagel. -
ladors de la irresponsabilitat de la
premsa, de l'altra. Malgrat aquesta
escenificació inautèntica, el pres-

• sumpte front de fermesa informati-
va, contrari a la publicació dels
documents de les Brigades Roges,
es va afeblir quan Avanti, òrgan
oficial del Partit Socialista, va anun-
ciar la seva decisió d'acceptar el
xantatge terrorista com un gest
d'humanitat, "en estat de constreta
necessitat per salvar la vida d'un
home", segons les paraules de l'es-

criptor i diputat radical Sciascia, el
partit del qual, en aquest ocasió, va
donar suport als socialistes que ara
formen Govern amb la Democràcia
Cristiana. Davant aquesta postura,
democristians i comunistes van
carregar les tintes sobre la necessi-
tat de mantenir ferm l'Estat, però
aquest va descarregar la seva missió
damunt les espatlles de la premsa.

Tot i així, en plena confusió de les
consciències i de les tàctiques,
l'alliberament D'Urso fou un
triomf de la vida, per a uns, mentre
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que, per a d'altres, fou una derrota
de la raó d'Estat. No obstant això,
en aquesta guerra entre diferents
concepcions de l'Estat, la victòria
que pot representar l'alliberament
d'Urso supera, com dèiem el
camp del comportament de la prem-
sa i esdevé un aspecte fonamental
d'un nou acte de la vella comèdia
italiana, en la qual no es permet a
ningú d'allunyar-se del text.

La crisi del compromís
històric

La comèdia italiana es coneix,
com ja és sabut, amb el títol de
"Compromís històric", el primer ac-
te de la qual va ser escrit per Cavour
a mitjans del segle XIX; el segon per
Depetris, entre 1876 i 1887; el ter-
cer per Giolitti, a la primera dècada
del segle present; el quart per Mus-
solini; i el cinquè per Aldo Moro,
entre 1963 i 1974. La història
d'aquest darrer acte, com la dels
altres dos als quals hem assistit en
aquests darrers sis anys, és la histò-
ria d'un psicodrama en el qual cada
personatge fa sistemàticament el
contrari d'allò que proclama. Diuen
que pretenen governar en solitari i
que abandonaran el poder quan l'o-
posició assoleixi la majoria, però el
que és cert és que sempre acaben
formalitzant un pacte amb l'oposi-
ció per tal de compartir el govern.

Quan la Democràcia Cristiana es
va mostrar capaç d'afrontar la crisi
social italiana, després d'una histò-
ria política d'esquerra sota el seu
control, van començar els intents de
portar al govern a d'altres agrupa-
cions polítiques. Van sorgir, llavors,
els governs de centre-dreta dels

anys 1954-1955, 1958 i 1962, i,
posteriorment el centre-esquerre
iniciat el 1963 i esgotat onze anys
després, el 1974. Una vegada queel
centre-esquerre, en el qual els socia-
listes van quedar vinculats a les
responsabilitats de Govern, tampoc
no va poder resoldre els problemes,
aquesta situació va facilitar l'ascens
electoral del Partit Comunista, que
el 1973, i a la llum de les lliçons
derivades del cop que va enderrocar
el president xilè, Salvador Allende,
va llançar la seva idea del" compro-
mís històric", fórmula per a un Go-
vern d'unitat nacional a partir d'un
acord entre comunistes, els partits
progressistes i els sectors més oberts
de la Democràcia Cristiana.

L'ascens electoral del PCI va cul-
minar en les eleccions generals de
1976, els resultats de les quals van
accelerar l'apropament dels comu-
nistes cap al poder. Però el segres-
tament i l'assassinat del president
de la DC, Aldo Moro, partidari de
l'entesa amb el PCI, i que conside-
rava que sense els comunistes era
difícil un govern estable a Itàlia, va
impedir el desenvolupament de
l'acord programàtic. La desaparició
d'Aldo Moro va comportar un llis-
cament de la DC cap a la dreta, i el
PCI va llançar llavors el seu desa-
fiament: "o al govern o a l'oposició".
Fa tan sols dos mesos, concreta-
ment el 27 de novembre, el secretari
general del PCI, Enrico Berlinguer,
va confirmar el seu canvi d'orienta-
ció amb la seva determinació de
qüestionar aquest mateix compro-
mís històric en una operació que, a
les antípodes de la nova actitud dels
comunistes catalans, la premsa ita-
liana anomena la svolta del Partit
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Comunista. Ara, els amics de Ber-
linguer propugnen un govern d'alian-
ces naturals, és a dir, amb la resta de
l'esquerra.

Els esdeveniments italians
d'aquets últims anys pertanyen, així,
aun esquema ben clar. Després d'ha-
ver intentat inútilment governar con-
tra els comunistes, la Democràcia
Cristiana va admetre compartir amb
ells el poder, acceptant, de facto i
gradualment, el compromís històric.
Però el joc es va complicar amb
l'entrada en escena de nous factors
com el deteriorament de la situació
internacional i la crisi econòmica.

La tragèdia del
"malgovemo"

Amb un E stat d'estructura fràgil i
precària, contestat i amenaçat per
tots aquells que no han participat en
el seu naixement, i que no creuen
beneficiar-se de la seva existència,
cada cop que l'oposició arriba a una
entesa amb el partit dominant, una
nova fracció denuncia l'heretgia del
grup dirigent i es tanca en la ciuta-
della d'una ortodòxia severa i in-
transigent. Així, les nombroses es-
cissions produïdes en el si del Partit
Socialista són les manifestacions
d'un fenomen que regularment es
dóna en la història italiana i que, en
el cas del Partit Comunista, ha abo-
cat al naixement d'una esquerra
radical i "autònoma". I el pitjon els
escàndols de la classe política en el
poder han alimentat el clima moral
de les noves classes, de les classes
que els italians anomenen "emer-
gents". Unes classes noves i mitja-
nes que reclamen l'igualtat, però
rebutgen la disciplina; que exigei-
xen la prosperitat, però que cobdi-
cien la corrupció darrera de tota
empresa econòmica; que no apro-
ven el terrorisme, però que repre-
senten el seu terreny natural. Unes
classes, en definitiva, els objectius
de les quals no concordarien amb els
d'un compromís històric que pre-
trendria una societat nacional, je-
ràrquica, moral i productiva. __

A no ser que el nou acte de la
comèdia italiana —el qüestiona-
ment del compromís històric pel
mateix PCI— demostri el contrari,
l'última crisi italiana, a cavall entre
el passat més recent i el futur imme-
diat, ha tornat a demostrar que
Itàlia s'ha instal·lat en la tragèdia
del malgoverno. •
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Josep M. Ainaud de Lasarte, un dels Jordi Pujol acceptava, de bon grat, que
capdavanters del sector històric i, per Macià Alavedra accedís a la secretaria
tant, favorable al canvi de nom: PNC en general adjunta,
lloc de CDC.

30 I 31 DE GENER I 1 DE FEBRER

Miquel Roca i Junyent, l'home que som-
nia ocupar el càrrec de Jordi Pujol dins
CDC.

Els convergents
cap al Congrés de
" Versalles"
ISIDRE AMBRÒS

Un mes i mig enrera, no hi havia dia que els mitjans de
comunicació deixessin d'informar sobre quelcom del
proper congrés de Convergència Democràtica de
Catalunya. Les tensions eren ben visibles i tot feia
preveure que el Vlè. congrés convergent seria
d'allò més mogudet. Però no, el seu secretari
general, Jordi Pujol, ha intervingut i ha
assossegat els diferents caps de les tres
tendències existents, fins al punt que de portes enfora
l'esmentat congrés pot esdevenir una bassa d'oli.

Aquest congrés de Conver-
gència no pot ser com el que han
dut a terme els comunistes ni
tampoc com el que celebrarà, a
Palma de Mallorca, la UCD, sinó
que ha de ser el congrés del
partit de govern a Catalunya. Si
aquest partit va malament, anirà
malament el Govern de Cata-
lunya, perquè per exemple,
UCD, com a partit, va malament.
Hem de salvar CDC de les crisis
que afecta els partits polítics.
Amb aquestes paraules pronuncia-
des en la clausura de l'assemblea
de Barcelona de CDC i amb tot un
seguit de reunions i més reunions,
de converses i de pactes amb els
principals capdavanters de les bran-

ques roquista, triista i històrica,
sembla ser que en Jordi Pujol ja ha
deixat vist per a sentència el pos-
sible desenvolupament del congrés
de CDC. No hi ha dubtes que amb
aquesta forma d'actuar és molt difí-
cil que surtin a relluir les tibantors
existentes en el si del partit. Ara bé,
això també té els seus inconve-
nients, ja que aleshores aquestes
sessions es preparen sense gens ni
mica d'entusiasme, a causa de la
manca de creativitat i de participa-
ció de la militància. A més, hi ha un
altre factor negatiu i és que malgrat
haver aconseguit posar tothom
d'acord, el problema no s'ha elimi-
nat, sinó que només s'ha adormit,

però en qualsevol moment pot des-
vetllar-se amb més força i amb més
virulència que abans. Però ja se sap,
aquests són els maldecaps dels par-
tits de caire personalista.

Els actors de la comèdia

No és cap secret per a ningú que
CDC no és res més que la troika
formada per Roca, Trias i Pujol,
encara que, al cap i a la fi, sigui
aquest darrer el qui de veritat talla
el bacallà. I més, també, a partir de
la dimissió de Miquel Roca del seu
càrrec de secretari general adjunt,
l'any 1979, a causa, precisament, de
les diferències de caire polític amb
Jordi Pujol. I és, concretament,
aquesta secretaria, unida a la po-
nència sobre nacionalisme, la que ha
fet remoure més les aigües conver-
gents.

Després d'aquell famós sopar a
casa de Miquel Roca, al qual hi van
assistir Josep Trias de Bes, Ri-
card Plà, Jaume Camps, Carles
Casòliba, Lluís Argemí, Jaume
Caminal, Ramon Camp i Victor
Villa, la batalla pre-congressual
semblava que ha havia començat.
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Ara bé, en vistes que amb el pas del
temps es deixava entreveure que el
portaveu de CDC a Madrid no volia
aspirar a cap càrrec de responsabili-
tat dins el partit, Macià Alavedra,
home procedent de l'extinguda Es-
querra Democràtica de Trias
Fargas però que darrerament
s'ha anat acostant, cada vegada
més, a la figura del president Pujol,
va decidir començar a fer tràmits
per ser ell el secretari general adjunt
de CDC. Òbviament, Macià Ala-
vedra era la solució desitjada per
Pujol, ja que així es podia mirar de
restablir l'equilibri entre les dues
grans tendències enfrontades siste-
màticament, alhora que la tercera, la
històrica hi donava el seu vist i plau.
Però aleshores va ser quan va co-
mençar les tensions i els pactes de
sota mà. Mentre M. Alavedra co-
mençava a pensar seriosament en el
càrrec de secretari general, M.
Roca continuava afirmant que no
volia assolir el càrrec del qual havia
dimitit un any abans. Però, per
l'altra banda, els viatges de Miquel
Roca a les diferents comarques ca-
talanes cada vegada eren més nom-
brosos i més sovintejats i és que al
cap i a la fi el que pretén és que
siguin els delegats de les comarques

els que li proposin l'acceptació del
càrrec de secretari general adjunt.
Aquest fet, unit a què els seus in-
condicionals sembla ser que domi-
nen l'aparell del partit, fa que la
secretaria general adjunta estigui
pràcticament adjudicada, malgrat
faltar una setmana perquè es dugui
a terme la celebració del Vlè. Con-
grés de CDC.

En el moment en què es va donar
a conèixer la pretensió de Roca
d'accedir a l'esmentada secretaria,,
les tensions inter-tendències van
tornar a aflorir, fins al punt que el
mateix Roca sembla ser que va
"pressionar amb l'amenaça d'aban-
donar la política. Però un home
que és candidat a ministre i que,
a més, té l'ambició suficient per
assolir aquest càrrec —van ma-
nifestar les fonts consultades per
L'HORA— no abandona així com
així el món de la política. La
veritat sigui dita, cap dels princi-
pals prohoms del sector de Trias
Fargas, M. Alavedra, Fonollada,
Joan Guitart, Lluçà o Garrell—
així com els històrics més rellevants,
com Jaume Casajoana, Lluçà,
Miquel Esquirol, Seguí, Antoni
Subirà o ASinaud de Lasarte, es
van prendre seriosament aquelles

CDC o PNC?
El disset de gener de 1978,

Jaume Camps, entre d'altres, va
registrar el nom de Partit Nacio-
nalista Català. En el darrer con-
grés que va celebrar CDC, Miquel
Roca Junyent ja va defensar la
conveniència que Convergència
Democràtica canviés de nom a
favor del de PNC. Finalment,
però, el projecte es va considerar
inviable en aquell moment polític
concret.

Ara, a les portes d'un nou con-
grés, la polèmica sobre si s'ha de
canviar de nom torna a ser motiu
de discussió a les agrupacions lo-
cals de CDC.

En aquesta ocasió, però, no és
Miquel Roca Junyent qui vol
canviar el nom del partit, sinó que
és el sector històric que el preco-
nitza, mitjançant una esmena que
ha aconseguit més del setanta per
cent dels vots dels delegats.
L'esmentada esmena sembla que

ve justificada per la conformitat
que té amb els principis bàsics
d'organització del partit, ja que
aquest, CDG, cal recordar que es
defineix com a partit nacionalista
català. Per un altre cantó, el que es
pretén amb aquesta esmena és que
el canvi de denominació tingués
efectes immediats.

Tanmateix, però, és bastant im-
probable que triomfi ja que els
principals dirigents del partit no
veuen positiu el canvi de nom i, a
més sembla ser que en cercles
convergents es té la convicció que
el mateix Jordi Pujol intentarà
mantenir l'actual denominació per
evitar enfrontaments amb Ma-
drid, per adoptar postures massa
nacionalistes.

Per tant, es pot gairebé assegu-
rar que Convergència Demo-
cràtica, seguirà anomenant-se
així i les sigles PNC continuaran
arxivades esperant un altre con-
grés més propici.

afirmacions tan contundents de
Miquel Roca. Però, tanmateix, la
ferida ja estava oberta.

Al mig de tota aquesta discussió,
en Pujol veia amb bons ulls que
Macià Alavedra ocupés el càrrec
de secretari general, car això dona-
ria una estabilitat que ara és inexis-
tent a CDC,amb l'avantatge que
l'Alavedra és un home proper a
Pujol i per tant no li crearia els
maldecaps que el secretari ge-
neral de Convergència li crea el
seu enviat a Madrid. Un intent de
solució passava perquè Alave-
dra es fes càrrec de la secretaria
adjunta, Roca de la secretaria gene-
ral i que Pujol tingués un càrrec
honorífic, però, és clar, això impli-
cava que CDC perdés el seu pal de
paller; la qual cosa és impensable.
Llavors, només quedava una solu-
ció, que es pot resumir en aquella
famosa frase del far-west americà:
"alguien sobra, forastero". I la per-
sona que s'ha quedat sense secreta-
ria ha estat Macià Alavedra. A
l'hora de decidir-se, Pujol ha optat
per Miquel Roca, en detriment del
portantveu convergent al Parlament
de Catalunya.

Una Holanda catalana

i catalanista

Pel que fa referència a la mateixa
mecànica del Vlè. Congrés conver-
gent, s'ha de dir que allí es debatran
cinc ponències: la de política sin-
dical, política municipal, la d'esta-
tuts, la que fa esment al nacionalis-
me i la que parla de la política
cultural.

"El nacionalisme en la Cata-
lunya d'avui" és el títol de la po-
nència que parla de les relacions
que ha de mantenir Catalunya amb
Europa, sobretot tenint en compte
l'ingrés d'Espanya a la CEE. Tot i
així, les relacions Catalunya-Euro-
pa només ocupen la darrera part de
l'esmentada ponència, ja que la res-
ta correspon a una definició diguem-
se filosòfica, de la política naciona-
lista del partit. Segons el seu plante-
jament, Convergència és quelcom
més que un partit polític, és un
moviment al servei de la llibertat
nacional de Catalunya. Més en-
davant, diu que la construcció del
país es pensa fer a través de l'exerci-
ci progressiu de l'autogovern. Pos-
teriroment s'afirma que una mane-
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Acudit publicat, el mes de desembre de 1980,
segons Jordi Pujol.
ra de construir el país es em-
prant, a fons, l'Estatut, però, així
mateix, s'assegura que també es fa
amb mística. En un altre moment
del text, es podia llegir que la
lluita per les llibertats nacionals
de Catalunya i el retrobament
ple dels Països Catalans subsis-
teix en l'horitzó del nacionalis-
me convergent. Ara bé, com que es
veu que això d'autogovern i de
Països Catalans, al govern d'UCD,
no li agrada ni gens ni mica, i com
que Jordi Pujol no vol produir cap
maldecap, ni cap disgust als seus
aliats de la cambra de diputats,
ambdós termes van ser suprimits de
la ponència.

CDC vol construir un país que
correspon, exactament, a una
Holanda catalana i catalanista,
segons es desprèn de l'apartat
d'objectius, aclarint, tot seguit, que
això vol dir: Una societat occi-
dental, progressiva i equilibra-
da, profundament catalana, amb
consciència de la seva persona-
litat pròpia i amb voluntat de
mantenir-la i d'enfortir-la. Tam-
bé es puntualitza que es desitja un
país ric, progressiu, modern i tot
el que es vulgui, però si no és
català, no el volem.

E n un altra ap artat de la ponència
que tracta sobre el nacionalisme, es
crítica actual Estat de les Autono-
mies, ja que no respon al que
CDC considera que és l'autènti-
ca realitat espanyola, basada en
quatre troncs nacionals de carac-
terístiques lingüístiques i cultu-
ras ben definides i amb una his-
tòria d'afirmació política llarga i
ben definida. Es basa en aques-
tes quatre realitats nacionals
—la castellana, la basca, la ga-
llega i la catalana— i no en 15 o
20 regions. Precisament aquest
comentari entorn a les autonomies

al diari ElNoticiero Universal", en el qual es defineix el que ha d'ésser Catalunya

és el que ha provocat crítiques més
fortes, sobretot per part dels socia-
listes, els quals consideren intolera-
ble que CDC pretengui imposar un
mapa autonòmic determinat a
Espanya. A més, aquesta postura
de Convergència Democràtica
de Catalunya no fa més que
deixar entreveure el seu interès
en confondre un règim autonòmic
amb un règim de preferències,
manifestava. el PSOE d'Andalu-
sia, a la vegada que acusa CDC de
no respetar la Constitució ni la resta
de pobles d'Espanya. >

Fa pocs dies, al diari La Van-
guardia apareixien unes declara-
cions d'un dirigent de CDC en las
quals s'afirmava que si Pujol s'ho
proposa, el Congrés pot arribar
a ser fins i tot avorrit. I és que les
ponències que es presenten al Con-
grés, es duen més per a compromís i
per fer bonic que per altra cosa. I
això és un fet que reconeixen els
principals líders de CDC: El con-
grés serà de participació i a la
vegada presidit per una gran
voluntat de suport al risc que

representa ser el partit gover-
namental a Catalunya. Es va a
assumir la responsabilitat que
tot això comporta, i per tant hi
haurà la voluntat de donar la
imatge d'un partit estabilitzat,
més que accentuar la possible
divergència en alguna ponència
concreta, afirmava Miquel Roca
fa alguns dies. Espero que el
Congrés de gener no digui el dels
uns o el dels altres, sinó el con-
grés del partit de govern de Cata-
lunya, afirmava Jordi Pujol.

Encara que no hi hagi cap desga-
vell, els propers trenta i trenta-u de
gener i u de febrer, en el Palau de
Congressos de Montjuïc, encara
que el Vlè. Congrés de CDC doni
la imatge de partit sòlid i monolític,
la veritat és ben diferent i les ten-
sions entre la base i la direcció del
partit comencen a traspuar els límits
de Convergència, i és que encara
que es pretengui anar envers un
congrés de Versalles, on es demos-
tri que no passa res, la realitat és
una altra i, tard o d'hora, sortirà a
relluir. •

Restaurants
a la carta
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delocio

Cada divendres al seu quiosc
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El PSUC ha de resoldre Vimpasse" en què es troba.

E1PSUC
busca la seva identitat
SERGI VILAR

La divisió provocada per Moscou
al voltant de l'any 1920 en els PS
per tal de crear els PC va ésser en
part segueix essent extraordinària-
ment útil per a l'expansió dels inte-
ressos de l'URSS, així com ha estat,
i és, negativa per als treballadors de
molts països (entre ells el nostre) i
no va donar lloc a nous partits d'es-
querra independents, veritablement
representatius de cada territori na-
cional: tothom sap prou bé que
durant uns cinquanta anys els PC
han actuat poc més que com a pro-
consulats del Gran Imperi de l'Est.

Amb motiu de la invasió de Txe-
coslovàquia per les tropes panrus-
ses, aixafant així el projecte de so-
cialisme democràtic que allí comen-
çava a posar-se en marxa, alguns
PC, principalment d'Europa Occi-
dental, van tenir la primera acti-
tud—' li perquè no la van adoptar
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abans, en altres conjuntures tràgi-
ques com, per exemple, les que va
patir el poble hongarès el 1956?—
d'autonomia, de voluntat d'opinar
lliurement respecte als procediments
militaristes imperants encara en
l'antic domini dels tsars.

Des de 1968, doncs, cabien algu-
nes esperances, sobre tot respecte
al PCI, al PCE-PSUC i (menys, des
del principi), alPCF, que, per fi,
aquest tipus de partit podia conver-
tir-se en una nova organització d'es-
guerra, capaç de pensar a fons pel
seu compte i per tant capaç d'ende-
gar un programa original de canvi
social, d'acord amb les característi-
ques generals dels anys en què vivim
i d'acord amb la especificitat políti-
ca, econòmica i cultural de les socie-
tats on ens trobem.

Per a molts, tals esperances con-
tinuaven essent vàlides quan el

1977 Berlinger, Carrillo i Marchais
varen llançar la fórmula de l'euro-
comunisme en una cèlebre reunió a
Madrid.

Una autocrítica no explícita

Què és l'eurocomunisme? Alguns
han datat l'origen de la tendència
eurocomunista el 1968: no es pot
negar que quelcom ja hi hagué d'ai-
xò en la condemna de l'agressió
soviètica a la "Primavera de Praga":
quelcom, sí, però la immensa majo-
ria del PCE-PSUC estava encara
profundament impregnada de pro-
sovietisme: l'havien mamat durant
anys i panys, i una cosa així no es pot
superar sense sagnants trencaments
interns, provocats per la relativa
naturalesa innovadora o arcaica de
cadascú, i per les pressions, en un
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sentit i en l'altre, que es projecten
des de fora. En aquest cas, tant les
personalitats ancorades en el passat
dogmàtic com les de Eduardo Gar-
cía i enriquè Líster, antics dirigents-
clau delPCE, com la pressió directa
i indirecta del Kremlin, varen pro-
vocar el fraccionament de l'organit-
zació carrillista amb l'objectiu de
crear un nou PC pro-soviètic (que
encara funciona, malgrat que és
molt petit). Al PSUC, altres diri-
gents pro-soviètics (amb més o
menys explicitació de llur posició
filial, lligada al paternalisme ultra-
autoritari de rÚRSS), com Josep
Serradell o l'actual president, Pere
Ardiaca, varen ésser molt més hà-
bils, nedant i guardant la roba fins a
l'actualitat.

Si, potser, es pot donar la datà de
1968 com al moment de la naixença
d'una actitud que després es diria
"eurocomunista", el que cal dir així
mateix és que el desenvolupa-
ment d'aquesta tendència és
molt lent, indecís, incoherent i
no ha arribat més que a resultats
raquítics. iQue hi ha darrera
d'aquest mot, que no arriba tanma-
teix a ésser un concepte? La paraula
" eurocomunisme" és un híbrid que
no reflecteix directament el que en
el fons vol dir. "Eurocomunisme"
(denominació que els ve de la prem-
sa burgesa i que, malgrat això, Carri
Ho i companyia han fet seva) és una
mescla d'una noció geogràfica amb
un terme-desig utòpic i ucrònic. Pe-
rò, com començava a suggerir, en el
fons, P eurocomunisme es una au-
tocrítica implícita de la divisió
provocada per ells en els PS dels
anys 1920 i un intent de recon-
vertir els PC en PS. Al meu enten-
dre, aquest és un intent plausible, a
condició que sigui sincer, cohe-
rent i que autènticament vulgui arri-
bar fins a les últimes conseqüències.
La qual cosa rs troba encara dins
d'un panorama encara molt inse-
gur, pel que acabem de remarcar en
el V Congrés del PSUC, al mateix
temps que presenta un horitzó ple
de núvols, donat el ressorgiment
amb força del corrent de comunistes
pro-soviètics explícits i de pro-soviè-
tics tímids ("qui n'osent pas diré
son nom") dissimulats o amb mati-
sos, com són molts dels anomenats
"leninistes", sense que aquests tam-

poc no arribin a aclarir (malgrat que
fa anys ja els ho hem demanat públi-
cament en articles a la premsa) amb
quin Lenin es queden, perquè
almenys hi ha dos Lenin molt
distints: el Lenin d'abans de la
Revolució del 1917, que era un
personatge intransigent, militarista
i amb excessius maniqueismes sim-
plistes, o bé el Lenin dels últims
anys de la seva vida, que va ésser un
personatge tràgicament lúcid per-
què fou durament autocrític contra
el que ell mateix havia fet fins lla-
vors i sobretot contra la burocràcia
despòtica (ja stalinista) que l'envol-
tava.

Dividits, enfrontats i,.

Així, doncs, contra el corrent més
o menys innovador dels "euroco-
munistes", s'ha tornat a aixecar un
vell conjunt d'actituds que proce-
deixen de l'escola dels PC formats a
imatge i semblança del PCUS es-
tructurat per Stalin. Aquest retorn
d'un neostalinisme ve en part,
determinat per les insuficiències i
indecisions dels eurocomunistes a
la recerca d'una identitat, tal com
poso en relleu abans, així com per
llur incapacitat per a crear una
nova teoria-pràctica política i
per a difondre-la democràticament
(és a din mitjançant el diàleg) al conjunt
del partit. També són nombrosos els
errors polítics pràctics que els "eu-
rocomunistes" han fet des de 1977
fins a 1980, el principal dels quals és
el projecte obsessiu de Carrillo de
proposar un "govern de concentra-
ció nacional", per al qual el secretari
general del PCE mai no ha tingut la
força electoral que fes creïble la
seva proposta.

Per altra banda, però, els pro-
soviètics clars i els leninistes
obscurs, bé que carregats de raó
pels errors comesos per Carrillo i els
seus nois "eurocomunistes", han
començat a fer plantejaments de
llurs properes tasques polítiques
amb els vells esquemes maniqueis-
tes que, de seguir per aquest camí,
molt difícilment podran portar-los a
noves perspectives positives per als
treballadors. Possiblement, si no
tomen a canviar d'orientació aviat,
(hipòtesi versemblant ja que s'han

trobat amb una repulsa o amb explí-
cites reserves a llurs actituds, no
sols del públic en general, sinó tam-
bé del PSC-PSOE, i sobretot, cal
subratllar-ho dels mateixos "euro-
comunistes"), la identitat que pot
tornar a prendre el sector dominant
del PSUC és la de les posicions
ultraesquerranistes i sectàries de fa
anys, i d ara mateixa França (el PCF
ha estat el primer partit suposada-
ment " euro" que ha tornat al ramat
del pro-sovietisme), on, com en la
dècada de 1920-1930 i encara des-
prés, als socialistes els insultaven
dient-los " social-traïdors" i fins i tot
"social-feixistes". Ací també co-
mencen a donar proves d'això en la
boca-ploma d'obscurs leninistes
que escriuen comentaris insidiosos,
fent amalgames de persones i
frases que manquen completa-
ment a la veritat, com les escrites
per l'ex-seminarista (ara sembla que
"leninista", sense haver llegit gaire
Lenin) don Faustino Miguélez Lobo
("Diario de Barcelona 9.1.81) que,
en realitat actua com un stalinista
(perquè ja va dir el gran teòric
marxista coterrani, en referir-se al
jesuïtic ús de la mentida per Stalin,
la coneguda tesi segons la qual "el
pitjor d'un stalinista és que, com
Stalin, sigui un antic seminaris-
ta").

En resum, els "eurocomunistes"
(antics pro-xinesos, però) Jordi Bor-
ja i Solé Tura, particularment, pro-
clamen per tot arreu que el PSUC es
troba dividit i enfrontat, al mateix
temps que suggereixen, ells i molts
d'altres, entre els quals els mateixos
Gutiérrez Díaz i López Raimundo,
que pro-soviètics i leninistes han
rebut ajuts de l'URSS. Si ells ho
diuen, que estan ben informats per-
què també ells, en altres períodes,
varen rebre aquests ajuts, veritat
serà.

Mentrestant, la dreta es frega les
mans. Es lògic. Evidentment, les
divisions i els enfrontaments interns
en els partits de l'esquerra donen
moltes facilitats al capitalisme mo-
nopolista. Ara ho acabem de veure:
mentre han esclatat les querelles
internes dels comunistes, els mono
polis de l'electricitat han aconseguit
una forta puja del preu d'aquesta
energia que provocarà nombroses
altres puges en els preus dels arti-
cles de primera necessitat. •

27



TAULA RODONA AMB AINA MOLL,

MARTA MATA, SIMÓN SAURA I FRANCESC VALLVERDÚ

Quan i com normalització
del català
XAVIER CAPDEVILA

"El català és la llengua pròpia de Catalunya. A
Catalunya el català és la llengua oficial, com també ho
és el castellà, oficial a tot l'Estat Espanyol". Aquestes
són les afirmacions legals recollides en l'Estatut que
emmarquen la convivència de dues llengües al nostre
país en un pla d'igualtat i de respecte comú, en un pla
de normalitat.

Però la realitat és que la normalitat, de moment,
només es reflecteix en els textos legals. La situació
lingüística del nostre país és ben diferent i lamentable.

Quatre persones, bons coneixedors del tema lingüís-
tic, amb diferents feines i diferents punts de vista,
s'han reunit a L'HORA per parlar de la normalització
lingüística. Aina Moll, directora general de política
lingüística de la Generalitat; Marta Mata, mestra i
diputada al Parlament; Simón Saura, regidor de parti-
cipació ciutadana de l'ajuntament de Sabadell, nascut
a Cartagena i castellanoparlant; i Francesc Vallverdú,
poeta i sociòleg.

La conversa que transcrivim va anar així:
Francesc Vallverdú.- El fran-

quisme ha contribuït a una separa-
ció de la societat catalana; els immi-
grats s'han passat anys sense saber
que vivien en un altre país. Alguns
van començar a veure-ho a partir de
l'arribada de Tarradellas. L'actual
percentatge d'immigració és sem-
blant al dels anys 30; la procedèn-
cia, però, és diferent i un factor
important és que no hi hagué immi-
grats de segona generació, és a dir
fills d'immigrats que continuen par-
lant castellà perquè viuen en ghet-
tos, mentre que abans adoptaven el
català

Marta Mata.- Hi ha una diferèn-
cia entre una dictadura de set anys i
una altra de quaranta que ha permès
tres generacions. Al barri de Santa
Caterina, on jo anava a escola, tenia
companys murcians o aragonesos
que parlaven català, mentre que ara,
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al mateix barri, trobem nens de 12
anys nascuts a Catalunya que no
entenen el català.

Simón Saura.- El desenvolupa-
ment de reconomia capitalista s'ha
donat durant la dictadura i ha estat
aquest desenvolupament econòmic
el que més ha influït en l'anormalitat
en què ara vivim.

Aina Moll.- Durant aquest pe-
ríode, l'escola ha funcionat més que
mai, castellanitzant i uniformant, i
igualment la ràdio i la televisió, la
qual cosa ha fet que fins i tot els
catalans siguem diglòssies en defec-
tes lingüístics. Passaran anys per
poder arreglar-ho.

La realitat catalana

L'HORA.- Partim d'aquesta
realitat actual, de la situació de

l'escola a Catalunya i de la legis-
lació que s'ha endegat per tal
que s'hi aprengui el català.

F.V.- Cal tenir en compte la si-
tuació sòcio-lingüística. A Catalu-
nya hi ha un 16% de ciutadans que
no entenen el català; en un cens
lingüístic de l'any 75, la xifra pujava
fins al 42% al Baix Llobregat i al
Barcelonès (sense comptar Barce-
lona ciutat). Això són dades impor-
tans per veure que una política lin-
güística d'integració es troba amb
greus dificultats reals. El fenomen
és molt diferent al dels anys 30.
: S. S.- Hi ha zones, barris o ghettos
on la xifra arriba al 90% de gent que,
del català, no n'entenen ni la canta-
rella, zones que poden tenir més de
30.000 habitants —el que a Castella
seria una capital de província. Hi ha
hagut un rebuig a la catalanització
per part d'amplis sectors del fun-
cionariat, potser amb un nivell cul-
tural més preparat per aprendre la
llengua.

A.M.- El respecte a la pròpia
cultura dels immigrats és necessari.
No es tracta de desarrelar, sinó
d'arrelar els fills que ja neixen aquí.
Un senyor que ve de fora s'ha de
sentir com d'aquí, i la manera és
que ens entengui. Això, en el temps
del"hableusted cristiano", era molt
fàcil; ara, partint del fet que el català
és la llengua pròpia de Catalunya,
cal donar accés a aquest senyor, fent
tots els sacrificis que calgui, i caldrà
que ell també en faci.

S.S.-No tots els que parlem cas-
tellà ens sentim immigrats, si s'ha
assumit, si s'adopta Catalunya. Hi
ha qui, parla català, però que no se
sent català i vol marxar d'aquí. Però,
en els barris més populars, la gent se
sent catalana i defensa Catalunya i
no en vol marxar, sense que això
signifiqui renunciar a cap origen.



Quatre anys pera una escola
catalana

L'HORA.- El paper de l'ense-
nyament en la normalització lin-
güística, com el veieu?
' A.M.- Si no existís la televisió i la

ràdio, jo diria que fonamental. Nor-
malitzant l'escola, però, no n'hi ha
prou. L'única solució passa per l'es-
cola i pels mitjans de comunicació.

M.M.- Amb l'escola es podria
caminar amb una certa rapidesa des
del poder. Partim d'una escola cas-
tellanitzada i només fa cinc anys que
el català s'hi va introduint. Avui
només és això i uns decrets molt
tènues. Hi ha una possibilitat: l'apro-
fitament de tot el capital pedagògic-
lingüístic que l'escola, en aquests
moments, ja fe i l'ordenació política
de l'ensenyament des d'un punt de
vista lingüístic. L'objectiu és que
Catalunya, com a qualsevol país
normal, tingui l'escola que li perto-
ca, en la llengua que es parla.

A.M.- Quants anys calen per fer
això?

M.M.- Quatre o cinc anys per
tenir l'escola catalana. El ghetto
castellà no té altra solució que la de
tipus organitzatiu-polític; cal intro-
duir el català al parvulari, a edats
molt baixes abans dels tres anys. Si
no, feu tot el que vulgueu.

L'HORA.- Manca de mestres, de
diners o de legislació, on rau el
problema?

A.M.- Faltava la legislació. Hi ha
hagut un seguit de gent treballant
com a bojos, en una feina que mai
serà prou pagada, preparant els

mestres que ara poden enfrontar la
cosa. Però quan les coses s'instau-
ren per "real orden", almenys en
teoria, van més de pressa. La llei és
necessària, però sola no fa res. Ens
manca concretar les coses, com per
exemple la llei que es discuteix ara
al Parlament. Hi ha moltes escoles
sense mestre de català, s'ha de co-
brir el que ja diu la llei i els decrets
que tenim.

Català ambiental

F. V.- Quan tinguem tots els mes-
tres, ens faltaran diners per fer el
català ambiental que cal fer. Cal que
l'infant surti dotat de català, com els
catalanoparlants surten dotats de
castellà, no només que s'entengui,
sinó que es domini. Cal abocar-hi
esforç.

A.M.- Això s'ha de fer amb l'esco-
la en català, perquè, quin castellà
sabrien les criatures si no tinguessin
la tele i només tres hores de castellà
a l'escola per més modern que fos el
mètode amb què es fes.

L'HORA.- Però el fet evident és
que hi ha més castellà ambien-
tal.

A.M.- Això és la pauta diglòssica
normal. Jo tinc alumnes de francès
que mai han parlat en castellà amb
mi i quan tradueixen ho fan en
castellà.

S.S.- Es poden comptar amb els
dits d'una mà els pares que, en els
barris populars, no volen que els
seus fills aprenguin català. No po-
dem desconèixer la realitat. Tenim
algunes revistes i diaris en català i,

què passa? Que no surten. Cal sen-
tir-se integrats perquè sempre hi
haurà diaris i tele en castellà. Ha
d'haver-hi un context que interessi.
Els butlletins a molts barris es fan
en català i castellà i la gent ho
segueix tant en una llengua com en
l'altra, perquè hi ha un entorn que
l'atreu, que l'obliga. Per arribar a
aquest entorn cal aprofundir en les
arrels, ja que es desconeixen sovint
els costums i la realitat del país on es
viu.

F.V.- S'ha de combatre la teoria
de que creu que adoptar el català és
desterrar el castellà, i això es pot
veure en l'exemple dels catalans que
parlem en català però que sabem el
castellà, i això no és impossible, és
una realitat secular aquí. Això és
una qüestió voluntària, i des d'una
posició d'esquerres encara amb més
motiu hem de combatre aquella teo-
ria.

Discrimina, qui?

^ A.M.- Si els catalans sabem cata-
là és per l'esforç històric que s'ha
fet, perquè la voluntat de genocidi hi
era però ens n'hem sortit. Hem de
fer comprendre que nosaltres no
farem allò que ens han fet a nosal-
tres.

S.S.- El problema és difícil. Per
una banda no s'ha respost a l'exi-
gència de mestres de català i per
l'altra s'ha creat un nerviosisme
quan, per exemple, certes empreses
exigeixen català a l'hora d'oferir un
treball; manquen bons criteris polí-
tics. L'idioma és una cosa íntima i
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Marta Mata Aina Moll

sensible i s'han creat recels que
alguns han aprofitat per potenciar-
los.

A.M.- Si s'ha de respectar aquí el
dret dels catalans à parlar en català,
com el respectaran en una botiga on
el dependent no el sàpiga? Cal que
el sàpiga o almenys l'entengui.

F.V.- Explicaré un cas que em
van plantejar: a una dependenta
no li van donar una feina per no
saber català; això és discriminació?
Si ho és, en tant que la societat
capitalista no prepara els ciutadans
amb igualtat d'oportunitats; però
alhora el botiguer discriminarà els
clients si no té una dependenta que
sàpiga les dues llengües. Cal tenir
les idees clares. La discriminació hi
és, però no es pot protestar contra el
botiguer que té el dret d'exigir una
dependenta amb les dues llengües,
sinó que on has de protestar é's al teu
sindicat, al teu partit polític i dir
com és que jo no estic preparat?

A.M.- No es pot dir " que no em
discriminin a mi, que jo discriminaré
els altres".

M.M.- I a través del govern s'ha
de canalitzar. En aquests moments
és ell qui ha de respondre. Pobres
sindicats i partits...

A.M.- Els partits en són molt
responsables.

F.V.- El govern és el màxim res-
ponsable, però és una responsabili-
tat col·lectiva i els partits i sindicats
han de col. laborar-hi.

M.M.- Cal uns mitjans públics
perquè el coneixement del català
sigui accessible.

El magre panorama dels
mitjans

L'HORA.- En la societat actual
el paper dels mitjans de comuni-
cació és més que fonamental per
auna mormalització lingüística.

A.M.- Partim d'una Constitució i
un Estatut que admet dues llengües
oficials i d'un sistema social que

Simón Saura
admet el dret que la gent faci el que
vol amb la seva empresa i els seus
diners; no podem fer imposicions:
"ara, La Vanguardia en català!" Jo
voldria la catalanització dels diaris,
la ràdio i la televisió que ja existei-
xen, i protegir les iniciatives noves.
Dir que la llengua pròpia de Cata-
lunya és el català i mostrar aquesta
misèria de mitjans... això no pot
anar.

F.V.- És important aquí una cam-
panya institucional del govern. Es
poden fer més coses que les que es
fan. Les negociacions polítiques hau-
rien de ser més exigents respecte als
mitjans de comunicació de l'Estat,
tant pel que fa a la televisió com a
organisme públic que és, com a les
quatre emissores estatals de ràdio,
de les quals només tenim un canal
català i amb moltes limitacions. Se-
ria un exemple extraordinari que el
"Full del Dilluns" sortís, com els
anys 30, en edició catalana i edició
castellana.

A.M.- No es tracta que del govern
o dels fons públics, hagi de sortir-ne
tot el que es faci en català.

F.V.- Amb els mitjans privats no
pots fer-ho, però en el cas del
"Full", tal com va suggerir Benet al
Parlament, seria molt positiu. Tam-
bé caldria interessar-hi grups pri-
vats, com poden ser les caixes, en
tot això. La fórmula que ara fa servir
el "Diari de Barcelona" crec que
està bé i prepara el lector per fer el
salt a un diari en català.

A.M.- I per què no n'hi ha tres
més que es preparin?

Introduir el català

L'HORA.- Pot haver-hi un pro-
blema de mercat. Per què va
malament la premsa en català?
Els productes no són bons. El
govern hauria de cobrir una mis-
sió subsidiària, prescindint de
qui ara hi ha al govern...

A.M.- Cal demanar els diaris que
vagin introduint el català. Es clar

Francesc Vallverdú

que el govern ha de contribuir-hi
però hi ha un problema pressupos-
tari, s'hi ha d'abocar molts milions.
La cosa que ve de transferències no
cobreix res, el que ara es dedica a la
premsa en castellà no es pot ara
canviar a la premsa en català, si no
volem un desastre propiciat per
Madrid. Tot depèn de pressupostos
extraordinaris.

L'HORA.- Però el català té un
mercat reduït.

A.M.- Si ningú sabia català, com
pot haver-hi mercat? I què cal fer
primer, el mercat 6 la mercaderia?
Ja el crearem el mercat.

Es mor el català?

L'HORA- El 'futur de la llen-
gua catalana és un tema de gran
debat. Des de les tesis de "Els
Marges" que es pregunten sobre
la mort del català, fins a qui creu
que la nostra llengua es reduirà
a un satèl·lit del castellà, o a un
subsatèl.lit de l'anglès... o a qui
creu que, malgrat els imperia-
lismes culturals, el català torna-
rà a ser la primera i la llengua
hegemònica de Catalunya.

A.M.- El problema de satellitza-
ció de l'anglès, qui se l'ha de plante-
jar és el castellà. El nostre perill és
el castellà. El català serà el que
vulguem els catalans entre tots; si
l'hem de salvar només els autòctons,
potser els de "Els Marges" tindran
raó i, d'aquí quaranta o seixanta
anys, al final serà substituït pel
castellà. L'única manera de salvar-
lo és que ho vulguem tots.

M.M.- Aquest" voler" s'hauria de
transformar en coses concretes.
Som una comunitat petita, de poc
mercat, de pocs diners, fins i tot de
poques possibilitats polítiques; la
nostra arma és per a mi l'arma de la
qualitat, és a dir l'adequació de cada
acció a la realitat del problema. Una
televisió, unes emissores, unes re-
vistes que lliguin la gent amb el
medi, actiu i progressiu política-
ment.
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Catalunya no sap català

F.V.- Jo sóc pessimista; allò que
di\i en Badia és veritat: els catalano-
parlants s'han acostumat a prescin-
dir del català escrit. Això és una
conseqüència gravíssima del fran-
quisme.

M.M.- Catalunya no ha après a
llegir en català. Tret d'algunes ex-
cepcions, durant la República, a
Barcelona, Sabadell i algun altre
lloc, l'escola obligatòria sempre ha
estat en castellà.

F.V.- Aquest és un condicionant
greu, tant a l'escola com als mitjans
de comunicació. Cal aconseguir, no
solament que els castellanoparlants
es facin seu el català, sinó també que
els catalanoparlants es trobin cò-
modes en l'ús escrit del català.

Voluntat col·lectiva de
normalització

S.S.- Jo no crec que es mori el
català, tot el contrari. Crec que
aquest ressorgir va arrelant i la pro-
va rau en símptomes com els que tu
dius, sempre que no ens manqui la
imaginació. La cultura catalana no
pot reduir-se a un enllaç amb la
cultura de fa quaranta anys, ha de
partir de la realitat de tota la gent
que avui viu a Catalunya, i aquesta
realitat la trobem en les revistes que
surten als barris, en català i en
castellà, en les festes que es fan a
Montjuïc i als barris, on es canta en
català i en castellà, així també es
catalanitza la societat.

A.M.- La voluntat ha d'accelerar
el procés, si no tenim consciència
que volem anar cap aquí, anirem
més lentament. Mentre només sigui
la festa la que es fa en català, i en
sortir encara ens dirigim en castellà
per preguntar l'hora a un descone-
gut, no haurem fet gran cosa.

M.M.- El català té un problema
molt antic. Mai no ha estat una
llengua plenament normalitzada.
Quan Catalunya ha après a llegir i a
escriure ho h i fet en castellà. Ja
havia tingut el seu floriment literari,
etcètera, però s'aprèn a llegir i es-
criure a partir de l'escola obligatòria
al segle passat i no tenim un model
en català.

A.M.- A la llarga hem de donar
gràcies que l'escola obligatòria hagi
estat tan dolenta.

F.V.- Que l'estat franquista hagi
estat tan feble ha estat una sor tB

JOSEP BIGORDA

Contra la trampa dels
encensers

L* aventura de l'assemblea
diocesana de Barcelona
sembla una empresa bas-

tant reeixida. Fins ara, s'han cele-
brat ja quatre de les vuit sessions
finals i les impressions són prou
positives. Temps hi haurà, però,
de fer-ne una mica d'anàlisi tant
dels continguts com de la ideologia
filosòfica o teològica subjacent.
Avui, voldria limitar-me a destacar
un aspecte formal: el del diàleg
públic i sense censures que una
bona part de la base de l'Església
manté amb el seu .bisbe. No deixa
de ser una bona cura de realisme i
de sentit autocrític per al cardenal
arquebisbe de Barcelona, que va
seguint de dalt a baix totes les
sessions amb totes les interven-
cions, —i que n'ha de sentir de

1 fredes i de calentes— l'operació
"Assemblea". Sobretot, aquests
dies, en què, per causa de la cele-
bració del XXV aniversari de la
seva ordenació episcopal, al vol-
tant seu s'hi contempla el fum i s'hi
nota el perfum de l'encens dels
bisbes auxiliars, i del Full diocesà,
en el qual s'hi poden trobar foto-
grafies de la millor escola "pace-
lliana". De totes maneres, la salut i
la higiene mental no permetran
que caigui en la trampa de l'en-
cens, sinó que escolti les veus del
poble senzill i directe, ni que a
vegades esdevingui rondinaire.

T ant de bo que en totes les
esferes jeràrquiques sabes-
sin recórrer a la cura del

diàleg obert, sincer, públic i crític.
Una cosa semblant escrivia fa po-
ques setmanes un escriptor catòlic
italià, el teòleg Giovanni Gennari,
referint-se al Papa. En un article

I titulat: "A Papa Wojtyla da uo-
I mo", Gennari manifesta el desigrque els creients no oblidin mai que

el Papa és un home també, i un
I home a qui li aniran molt bé les

paraules espontànies de la gent, ni
que siguin crítiques. I, en canvi, li
ha de fer mal l'entorn que li va
repetint constantment expressions
de congratulació, d'elogi, d'engan-
xosa i sistemàtica adulació.

En relació amb això, Giovanni
Gennari recorda que el 21 de fe-
brer de 1980 el Papa féu cap a la
Basílica del Laterà per tal de reu-
nir-se amb els capellans de Roma.
"Després de cinc o sis discursos
inacabables d'informació oficial i
genèrica, que escoltà amb pacièn-
cia, com nosaltres, i que, segons
digué després, ja els havia llegit,
volgué que els capellans li parles-
sin lliurement. La cosa no estava
prevista. Però prengueren la pa-
raula dos rectors. El primer, que
viu enmig de la gent de la perifèria,
li digué que a Roma la gent estima
Crist i l'Evangeli, respecta el Pa-
pa, però no soporta el Vaticà... El
segon digué al Papa que entre els
capellans n'hi na que pateixen,
perquè voldrien una església dife-
rent, més oberta, més diponible als
problemes dels homes, més pobre,
més fraternal. Havia arribat el
moment de posar algunes cartes
damunt la taula, de parlar frater-
nalment de l'església de Roma. En
aquell moment, el discurs fou in-
terromput pel cardenal Poletti, in-
dicant que el temps previst s'havia
acabat. El Papa —afegeix Genna-
ri— havia escoltat amb interès, i
ens digué que aquests eren els
discursos que volia sentir, ja que
els oficials els podia llegir sempre a
casa seva. Afegí, encara, que era
necessari multiplicar aquests en-
contres espontanis, car ell volia
escoltar. Els capellans aplaudiren
com mai. Bé. No s'ha repetit. Han
passat deu mesos i un moment
semblant no ha tornat. Penso —es-
criu Giovanni Gennari— que cal
ajudar-lo a escoltar. I nosaltres
hem de recordar que és un ho-
me..."
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Col·lapse blanc a Barcelona
ENRIC BANERES I JOAQUIM ROGLAN

No neva mai a gust de tothom i Catalunya ho porta gravat
a la seva història, perquè fou allà per l'any' 198... quan la
GRAN NEVADA va fer perillar la mateixa existència del
nostre país; perquè classes dirigents i no dirigents varen
quedar atrapades i aïllades en els que serien els tres
nuclis vitals per al nostre país: La Fira de Mostres, el
Casino de Sitges i l'Hotel Quatre Barres on es donava el
més preuat premi de les nostres lletres. Aquelles dades
històriques són ara recordades per Josep Puig i Munt,
l'home que va recórrer Catalunya amb improvisat tri-'
neu, el mosso d'esquadra heroic que ara s'ha decidit a
publicar les seves Memòries i que ha cedit la primícia a
L'HORA. •

"No vull —diu el mosso d'esqua-
dra Josep Puig i Munt— escriure
aquestes memòries per atorgar-me
mèrits històrics, les escric només
perquè el poble de Catalunya sàpiga
el que deu als dos únics cavalls de la
Guàrdia Urbana que hi havia a
l'Ajuntament i que van arrossegar el

meu trineu pels tres símbols de la
nostra pàtria, en aquelles glaçades
dades, per tal de salvar al personal
que aquí hi veureu descrit. Vull
només morir amb la consciència
tranquil·la i explicar-ho tot. Per la
resta, la Història em jutjarà i potser
els homes em perdonaran".

La GRAN NEVADA va caure a
Catalunya,'»segons s'explica a les
Memòries, un cap de setmana en
què a Barcelona hi havia .molta acti-
vitat política, cultural i empresarial,
la qual cosa vol dir que la ciutat
restava pràcticament buida, els fun-
cionaris eren a esquiar i el personal
veritablement important per a la
bona marxa del país va quedar
tancat per sorpresa, els uns al recin-
te fial, els altres al Casino de
Sitges i els altres a l'Hotel Quatre
Barres. Però mes val llegir-ho en
paraules d'en Josep Puig.

"Va començar a mitja tarda i
tothom era ja als llocs de l'activitat
programada per a dissabte a la nit.
Quan la gent va acabar les seves
activitats se'n van adonar que esta-
ven bloquejats. A la Generalitat,
només hi restàvem dos mossos
d Esquadra i vam ser conscients de
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la gravetat de la situació quan de
matinada va arribar al Palau un
home que morí extenuat als nostres
peus i que duia un missatge del
President que deia "Salveu-nos a
tots, collons, que som a l'Hotel Qua-
tre Barres". Hi havia dos cavalls de
la Guàrdia Urbana al davant, dins
Ajuntament buit, que estaven pre-
parats per a uija recepció oficial per
a l'endemà. Hi havia peces de cotxes
de la Diputació i un manual de
bricolage a la Biblioteca dins el
Palau. Així vaig construir el trineu i
vaig marxar cap a l'hotel".

Entre penalitats sense fi, el mosso
d'esquadra va arribar a l'hotel on es
concedia el més preuat guardó de.
les nostres lletres; on hi havia el Presi-
dent, els consellers, el batlle, els
regidors, els intel·lectuals i escrip-
tors, el ministre espanyol de cultura...
el centre neuràlgic de Catalunya, en
definitiva.

"Només d'arribar, recordo que el
ministre espanyol de Cultura em va
esbroncar per la meva tardança,
mentre el President em deia que el
comprengués, que l'home estava
nerviós. El President restava tran-
quil i serè mentre el ministre li anava
dient que no li perdonava aquella
malifeta, que li prendria dos tras-
passos, tot dient-li, "Te acordaràs
de esta, te acordaràs de esta. Ha-
cerme perder el avión con la reunión
que yo tenia, olvida los traspasos
que sabes. Te acordaràs de esta".

El batlle de la ciutat esbroncava
els seus regidors perquè no hi havia
ni un funcionari previst per tals
emergències, perquè ja estava bé
que ningú n'hagués pogut fer qua-
drar els funcionaris, que molt pro-
metre i no feien res mentre ell era de
vJatgeu.", continua Josep Puig abans d'escriure
una sensació seva,: "Va ser desa-
gradable la discussió política en la
qual polítics pro-soviètics insistien
que eren els únics capaços de moure
ajut internacional per a un cas de
situació siberiana. Els altres repre-
sentants polítics se'ls van tirar al
damunt, tot dient que el que calia
era mobilitzar el poble, el nostre
poble, que era al recinte firal. La
majoria va acordar això hi varen
passar tota la nit discutint els ter-
mes del comunicat, signatures i pro-
tocol anirien al document que jo
tindria l'honor de portar al nostre
poble. Va ser el Bisbe qui, amb bon
seny, va donar una solució vàlida per

a tothom, tot dient, que havia de ser
. un missatge simple, posat en boca
del nostre President i que es limités
a donar alè i ànims al poble en nom
del poder celestial i terrenal, i que a
la vegada demanés ajut en nom de
aquests dos poders. El delegat del
Govern a Catalunya no hi va posar
inconvenients perquè era a la cuina
rosegant una pota de gall."

Tan assenyada proposta va ser
durament criticada pels escriptors i
intel·lectuals presents a Tacte que,
segons Josep Puig, "Estaven ja
exaltats des de les primeres vota-
cions del jurat, i es van posar molt
nerviosos a causa de la tancada, es
van insultar entre ells i el jurat, i el
jurat va replicar explicant a tothom
pels altaveus les pressions de totes
les capelletes culturals per tal que
es donés el premi a una i no a l'altra.
Els polítics van aprofitar la conjun-
tura per desacreditar els intel·lec-
tuals... La situació es va calmar
quan els artistes van dir que farien
jocs de saló per a tothom i quan el
Maïtre va anunciar que a l'hotel hi

, havia provisions i xampany per re-
sistir tres mesos. Va haver-hi gran
alegria i germanor a partir del mo-
ment en què el xampany va circular
en abundància. Tinc la mala cons-
ciència d'haver trencat aquesta ale-
gria quan vaig demanar un voluntari
per ajudar-se en la meva àrdua tas-
ca. Només es va oferir un escriptor,
militant d'un partit del Sud, finalis-
ta etern de premis literaris i mai
guanyador; va ser en Jiménez,
aquell heroi de la nostra Història i
les nostres lletres que va morir con-
gelat en arribar al carrer Muntaner i
a qui es va concedir una flor natural
pòstuma per la obra poètica
"CALÇOTS ALTIUS". Ell i els
cavalls són els veritables herois, i no
jo, on simple i bocabadat missat-
ger!".

El recinte firal era ocupat per
milers de persones aquell cap de
setmana. En tots els seus pavellons
hi havia programades festes popu-
lars. A cada un hi havia una orga-
nització: ecologistes, feministes,
gais, COPEL, parats, eurocomunis-
tes i altres grups marginals... Al
castell de Montjuic, únic lloc on en
Josep Puig no va poder arribar, hi
havia una festa de Fuerza Nueva i
CEDADE.

"A la plaça d'Espanya vaig respi-
rar ja una forta olor a porros i vaig
sentir molt de xivarri i música. El

primer pavelló.on vaig arribar va sr
el dels ecologistes. Vaig llegir l'his-
tòric comunicat, però vaig rebre una
gran xiulada. Em van donar un co-
municat per a l'Hotel Quatre Barres
on deien que si la natura havia
previst això, no hi havia motiu per
anar contra natura, que ells ja ha-
vien canviat el sol del seu emblema
per un.ninot de gel i amenaçaven
amb fortes campanyes si els polítics
intentaven variaria situació natural.
Vaig anar després al pavelló de les
feministes, les quals molt amable-
ment, em van donar porrets per
fiimar, però que es van exaltar quan
van sentir el missatge històric i tam-
bé em van donar un comunicat per al
Quatre Barres on exigien, per tal de
fer quelcom, tot el següent: aprova-
ció del divorci per causes naturals i
catastròfiques de separació, anti-
conceptius gratis perquè si la situa-
ció es perllongava s'havia de fer
quelcom urgent, que els mascles
violents i opressors foren els pri-
mers en obrir un caminet des de llur
pavelló fins al de la COPEL".

El tercer pavelló on va arribar en
Josep Puig, va ser el Gai. Ho recorda
així: "Vaig ser rebut entre gran
alegria i aplaudiments quan em van
veure, jove, fort, valent i enfundat
en el meu uniforme de mosso d'es-
quadra i vaig ser homenatjat i con-
vidat a porrets. Però quan vaig llegir
el missatge les coses van variar. Em
van donar un comunicat per al Qua-
tre Barres on deien que, a més de
donar suport a les reivindicacions
feministes, consideraven un insult
que els demanés ajut el poder celes-
tial que els havia condemnat reite-
radament a l'infern des que va arri-
bar un papa polonès. Decebut, vaig
anar al pavelló de la COPEL. Fou
una experiència inoblidable, puix
que no van tenir ni la delicadesa
d'escriure la seva resposta al Quatre
Barres i em van dir textualment:
"Mira, tío, les dices que lo que
nosotros digamos. £Vale? Que ya era
hora de ver a todos los chorizos
encerraos en algun sitio, que noso-
tros ya estamos acostumbraos ,j,Va-
le,? que se preocupen por ellos y se
lo monten ^Vale?. Pues vale, Lo que
nosotros digamos".

En Josep Puig dedica diverses
pàgines a lloar el comportament del
pavelló dels eurocomunistes: "Es
van mostrar educats i correctes i
disposats a fer el que convingués
unitàriament per tal de salvar el país
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d'una situació siberiana que tants
mals podia portar a tothom".

El pavelló dels parats va ser una
llarga i forta experiència i en Josep
Puig hi dedica moltes planes, potser
perquè d'allí va sortir el seu tercer
gran viatge i una nova proposta:
"Van acollir el missatge amb esclat
de riallades i em van donar un co-
municat per al Quatre Barres on
deien, "Nosaltres ja estem acostu-
mats a la inactivitat i no estem
preocupats. Suggerim que es dema-
ni ajut també per salvar el país al
Casino de Sitges, on aquest cap de
setmana hi ha una reunió del Fo-
ment i de la CEOE. Si ells fan
quelcom, potser col·laborarem.
Sort, nanos". En Josep Puig va
decidir actuar pel seu compte hi, en
jornades heroiques, abans de tornar
al Quatre Barres, va anar al Casino
de Sitges a portar el missatge presi-
dencial. Però deixem-li la paraula.

"Quan vaig arribar, em va tocar
deixar el carnet, omplir la fixa!, po-
sar-me corbata i pagar 500 pessetes.

A dins hi havia gran alegria i el
xampany francès sortia com d'un riu
sense fi. Vaig ser amablement rebut
i convidat a grans quantitats de
xampany. Eren homes de ment clara
que es van posar ràpidament
d'acord i el seu missatge va ser
textual i sense dubtes: tot contes-
tant al President li deien: 1) Som
conscients de la gravetat de la situa-
ció. 2) Convé treballar ràpid i orga-
nitzar la cosa. 3) Els parats que
obrin camins per rescatar-nos i no-
saltres ens dedicarem a organitzaria
cosa en general tot fent ús de la
nostra infraestructura 4) Si vós o els
vostres consellers necessiteu ali-
ments, no dubteu en demanar-los
aquí a Sitges. 5) Demanem les
exempcions fiscals previstes i legals
per als casos de tasques humanità-
ries i benèfiques". Va signar el mis-
satge en representació de tots,
l'empresari de l'Holliday On Ice.

Les Memòries de Josep Puig s'es-
tenen recordant els 7 dies que va
passar per dur altres missatges d'un

lloc a l'altre, els set dies següents
que va passar portant a tots els
representants dels tres sectors per
tal de reunir-los a tots, i els set dies
de discussions polítiques en què cap
dels tres sectors afluixava la seva
postura.

Al final de les memòries, l'Heroic
mosso d'esquadra no pot evitar, en
parlar de l'acabament de la greu
situació, fer algunes reflexions als
seus lectors: "Al cap dels 30 dies
que va durar el procés, la neu es va
anar fonent i la gent va anar retor-
nant lentament a la seva activitat
normal. La Natura i la Història van
seguir llur curs normal. Una vegada
més, els intensos dies de treball dels
nostres polítics disposats a anar per
feina, la consciència col·lectiva del
nostre poble, la voluntat comú de
totes les forces econòmiques, el
seny en les llargues discussions, van
evitar que el pànic fos col·lectiu, van
fer que la Història i la Natura es
fonguessin, i que el país, un cop
més, fos salvat". •

L'on com balla JAUME FUSTER

Italian Connection
L % habitació era a les fos-

ques. Per les persianes
mal tancades s'escolava

un fil de llum que permetia d'en-
devinar la tossa rabassuda de l'ho-
me que esperava. Llunyans, els
cotxes hi posaven una remor de
fons, com una rapsòdia ciutadana.

El repic del telèfon va trencar la
immobilitat de l'escena. L'home
s'aixecà, despenjà l'aparell i mor-
molà: " Sí?". Escoltà les vibracions
de l'aparell. "D'acord. Que pu-
gi". I penjà. S'apropà a la tauleta
de nit i encengué el llum. Era una
habitació anònima d'un hotel de
tercera categoria del Transtevere.

L'home, de mitja edat, era més
aviat baix, corpulent, de cara ro-
dona i ulls porcins. El cabell li
clarejava i el front ampli era solcat
de rebrecs de preocupació. Es tra-
gué un mocador de la butxaca i
embolcallà el llum de la tauleta de
nit. La cambra restà en una pe-
nombra esfereïda.

LJ home es palpà l'aixella.
N'extragué una màgnum
automàtica. Obrí el dis-

positiu de la culata i examinà el

carregador. Satisfet, tragué els
panys de seguretat i col·locà l'arma
altre cop a l'estoig. "D'aquesta
gent no te'n pots fiar, encara que
semblin amics". Es fregà les mans.
Mentre movia les espatlles amb un
gest que li era habitual, com si
volgués posar-se bé l'americana i
s'apujava els pantalons, l'ull es-
querre li bategava. Se sentia ner-
viós.

Quatre cops a la porta. Un silen-
ci. Quatre cops més. Amb la mà
sota l'aixella, l'home rabassut féu
lliscar el pany de la porta. Se situà
en l'angle mort, per tal que no el
sorprenguessin. Però a la llinda de
la porta només hi havia una perso-
na. Era un home més aviat baix.
Duia una jaqueta fosca, una cami-
sa virolada i una corbata de flors
que se li havia torçat. El cabell,
curt, se li revoltava una mica en

una cresta de gall. Del rostre qua-
drat en destacava un mostatxo a la
mexicana. "Passeu!" I tancà la
porta, després d'ullà d'esquitllen-
tes el replà, buit, de l'hotel.
" Seieu!". Mentre el del bigoti s'as-

seia, retirà la mà lentament de
l'aixella. Tenia el palmell suat.

E ls companys italians li ha-
vien deixat el cotxe i l'equip.
Un cent vint-i-set que tenia

dificultats en el canvi, un magnetò-
fon japonès i un micròfon direccio-
nal. L'embalum l'havia dissimulat
amb la gavardina. Però el carrer
era buit. Només, de tant en tant
passava un cotxe. Enfocà el micrò-
fon direccional a la finestra del
segon pis. La tercera a la dreta. La
de les persianes ajustades. Engegà
el magnetòfon. Se sentia molt ma-
lament. Li costava d'entendre
aquell italià amb accent polonès.
Però eren ells. Ho confirmà perquè
parlaven del papa.

U na hora més tard, des de la
seu del partit a Roma, féu
una trucada telefònica.

"Frutos? La connexió s'ha produït.
He enregistrat la conversa. Surto
en vol d'Alitàlia a les tres quaran-
ta-cinc. Convoca reunió de l'exe-
cutiva".
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DE BAIXA A AMERICA,
RENEIX A EUROPA

Sèrie negra. Es la moda!
JOAQUIM VILA/TXIQUI NAVARRO

Asseguts amb les cames sobre la taula, amb la
gavardina i el barret posats, fumant una cigarreta i
llegint el mateix diari de sempre, tot esperant la
trucada de telèfon o la inesperada visita que els posarà
en moviment.

Així ens els imaginem, car així els
retraten els escriptors que han con-
vertit la novel·la negra en un gènere
massiu. Vàzquez Montalbàn, Jau-
me Fuster, Manuel de Pedrolo i
Andreu Martín, a casa nostra, i els
clàssics —Chandler, Hammett,
Cain o MacDonald, en respectives
traduccions, són avui a les bibliote-
ques de qualsevol casa, encara mig
amagats. El lector de novel·la negra
amb la morbosa clandestinitat de
saber-se seguidor d'un gènere que
qualifiquen de menor, viu les aven-
tures de Philip Marlowe o de Pepe
Carvalho, amb plena intensitat. In-

dividualistes, prudents i cautelosos,
així són els detectius. El lector de
novel·la negra mai no confessarà
el seu vici solitari i, encara que li
agradi el secret compartit, sempre
restarà prudent ningú no ho sabrà.
Farà ghettos, on es presumirà de les
darreres novetats aconseguides a
l'exterior o continuaran cultivant el
vici, p l'afecció d'una manera solità-
ria. Tant se val. El que és important
és saber qui ha assassinat a Sylvia o
què ha passat amb la Charo. La
resta són minúncies.

El 1930, a Amèrica del Nord,
iniciava la seva carrera un detectiu,

Sam Spade. Personatge de El falcó
maltès. La seva publicació per part
de Dashiell Hammett, inicia el camí de
la novel·la negra. Abans hi havia hagut
grans escriptors de noveLla policíaca, pe-
rò a partir de Hammett hi ha novel.-
la negra. Un bon nombre d'escrip-
tors s'hi apunten. Holliwood s'ado-
na del negoci i surten les pel·lícules
de sèrie negra, i amb elles, el mite
Humphrey Bogart, el detectiu ci-
nematogràfic per excel·lència i amb
el cine arriba la novel·la negra a
Espanya.

La sèrie negra aquí

Acabada la guerra civil, alguns
escriptors aconsegueixen sobreviu-
re publicant novel·letes de detectius,
amb pseudònim clar, però era molt
difícil escriure novel·la negra en
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aquells temps, qualsevol
parlava malament de la policia. En
el país on aquesta era la millor del
món, quina falta hi feien els detec-
tius?. Ès necessari arribar a Vàz-
quez Montalbàn i a Pedrolo. L'un,
malgrat que escriu en castellà, fa un
detectiu perfectament barceloní,
amb ambients i personatges perfec-
tament reconeguts, Pepe Carvalho
significa en la novella policíaca del
país, el mateix que Marlowe a Nord-
america. D'altra banda, Pedrolo fa
un altre tipus de novel·la, Joc brut i
Mossegar-se la cua són novelles
de sèrie negra, els ambients de les
quals són tancats, obsessius, propis
de la postguerra, i el detectiu que
crea Pedrolo és el personatge ideal
per moure-s'hi.

Malgrat la manca d'escriptors, el
tema interessa. Tots recordem les

aventures radiofòniques de Taxi-
Key que van fer furor els anys cin-
quanta i seixanta quan les famílies,
un cop apagats els aparells radiofò-
nics, feien les seves càbales sobre
qui és l'assassí. El nostre país era un

mercat verge i així ho van compren-
dre els editors que en poc temps
inflaren el mercat: Península, Laia,
Tusquets, Barral, Bruguera, Grijal-
bo i Plaza i Janés han tret edicions .
de novella negra, primer els clàs- r

JAUME FUSTER

El constant desafiament
Jaume Fuster pertany a la nova generació
d'escriptors catalans preocupats per donar
qualitat literària als gèneres de consum a
novel·les de sèrie negra. De mica en mica
s'omple la pica, Tarda sessió continua 3,45 i Les
cartes d'Hèrcules Poirot.

Què és per a tu la novel·la
negra?.

Com a lector, una manera de
passar-m'ho bé. Com a autor, un
mecanisme literari molt complex i
difícil de muntar. Però molt grati-
ficador, tant pel nombre de lectors
que tinc, coin per la satisfacció de
sortir-me'n amb més o menys traça
d'un desafiament. Diuen que la
novella negra és sübliteratura.
Potser sí. Allò que és cert, però,
és que és un dels gèneres amb més
lectors arreu del món. I que hi ha
algunes obres que mereixen llocs
d'honor a la història de la literatura
Diuen, també, que és un gènere
d'importació. Suposo que és veri-
tat. Però en literatura, avui en dia,
o tot és d'importació o no hi ha
fronteres. I jo crec això darrer.

Per què escrius novel·la ne-
gra?.

Perquè m'agrada. I, potser, per
allò que deia abans del desafia-
ment. Si hi ha gent que ho ha fet en
altres llengües i altres cultures

perquè no ho puc fer jo en la nostra
llengua, arrelat a la nostra cultu-
ra?.

Un bibliografia?.
Indiscutiblement, els autors

nord-americans són els que més
m'interessen. Hammett, Chandler,
McCain, Macdonald, Himes. I al-
gun francès: Simenon, Japrisot,
Manchette i, per altres motius,
Vian. Això sense oblidar Pedrolo,
que m'introdueix en el gènere. I
tres autors: Margaret Millar, Pa-
trícia Highsmith i la Maria Aurèlia
Capmany del Jaqué de la demo-
cràcia ideVes-te'nianqui.Enla
novella d'espionatge —una variant—
m'han interessat dos anglesos:
Graham Green i, sobretot, John Le
Carré. Per raons especials m'inte-
ressen, sobretot, els clàssics: Ar
thur Conan Doyle, Allan Poe i
Emile Gaboriau... Ah, i Balzac,
que en va escriure alguna. En can-
vi, no m'interessen gens els an-
glessos tradicionals, com és ara
Agatha Christie.

Projectes?

Després de De mica en mica
s'omple la pica (en castellà El
procedimiento, segons la versió
de Josep Elias), que era la novella
policíaca política, de Tarda ses-
sió contínua 3,45 que era la míti-
ca i de Les cartes d'Hèrcules
Poirot que era la irònica, he en-
llestit i ara la corregeixo La coro-
na valenciana que correspondria
a la novella negra escrita des de
l'angle del delinqüent. A més, és
una novella countrie. Ès a dir, no
passa a ciutat, sinó a la carretera,
al mar, a la muntanya... Tinc pen-
sat, també, escriure una novella
d'espionatge. A la catalana, però.
Si és que me'n surto. I
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HORARI

De les 9 del matí a les 10 de la
nit

GRUPS MOLT REDUÏTS

PROFESSORS NADIUS I PRO-
FESSIONALS

PREPARACIÓ EXÀMENS OFI-
CIALS

RESERVI ARA LA SEVA PLAÇA
PER AL CURSOS INTENSIUS

ORGANITZACIÓ DE CURSOS
A L'ESTRANGER

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

ROSELLÓ, 293/ METRO DIA-
GONAL, ENTRE PG. DE GRA-
CIA I RAMBLA CATALUNYA.
TELÉF. 218 78 46.

sics, després els autors sud-ameri-
cans i finalment els del país. El
públic n'estava àvid, i la novel·la
negra es va convertir en negoci fins
al punt que una novel·la de sèrie
negra, va guanyar el premi Planeta:
Vàzquez Montalbàn ho aconsseguí.

Nous autors col·laboraren en el
bomm —Jaume Fuster, Andreu
Martín— i l'interès creix, fins al
punt que s'organitzen taules rodo-

MANUEL
VAZQUEZ
MONTALBÀN

A la recerca
d'un nou
realisme
Manolo Vàzquez
Montalbàn és ja un clàssic
de la novel·la negra.
Malgrat escriure en
castellà els seus
personatges són
purament barcelonins.
Tatuàje, La soledad del
manager, i Los mares del sur,
obra amb la qual va
guanyar el premi Planeta,
són les seves novel·les de
sèrie negra.

La novel·la negra és un producte
cultural condicionat i lligat com-
pletament a claus culturals nord-
americans, a una societat indus-
trial conflictiva i molt urbana. La
meva visió és la d'un fenomen
cultural molt tancat, molt lligat a
unes coordenades culturals molt
determinades i concretes, de les
quals no se la pot desvincular sen-
se que perilli la seva pròpia essèn-
cia. Quan es parla de novel·la ne-
gra aplicada a d'altres latituds cul-
turals i literàries no es fa un plante-
jament correcte.

Jo no escric novel·la negra.
Aprofito uns tics determinats, tant
tècnics com imaginatius, de la no-

nes, conferències... fins i tot, prope-
rament, apareixerà una revista es-
pecialitzada en sèrie negre. Quan a
la seva pàtria, els EUA ha deixat
d'ésser un gènere especialitzat i no-
vel·les de sèrie negra apareixen en
qualsevol col·lecció literària en
igualtat de condicions amb novelles
de qualsevol altre gènere, al nostre
país estem en plena efervescència
del boom de la novel·la negra.H

vel.la negra americana per veure si
el realisme té altres possibilitats
que no siguin, per una banda, el
plantejament naturalista i, per al-
tra banda, el plantejament de l'a-
nomenat realisme socialista. Fins i
tot des de la perspectiva de cercar
noves tècniques a la novel·la negra,
per exemple el punt de vista que
hom té de la realitat des de la
perspectiva de l'heroi, del fals he-
roi, de l'investigador privat, em
permet una visió molt plural de la
realitat i al mateix temps molt
ambigua, i, com a conseqüència
una visió no codificada de la reali-
tat, que crec fonamental per fer
l'esforç d'aprofundir en el camp
del realisme.

Actualment, tinc acabada una
novel·la, el protagonista de la qual
és Pepe Carvalho, que s'acosta
molt a la política-ficció. Es titula
"Asesinato en el Comitè Cen-
tral" i tracta de l'assassinat del
secretari general del Partit Comu-
nista d'Espanya. He trigat pràcti-
cament dos anys per escriure-la i
suposo que sortirà cap a la prima-
vera. •
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XAVIER COMA

La novel·la negra catalana
encara és per néixer
Xavier Coma,nascut a Bardelona Pany 1939, ha estat
successivament crític de jazz, de cinema i de
còmics, a part de publicar treballs sobre
altres temes de la cultura de masses. Des de
1965, ha creat nombroses campanyes publicitàries
per a la televisió, el cinema, la ràdio i altres
mitjans. En el transcurs dels darrers anys, ha
col·laborat a "Tele/eXprés", "El Viejo Topo",
"Dirigido por", "Fotogramas", "Camp de l'Arpa",
"Tòtem", "Historia y Vida", "Sunday". etc. Es autor
de "Los còmics, un arte del siglo XX" (Guadarrama,
1978). "Del gato Fèlix al gato Fritz" (Gustavo Gili, 1979) i
"La novela negra" (El Viejo Topo, 1980). Xavier
Coma és un dels màxims estudiosos de la novel·la
negra nord-americana i per tant cal tenir-lo en
compte en qualsevol aproximació a aquest gènere
literari.

Què és per a tu la novel·la
g
La novella negra és un gènere

molt poc definit, i bastant indefini-
ble, en el qual hi entren, per una
banda, una tradició de novel·la en-
torn al crim, és a dir la típica novel·la
policíaca tradicional, i, per altra
banda, algun corrent que podríem
anomenar sòcio-polític, que trans-
forma aquesta antiga vessant tradi-
cional. Entre les dues tendències,
surt el que en diem a Catalunya, a
França i a Amèrica del Sud la no-
vel·la negra, que es podria definir
com una novel·la entorn al crim, feta
amb una ambició literària, no com
un senzill producte de consum, i des
d'un punt de vista on entren consi-
deracions de tipus sociològic, psico-
lògic i polític. D'una manera sintèti-
ca, es podria dir que és l'aplicació
del realisme crític a la novel·la poli-
cíaca.

Si la distinció fonamental en-
tre novel·la negra i novel·la poli-
cíaca és la qualitat literària i
l'enfoc sòcio-polític avançat,
6per què s'ha considerat la no-
vel·la negra com un gènere me-
nor?.

De la mateixa manera que s'ha
considerat el "western" un gènere
menor dins el món del cinema o la
ciència-ficció dins la cultura de mas-

ses. Això, realment, és conseqüèn-
cia, d'una comoditat de la crítica
literària "oficial", que sempre que
s'ha trobat davant de camps molt
especialitzats i al mateix temps molt
amplis s'ha estimat més deixar-los
com a gèneres menors.

De tota manera, Manuel Vàz-
quez Montalbàn va guanyar el
premi Planeta amb "Los Mares
del Sur"...

Bé, quan la novella de Vàzquez
Montalbàn guanya el Planeta és
perquè ja hi ha una sèrie de crítics
literaris, els més avançats, que trac-
ten la novel·la negra com qualsevol
altra tipus literari. Fins i tot quan el
premi Planeta recau sobre Vàz-
quez Montalbàn per una novella
negra això no estranya ningú, per-
què en aquell moment aquest gène-
re té un boom popular; aleshores
s'aprofita, per una banda, el nom de
l'autor i, per l'altra, el boom de la
novella negra per fer un premi dife-
rent dels altres i per tal d'aconseguir
un èxit segur.

I a què és degut aquest boom?.
Aquest boom té moltes explica-

cions, però en un cert sentit pot
dependre en gran mesura d'una ca-
sualitat editorial. A Bruguera hi
van arribar un tipus de col·labora-
dors d'origen sud-americà, per als
qui la novella negra estava molt

desenvolupada. Aquest llançament,
però, ha estat molt intel·ligent i ha
trepitjat un terreny preparat per
una minoria d'intel·lectuals que
anys enrera van començar a parlar
d'aquest gènere. El boom es deu a la
ignorància que hi havia en relació a
la novella negra. Cal tenir en comp-
te, també que aquest boom no hau-
ria estat possible fa 10 ó 15 anys
pels problemes de censura que pre-
sentaven moltes d'aquestes novel-
les.

La novel·la negra presenta,
doncs, una ideologia pròpia?.

No exactament. Raymond Chand-
ler és un liberal, un autor de dretes,
mentre que Shim Thompson, Ho-
race Me Coy i Dashiell Hammett
són autors reconegudament marxis-
tes. A part d'això, existeix una falsa
novella negra que utilitzava els ma-
teixos mètodes i que és significati-
vament reaccionària i àdhuc feixista
i que falsifica l'orientació bàsica del
gènere que sempre tendeix cap a
l'esquerra.

Quina és la situació de la no-
vella negra catalana?.

Fora d'algunes excepcions, no
s'ha arribat, a Catalunya, a una
novella negra d'autor especialitzat,
com és el cas de Manuel Vàzquez
Montalbàn i d'Andreu Martín,
fins als últims anys. Crec que a
casa nostra la novel·la negra és
en els seus inicis. El fet d'esmen-
tar tan sols dos autors especia-
litzats ja ho diu tot. A més, cal
assenyalar que es tracta d'una
novel·la negra escrita a Cata-
lunya per catalans, però en llen-
gua castellana. Això vol dir que
una novel·la negra escrita en
català és encara per néixer, per-
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què les dues novel·les de Manuel
de Pedrolo són casos esporàdics.

La novella negta de Vàzquez
Montalbàn i d'Àndreu Martín
parteix d'unes condicions socials i
polítiques molt diferents de les de la
novella nord-americana. Podria
arribar a crear-se una novel·la negra
específicament catalana, perquè
encara que siguin dos autors que
s'expressin de forma molt diversa hi
ha un fons de tractament de la
realitat ciutadana molt diferent al
fons del tractament de la novel·la
nord-americana. El principal pro-
blema que tenen aquests autors és
que, una mica per herència i molt
pels processos patits per la llibertat
d'expressió, porten al damunt una
autocensura terrible. Hi ha moltís-
sims moments en què es frena un
desenvolupament normal de cada
novel·la i no s'arriba al fons d'una
quantitat de qüestions actuals. En
el transcurs del temps, la novel·la
negra ha reflectit cada època i cada
moviment social; cada moment
provoca una novel·la negra deter-
minada. Suposo que una novel·la
negra, pròpiament dita, escrita en
aquests moments, aquí, hauria de
tenir molt en compte el problema de
l'atur. Aquest problema, però, po-
dria ésser substituït per un altre en
una època "pròspera".

Per altra banda, és inqüestio-
nable l'èxit del cinema negre. El
millor exemple seria l'adaptació
feta per Bigas Luna de la novel.-
la "Tatuaje" de Vàzquez Mon-
talbàn.

Sí, i per lògica s'hauria de fer més
pel·lícules d'aquest tipus, però en-
cara no es pot parlar d'un cinema
negre d'aquí. Aquest gènere de ci-
nema tan sols ha existit als Estats
Units, tot i que algunes adaptacions
han desvirtuat i desfigurat les obres
originals. No cal dir que el cinema
pateix una censura molt més severa
que la literatura. Tanmateix, hi ha
realitzadors intel·ligents que han
arribat a explicar d'una manera més
indirecta el mateix que els novel.lis-
tes.B

La neu, pels núvols

L a veritat és que són pocs els
esports que podem praticar
a l'hivern els qui tenim la

sort o la desgràcia —en qualseol cas la
nosa— de viure en una ciutat. Sembla
que l'hivern s'hagi fetper pujar cap ales
cimeres de les muntanyes i deixar- •
se anar, costa avall, damunt d'aquest
invent remot dels escandinaus que
són els esquís. Una cosa: si no van
ser els escandinaus qui els van
inventar, no entraré en polèmiques
amb qui em vulgui rectificar.

L'esquí és un esport que va més
a Catalunya perquè tenim la sort
que al nostre país hi ha les millors
estacions hivernals de tot l'Estat, a
les quals podem afegir-hi les veï-
nes del Pirineu aragonès, molt a
l'abast nostre. Anar-se'n a esquiar
uns dies, només és comparable,
des del meu modest punt de vista,
a fer un creuer a vela sobre una
fràgil i lleugera embarcació: amb-
dós esports tenen un risc que els fa
excitants i ambdós ens permeten
trencar de sobte amb el paisatge
urbà i asfixiant que vivim cada dia.

Però, ai!, esquiar costa un ull de
la cara, malgrat que la major part
de les estacions han "congelat" els
preus dels "forfaits", és a dir, el de
la utilització de les instal·lacions.
No es pot dir el mateix dels preus
dels hotels, dels preus dels cursets
que es donen a les estacions ni del
que costa fer el viatge amb cotxe
des de la ciutat a qualsevol de les
estacions. També s'ha apujat tot el
material encara que, si un té l'ull
viu per a les ofertes que fan algu-
nes cases d'esports, abans que
comenci la temporada es pot tro-
bar algun saldo interessant.

Es molt car esquiar. Una setma-
neta a qualsevol estació catalana,
no us baixarà de les vint mil peles i
això si no aneu cada nit a fer el
"cubata" a la discoteca de moda i
si ignoreu la cuina primitiva que
pot trobar-se sempre a les proxi-
mitats de les estacions i quasi mai
a la estació mateixa. Per a qui vol

aprofitar els caps de setmana, en-
cara li surt menys a compte, per-
què, a més que els "forfaits" són
més cars els festius és molt difícil
d'amortitzar-los amb les estacions
convertides en autèntiques ritua-
des humanes.

Si pregunteu als de les esta-
cions, us diran que encara hi per-
den calés i que per cada any bó en
tenen tres o quatre de dolents. En
això, els amos de les estacions
d'esquí semblen pagesos i mira
que no en tenen res de.pagesos,
que tots són de la ciutat i deixen
ben poca cosa per a les comarques,
tret dels llocs de treball temporers
i de un calaixet a les quatre fondes i
bars dels pobles.

J o crec que tots aniríem mi-
llor si algun dia, quan s'ha-
gin acabat aquestes conces-

sions eternes que estan usufruc-
tuant les companyies de les esta-
cions, aquestes passessin a ser
propietat dels pobles de llurs co-
marques. Potser no baixarien els
preus però els beneficis estarien
millor repartits.

Mentrestant, si no tenen les vint
mil peles per passar una setmana a
la neu o si tenen les peles però no

^ disposen de la setmana en qüestió,
els recomano que juguin "squash"
que és un dels esports més ben
parits que hi ha per a l'home i la
dona de ciutat. Suaran com a ca-
valls i es mantindran en forma.
Això sí: una raqueta de no res,
preparin 2.500 peles i per llogar
una pista, 350 mes com a mínim.

S i tampoc l'"squash" els fa
el pes, mirin de fer una mica
de "footing" de tant en

tant, o facin una taula de gimnàsia
ca senzilleta la cambra de bany. A
l'estiu, quan tornin a anar a la
platja, m'agrairan haver seguit
aquests consells per mantenir una
bona forma física tot mirant com
neva a gust dels qui disposen del
temps i de les peles necessaris per
pujar a la muntanya.
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ara ens hem adonat que tot
aquest món està adquirint una
gran importància a València. El
redactor en cap de Madrid sem-
en Manolo Hidalgo que ja havia
estat col·laborant amb nosaltres
durant molt de temps i ara hi
torna.

La crisi de les revistes

Evidentment, -l'Elisenda Nadal
creu que un dels principals motius
que va provocar el tancament de
"Fotogramas" per no dir la causa
clau, va ser la crisi que gairebé totes
les revistes estan patint: "Gairebé
tothom ha baixat les vendes i
nosaltres no vam ser una excep-
ció, és clar, però som força opti-
mistes. El que no volem fer és
una revista sense mitjans ni es-
tar patint contínuament pel fet
de no poder pagar. Creiem que
ens sortirem". L'Elisenda creu
que no hi ha prou públic per a totes
les revistes d'espectacles que han
anat sortint durant els darrers me-

sos. "No hi ha prou gent. En
aquest país, la gent abans de
renunciar al seu conyac per falta
de diners, renunciava comprar
revistes, a llegir. És un dels
grans problemes, i per això crec
que no hi ha públic per a tothom,
que algú haurà de tancar forço-
sament. No sé, s'ha d'esperar a
veure què passa".

Un 50 per cent de Fotogramas
estarà dedicada als espectacles dels
país "més o menys com ja ho
anàvem fent". A més hi haurà
contactes amb els principals centres
del cinema, del teatre i dels espec-
tacles per estar al corrent de tota
l'activitat internacional. *' Segui-
rem informant com ja ho fèiem i
evidentment intentarem supe-
rar-ho cada vegada més".

Els premis "Fotogramas"

Els premis Fotogramas, que no
s'havien interromput mai, es dona-
ran també aquest any. "Hem fet
una campanya sobretot a nivell

radiofònic perquè la gent pugui
enviar els seus vots per concedir
els Fotogramas. Ja n'hem rebut
molts i segur que en continua-
rem rebent encara més quan la
revista ja sigui al carrer. No
volem que la tradició dels premis
Fotogramas s'interrompi.

Elisenda Nadal està una mica
sorpresa per la gran resposta que ha
tingut a tots nivells el fet que la
revista torni a aparèixer. "Ja t'he
dit que no m'esperava la reper-
cussió que va tenir el fet del
tancament i ara m'ha tornat a
sorprendre la resposta de la gent
davant la notícia que tornàvem a
sortir. He rebut cartes, telefo-
nades, els mitjans de comunica-
ció m'han ajudat... En fi, molt
bé..."

El 2 de febrer, doncs, tornarem a
tenir un nou "Fotogramas" entre
nosaltres. Valdrà unes 80 pessetes,
"encara no hem concretat exac-
tament el preu" i tindrà 64 planes
d'informació, entrevistes i reportat-
ges. •

Encreuats núm. 8 7 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: 1-Una de Premià. Dos-cents.
Una altra de Premià. 2- Dit de l'empresa que té
reconegudes qualitats edificants. 3-La seva planta
acostuma a anar per terra. Tant la vol fer l'estudiant
de Dret com el d'Econòmiques, al revés. 4-Com que
a l'Uruguai no la saberen fer, varen perdre el
plebiscit. Dues de nero. 5- Dit del mim que tot i
essent ètic és només imitatiu. Aquella bestiola fera
que fa soroll però no mossega. 6-La planten els
desvergonyits i els coratjosos. Nau de recreu. En
compte. 7-Instrument per a mesurar la finesa del
tacte. 8-Es fa a la vista de pocs. Consonant. En
tromba. 9-Temps eh què, sortosament no es treballa.
Dit de les aigües que estan entre els estanys de Long i
de la Llebreta. 10-Prefix ideal per a lligar un pòker.

VERTICALS: 1-Tres de la Campsa. 2-Dit del tic
produït pels músculs de l'ull. En porcions. 3-Si es
rebenta, ens atura. 4-Allò que mai no aconsegueix la
balança de pagaments. 5-Consonant. L'illa d'Ulis-
ses. Vocal 6-Ara en diuen coco. Tantes tes tens, Ton?
7-AUò que hom espera d'una malaltia. De record. 8-
Cedirà, a mitges, però. No hi arriben els raigs. 9- Són
necessàries dues parts per a fer aquest acte. Una
altra, Ton? 10-La seva edat és envejable. Vocal.
Sembla que s'hagi empassat un pal, al revés. 11-No
oblidarà fàcilment l'ofensa. 12-L'art dels nusos.
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SOLUCIÓ ALS ENCREUATS 86

HORITZONTALS: 1-P.C. 2-Esparadrap. 3-Rar. INI. Li.
4-Espera. Dels 5-1. S'altar. Te. 6- Canalla. MMH 7-Nu.
Canvi. Ln. 8-Tamis. Danesa. 9-Elevació. 10-Anima. A.
VERTICALS: 1-E.c.t. 2-Persiana. A. 3-Sap. Númen. 4-
Presa. ui. 5-A. ralcseM. 6-Rialla. Va. 7-An. Tanda. 8-Dida.
Vaca. 9-R. Ermini. 10-Call. M. Eo. 11-Pistils. 12-Eina.
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EL PROPER MES DE FEBRER

"Fotogramas"
torna a néixer
ANNA CORTADAS

Després de vuit mesos de no ser al
carrer, "Fotogramas", sens dubte la
revista cinematogràfica més popular
del país, torna a sortir. Els aficionats
al cinema i als espectacles en
general i tots aquells que van ser
seguidors de la revista durant molts
anys tornaran a trobar-la als quioscs
a partir del proper 2 de febrer.

El proppassat 7 de maig, la revis-
ta "Nuevo Fotogramas" editava
el seu número setmanal. Aparent-
ment era un exemplar normal, però
alhora que sortia se sabia la notícia
que la revista desapareixia, no esta-
va ben bé clar si per sempre. I no
estava clar, perquè la gent que T ha-
via seguit durant anys comentava
que era difícil que s'acabés definiti-
vament.

Elisenda Nadal, la seva directo-
ra, explica que la desaparició va ser
una autèntica commoció per part
del públic. "No m'ho esperava,
però quan vam decidir plegar hi
va haver una autèntica reacció,
tant de professionals del món de
l'espectacle com de gent en ge-
neral. Però no quedava cap més
remei que tancar, es van acumu-
lar una sèrie de problemes que
no es podien solucionar d'un dia
per P altre i vam decidir acabar.
Des de llavors, cada mes hem
anat dient que sortiríem al mes
següent, fins que ara ha estat
veritat".

Elisenda Nadal dirigeix "Nuevo
Fotogramas" des de fa quinze anys.
Ha viscut totis les seves etapes. "El
final de la dècada dels seixanta i
sobretot els principis dels 70 van
ser èpoques molt bones per a la
revista". Era l'època de la"gauche
divine" i Fotogramas recollia d'al-
guna manera, el seu esperit. Publi-
caven en ella, a part de molts altres,
gent com el fotògraf Pomes, en una
preciosa secció de fotografies ano-
menada "Los rostros de Pomes",
en la qual sortia des de Garcia
Màrquez, Jackie Stewart i Julio Cor-

tàzar fins a les més
conegudes models de
l'època. A l'apartat
"Oidoen Bocaccio"
(i no hem d'oblidar
que Bocaccio era el lloc de reunió
habitual de la "gauche divine" bar-
celonina, es parlava des de la Maria
del Mar Bonet, aleshores molt jove,
—tot just començava— fins a l'Em-
ma-Cohen, la Mary Quant o la Gui-
llermina Motta.

Mr. Belvedere torna

Però sens dubte el personatge
més popular i més entranyable per a
tots els seguidors de "Fotogramas"
era Mr. Belvedere amb el seu con-
sultori cinematogràfic, consultori
que ell dividia, segons el tipus de
preguntes, en "fans", "belicosos",
"inquietos" i "curiosos". Mr. Bel-
vedere comentava i contestava tota
mena de cartes que els seus segui-
dors li enviaven referint-se al tema
del cinema. La seva identitat va ser
sempre una incògnita per als seus
seguidors, i encara ho segueix es-
sent. "Mr. Belvedere tornarà a
escriure a "Fotogramas" a par-
tir del primer número d'aquesta
nova època, ens diu Elisenda Na-
dal, m'imagino que això alegrarà
molt als lectors".

A part del misteriós redactor, s'in-
corporen a la revista alguns nous
col·laboradors i se'n mantenen molts
dels que ja hi havia. "Tenim gent
nova i gent que ja hi era, per dir-
ne alguns, es pot esmentar José

A«0 XXÏIÏ. »,• 1643 ?ftMYQ!S8& 75 PUS.

Entrevista

Luís Guarner i Vicente Molina,
que s'encarreguen del cinema,
Gabriel i Galàn i Joan de Saga-
rra que faran la part de teatre,
les "Mitomanias" les tornarà a
fer Terenci Moix, l'Àngel Casas
es continuarà encarregant de la
música i, a més, hi haurà Jorge
Berlanga, Rosa Rivas, Sol Ala-
meda, molta gent".

Una secció per al video

El video és el nou fenomen, el
fenomen de moda que s'està intro-
duint ràpidament a casa nostra. "Es
per això que hem decidit incor-
porar una nova secció que parla-
rà del video, perquè pensem que
és un, mitjà que està adquirint
molta importància i que "Foto-
gramas" és el marc adequat per
parlar del tema, ens diu Elisenda
Nadal, la secció del video la por-
tarà un nou col·laborador, del
Olmo, que primer de tot infor-
marà sobre què és això, els dife-
rents sistemes, la seva qualitat,
etc."

"Fotogramas" ha obert redacció
a Madrid i té en projecte, si la cosa
funciona, crear-ne una a València.
"Es imprescindible tenir una
gent fixa a Madrid, perquè a
Madrid és on passen gran part
de les coses dels espectacles. I V
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LES EINES DE BUTXACA
iAmb quines eines literàries
comptem per col·laborar en el
procés de normalització ;
lingüística i cultural a
Catalunya? ^Què diuen,
encara avui, els nostres
clàssics?

ELS SOTS
FERÉSTECS
Raimon Casellas

Edició a cura de Jordi Castellanos

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

ALTRES TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ

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

Di«tribtl·li:

Fa divuit anys que "Ràdio-Scope" és en antena amb la veu de
Salvador Escamilla

HOMENATGE A"RÀDIO-SCOPE" JORDI QUINTANA

Bon dia,
Salvador Escamilla

tel, 381373 11

L a setmana passada se celebrà
el divuitè aniversari d'aquell
dia en què Salvador Escami-

lla deia per primera vegada, "Bon
dia, Catalunya" a la ràdio, en el seu
programa "Ràdio-scope".

La celebració d'enguany ha tingut
un caràcter d'oficialitat i d'home-
natge.

Salvador Escamilla presentà un
"Ràdio-Scope" en directe amb la
presència de Guillermina Motta,
Pere Tàpias, Ovidi Montllor, Mari-
na Rossell, Núria Feliu, La Trinca,
Joan Isaac, entre d'altres.

La festa va ser molt entre amics,
molts casolana, que així és com
sempre ha estat "Ràdio-scope" tant
pel que fa al tracte amistós que
estableix Salvador Escamilla amb
els seus incondicionals "radioescol-
tes", com pel que fa a la gresca que a
La Paloma s'hi celebrava.

A la tarda s'havia fet Tacte d'ho-
menatge a la Casa Gran, encara que
sense la presència de Narcís Serra
"perquè m'ha cridat el president de

la Generalitat a la mateixa hora",
segons va dir a la nit a La Paloma, on
sí que va voler assistir-hi.

La participació de diferents es-
barts, de poesies recitades amb
grans declamacions, la interpretació
de cançons com "Rosó", per part
Ramon Calduch, o fins i tot una
cançó en castellà —l'única de la
nit— pel simpàtic Raül del Castillo,
dedicada a la "virgen negra de
Montserrat". Van ser moments
molt felicitats per un públic que
tributava un merescut homenatge a
Salvador Escamilla, el mateix pú-
blic que xiulà a Pedrito Ruiz quan
aquest va fer un acudit sobre el molt
respectat pel públic assistent, pre-
sident Pujol.

Narcís Serra fou l'única autoritat
que intervingué en Tacte i en un llarg
diàleg amb Salvador, en el qual fins i
tot aquest evità el tema i demanà a
l'alcalde la televisió privada. Narcís
Serra va dir que allò "era un acte de
reconeixement i d'empenta". No-
saltres diem el mateix. I
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Teatre ANTONI BARTOMEUS

Un "Anarquista"
sense girar la cara

"Mort accidental d'un anarquista" es va estrenar a Itàlia un any
després que els fets relatats a l'obra haguessin succeït.

"E1 teatre popular ha emprat
sempre l'element grotesc,
la farsa —la farsa és un

invent del poble— per a desenvolu-
par qualsevol discurs més dramàtic.
Perquè la rialla queda realment en
el fons de l'ànim com un sediment
ferotge que no es desenganxa. Per-
què la rialla evita un dels perills més
grans, el de la catarsi". Quan Dario
Fo escriu això, porta ja vint anys de
camí teatral, ha fundat el col·lectiu
"La Comune" i són relativament
recents les estrenes de Misterio
Buffo, Morte accidentale di un
anarchico i Pum! Pum! chi é? La
polizia! Per a ell, el teatre té un
paper en la campanya contra el
terrorisme d'estat, contra la "mas-
sacre d'estat", que així se'n va dir
dels fets iniciats a Itàlia cap els anys
68-69, i està disposat a jugar aquest
paper. L'objectiu del Poder, d'a-
cord amb l'estratègia burgesia - po-
licia - magistratura, és destruir les
avantguardes més actives de la
lluita obrera. Aleshores, doneu-li un
teatre a Dario Fo que us farà

"comèdia". Arrenglerat (és un dir)
amb el que ell mateix qualifica
d'" extrema esquerra lliure" (la qual
cosa li permet un marge de manio-
bra amplíssim) utilitzarà al màxim
els recursos d! allò que és genuïna-
ment popular, perquè aquesta és la
seva aposta. I anotem, encara,
aquest altre propòsitt: "La ràbia i
l'odi han de convertir-se en acció
constant entre els altres i amb els
altres; no en desfogament indivi-
dualista i impotent".

Vegem algunes dades. Som a
l'estiu de 1969. El moviment de
masses és en ple creixement a Itàlia.
Les organitzacions feixistes, conve-
nientment finançades i protegides,
tenen la missió de crear en el país un
estat de tensió que afavoreixi una
solució política de força i desorienti
els sectors populars. Ja s'han
produït diversos atemptats. El 8
d'agost esclaten nombroses bombes
en trens i estacions, de les quals
s'acusa el ferroviari Pinelli que serà
detingut. Continuen els atemptats,

entre ells una bomba en un banc de
Milà que ocasionarà setze morts. I el
16 de desembre de 1969, en el curs
d'un interrogatori, Pinelli és llançat
des de la finestra del quart pis d'una
comissaria de Milà. Només un any
després, el desembre de 1970, i a
Milà mateix, Dario Fo estrena Mor-
te accidentale di un anarchico;
justameni quan "Lotta Continua"
descarrega més fort les bateries
contra el comissari Calabresi, acu-
sant-lo directament de l'assassinat
de Pinelli. (Calabresi seria mort a
trets el maig de 1972).

Pere Planella agafa ara aquest
text, i amb Mort accidental d'un
anarquista (1) assaja el primer
muntatge en català d'una obra de
Darios Fo. Perquè, diu, "ofereix
unes propostes polítiques que es
corresponen amb les del nostre país,
i justament en un moment en què
aquí no es fa teatre polític". Qual-
sevol insinuació no sembla pas pura
coincidència.
I, en agafar aquest Anarquista,

Planella assumeix la farsa tràgica, la
real, que és en l'origen, i treballa
amb tota la pulcritud del món la
farsa grotesca, que és la resposta de
Fo. Només amb aquest bagatge po-
dia dur a terme el seu assaig. Es
tractava de no girar la cara a cap
situació límit, sinó al contrari, i d'a-
favorir la distorsió sense perdre els
papers. Basant-se simplement en la
simplicitat i, sobretot, en una mo-
dèlica direcció d'actors (diguem, de
seguida, que Josep Minguell afronta
amb èxit tal vegada el personatge
més difícil de la seva carrera perquè,
a niés, al seu darrera hi ha l'ombra
de Dario Fo-actor), Planella posa en
primer terme l'eficàcia. Si la farsa ha
estat sempre una bona fórmula per a
esmicolar la imatge del Poder ridi-
culitzant-la (sovint el poble té poca
possibilitat de defensa), cal no per-
dre de vista on es centra aquí aquest
Poder. Perquè, de casualitats, no
n'hi ha gaires. I després, en sortir de
l'espectacle, serà bo rellegir el pro-
grama de mà: potser ens adonarem
que, realment, hem baixat massa la
guàrdia. •

(1) Mort accidental d'un anarquista, de
Dario Fo, en traducció de Guillem-Jordi
Graells. Actors: Carles Sales, Jordi Bosch,
Josep Minguell, Pep Munoz, Enric Arredon-
do i Carme Callol. Direcció: Pere Planella.
(Regina, 8-1-81).

45



Llibres PERE ANGUERA

Memòries de
la guerra

GUARNER, V.: L'aixe-
cament militar i la
guerra civil a Cata-
lunya. Publicacions de
l'Abadia de Montserrat.
Biblioteca abat Oliva,
18. 392 pàgs.

Un document excep-
cional sobre la guerra
espanyola de 1936 a
1939, tant per la lúcida i
brillant anàlisi que fa
l'autor de les seves docu-
mentades informacions,
com per les notícies que
aporta o pels bons conei-
xements de tàctica mili-
tar amb què les formula
—no endebades Guarner
era, el 1936, cap supe-
rior d'ordre públic a Ca-
talunya i fou després
sots-secretari de defensa
de la Generalitat, abans
d'ocupar càrrecs d'àmbit
estatal. El coronel Guar-
ner, amb un estil brillant
i àgil, confessa, comuna
de les motivacions del
llibre, la lectura dels in-
justos retrets fet per a
Azana a la Generalitat en
"La velada de Benicar-
ló". Guarner es carrega
Dencàs, critica el 6 d'oc-
tubre i retreu el poc cas
d'algunes autoritats dels
avisos dels preparatius
de la revolta militar del
36. Fa un bon anàlisi i
descripció dels fets del
19 de juliol a Catalunya,
comenta i es queixa der
l'esclat popular que la
victòria suposà. Dels
episodis militars cata-
lans dedica una atenció
especial a la defensa del
front d'Aragó, assumida
en bona part per les mi-
lícies, i a l'expedició a
Mallorca, la idea de la
qual no compartí. For-
neix dades interessants

sobre les indústries de la
guerra i acusa els agents
soviètics de provocar els
fets de maig. Un aplec
important.

Educació i
anarquisme

SOLA, P.: Eduació i
moviment llibertari a
Catalunya. Ed. 62. Lli-
bres a l'abast, 156. 297
pàginas.

Un llibre dens i docu-
mentat, provinent de la
tesi doctoral de l'autor,
especialitzat en l'anàlisi
de centres educatius d'ar
rel popular i/o llibertària
en la Catalunya dels pri-
mers anys del segle. La
present aportació s'obre
amb una panoràmica rà-
pida sobre l'anarquisme
i l'estat de l'educació
entr 1900 i 1939 a casa
nostra, i intenta bastir
alhora el retrat robot del
mestre racionalista i del
seu paper dins la socie-
tat. En la segona part,
exemplifica les expe-
riències educacionals lli-
bertàries en l'anàlisi i la
detallada descripció crí-
tica del sabadellenc A.
Rossell, i del paper teò-
ric que suposà l'Escola
Moderna de Ferrer i
Guàrdia, en la seva acti-
vitat editorial com en
l'escolar. En la tercera
part ressegueix la vida,
obra i publicacions i teo-
ria de quatre m.estres lli-
gats al corrent llibertari no
tant com a prototipus,
sinó com a mostra d'una
rica i densa gamma de
realitzacions i d'impul-
sos. Si aquestes tres
parts ofereixen una ves-
sant bàsicament histori-
cista, la quarta, més teò-
rica, informa una valora-
ció crítica sobre la reali-
tat i les possibilitats de

l'educació llibertària.
Una bibliografia comple-
mentària, el catàleg
d'obres de Rossell, el bui-
dat del" Boletín de l'es-
cola moderna" i l'índex
onomàstic complemen-
ten l'obra.

Un màgic univers
de ficció

RODOREDA, M.: Viat-
ges i flors. Ed. 62. El
balancí, 121. 128 ps.
;• E1 darrer llibre de l'au-
tora, força allunyat de la
resta de la se.va produc-
ció, constituït per dos
breus reculls més pro-
pers als poemes en pro-
sa que a la narració cur-
ta, que va merèixer el
primi Ciutat de Barcelo-
na 1980. La primera part
"Viatges a uns quants
pobles" és una mena de
fugida onírica de la reali-
tat quotidiana amb el re-
lat d'històries inversam-
blants o patètiques dels
pobles recorreguts pel
narrador. El segons
"Flors de debò", una-
venç del qual fou publi-
cat el setembre de 1969
a la revista "El pont" és
un ric i imaginari mos-
truari de flors inexis-
tents, dotades de quali-
tat i sentiments estranys.

Poesia i imatge

PEY, MARCEL: ZZZ.
ZZZ constitueix el dar-

rer treball de poesia
(visual) de Marcel Pey
un dels més importants
conreadors del gènere a
Catalunya, amb unes o-
bres d'una perfecta sim-
biosi de text i imatge. ZZZ
és el resultant d'una ele-
cubració teòrica, que
s'adjunta al treball en
forma de manifest però
presentat amb escriptu-
ra invertida, ço que fa
necessari l'ús d'un mirall
per a la seva lectura, a-

plicada damunt dues
imatges (una foto de ra-
dar i la majde la creació
de Miquel Àngel) que es
presenten en forma de
diapositiva i de portada
i contraportada. El re-
sultant de la confronta-
ció d'aquests elements
són deu poemes que el
seu torn generen i justi-
fiquen la teoria que ha
provocat el llibre. Els
poemes quant a text con-
cret són, d'acord amb la
tònica habitual de l'au-
tor, una denúncia delme-
canicisme, de la violèn-
cia establerta i de l'ali-
neació dels centres capi-
talistes i de consum.

Una història
mítica de Mallorca

VILLALONGA, L.:
Bearn o la sala de les
nines. Les millors obres
de la literatura catalana,
43. 251 pàgs.

Una de les novelles
catalanes més impor-
tants de la post- guerra,
publicada per primera
vegada en una edició
íntegra en la seva llengua
original ja que habitual-
ment es prescindia de
l'epíleg. Bearn és la
creació d'un univers nos-
tàlgic centrat en la socie-
tat idealitzada de l'antic
règim, entre paternalista
i il·lustrada, encara que
l'acció transcorre en una
vall mallorquina la sego-
na meitat del segle XIX.
A Bearn Villalonga a-
consegueix la creació
d'uns personatges proto-
típics, però sense enca-
raments.Damunt el lli-
bre que ha estat titllat
del poema de Mallorca,
hi plana sempre un to poè-
tic i irònic. Cal corregir-
ne de la nota prèvia de
l'editor, que la versió
castellana, primera pu-
blicada, no va aparèixer
a Barcelona el 1956, sinó
a Ciutat de Mallorca.
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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
d'agències) continuen essent gratuïtes, i necessàriament duran el núm. de
telei. o ref. de renunciant.

OFERTES
DEMANDES

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

Per promocionar publicació
catalana necessitem dues ve-
nedores, amb responsabilitat i
iniciativa. Imprescindible que
parlin català. Mínim garantit en
temps de prova. Possibilitat
d'ingressar 50.000 ptes. men-
suals. Horari flexible. Interes-
sades telefonar els matins al
núm. 243 79 05, Srta. Carme
STOP L'HORA Ref. 112.

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

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

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
mèdica o semblant. Per referèn-
cies truqueu ai 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 • Telf 253 73 36
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. Cati. Tardes
STOP L'HORA ref. 115.

HÜATTIA
CENTRE DE PSICOLOGIA CLÍNICA

I PSICOPEOAGOGIA

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

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

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

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

MEMMt DEL CKCMI D'MTICLIS OtSPOUTt

CANUDA. 6 TEL. 193) 303 3S 95 BARCELONA-

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

MEMBRE DEL CHEMI PAimClES DtSPORTS

AMUDA. 0 TEL. (93} 3O2 3e 95 BARCELONA-

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

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

PODOLOGIA
DE L'ADULT
I DE L'INFANT

• Peus plans, valgus, varus,
etc.

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

blemes d'ungles, etc.

I. Ardanuy. Podòlega.
ROSSELLÓ, 317.
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 o telefoneu al 798 28
02 de Mataró (Barcelona) de
dilluns a divendres de 2 a 4 i de
20 a 24 hores.

Esports

Floridablanca, 122 Teléf. 2240820
BARCELONA-11
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Astrologia
ESTEVE CARBÓ

Sola
Capricorn (2)

Es manifesten durs amb els
altres i amb ells mateixos. De
joves poden ser tímids. Ma-
lenconiosos i pessimistes po-
den dominar-se a força de llui-
tar amb si mateixos i amb
molta tenacitat.

Dotats d'esperit polític, són
subtils i hàbils davant de si-
tuacions molt complicades. La
seva visió pot ser àmplia la
qual cosa els proporciona un
gran avantatge davant els seus
adversaris. L'argumentació
sentimental té molt poca im-
portància per als Capricorn,
car deure o l'interès pesan
més.

De naturalesa positiva, no
aprecien en absolut l'abstrac-
ció, defugint tot el que no sigui
estrictament realitzacions
pràctiques.

La seva salut és molt més
forta del que aparenten físi-
cament. De nens poden ser

• difícils, però amb els anys
minven les dificultats.

Sovit pateixen malalties
cròniques relacionades amb
els ossos (genolls trencats,
etc). Són propensos a caigudes,
reuma i transtorns cutanis.

Sentimentalment són pru-
dents i reflexionen molt abans
de decidir-se. Sovint es casen
tard. Són molt fidels i difícil-
ment es tornen endarrera. Po-
ques aventures.

Finalment direm que per als
Capricornians l'èxit s'assoleix
a cop de treballar molt i de
perseverància. Destinats a
alevar-se per damunt del seu
nivell social, però lentament i
de forma progressiva. Carre-
res polítiques, finances, savis,
economistes i facultats per
treballs de la terra, empreses
de construcció, immobiliàries,
financeres etc.

Música JORDI GARCIA SOLER

Concerts:
perill i incomoditat

Els concerts cada cop són més perillosos

De tan habitual com és, el fet
comença a ésser admès sense
problemes. Àdhuc a desgrat

de la seva gravetat evident. Perquè
certament és molt greu que la gran
majoria de les manifestacions musi-
cals que es celebren al nostre país
amb caràcter multitudinari —és a
dir, tant els concerts rockers com
alguns grans recitals de cançó i mú-
sica popular tinguin gairebé sempre
com a denominador comú la manca
de seguretat i confort per als qui hi
assisteixen.

No és lògic ni natural, ni per tant
acceptable des de cap punt de vista,
que els afeccionats que volen assis-
tir a aquestes manifestacions musi-
cals es trobin amb tot un seguit de
detalls ambientals clarament lesius
per als seus interessos. La incomo-
ditat és gran pel fet d'haver de seure
de qualsevol manera, a vegades
àdhuc en condicions que palesen el
fet que s'han venut moltes entrades
més de les establertes legalment. I
ho és també pel fet que les condi-
cions acústiques i de visibilitat si-
guin molt sovint deficients, fins i tot
fins al punt de vorejar pràcticament
l'estafa generalitzada al públic que
ha pagat l'entrada i que ha de veu-
re's d'una manera com a mínim
incòmoda i enutjosa.

Tanmateix, la manca de condi-
cions de confortabilitat no és el més
greu, sinó la manca d'una mínima
seguretat pública. El fet d'encabir
més espectadors dels permesos en
un concert, unit a la inexistència de
normes de seguretat elementals
com són les preceptives sortides
d'emergència pròpies per a una con-
centració tan nombrosa, fan que els
qui tenim per costum assitir habi-
tualment a aquestes manifestacions
ens trobem molt sovint en unes
situacions gairebé angoixants i que
tard o d'hora han d'acabar en una
tragèdia irreparable.

Si les condicions de confortabili-
tat generalitzada dels assistents als
concerts són un dret inqüestiona-
ble, i que és respectat de manera
molt estricta als països civilitzats
pels organitzadors d'aquesta mena
d'actes, és clar que les condicions
màximes de seguretat han d'ésser
exigides per les autoritats, i que el
seu incompliment ha d'ésser vetllat
amb exigència i rigor, àdhuc amb les
sancions més dures que n'evitin la
repetició i posin fre a un costum que
sens dubte és perillosíssim. Perquè
ningú no pot oblidar que ja hi ha
hagut accidents tràgics, àdhuc al
nostre país, perla manca d'aquestes
condicions de seguretat.

L'exigència de sortides d'emer-
gència, serveis d'extinció d'incendis
i altres mesures de seguretat, unida
a la reivindicació de la numeració de
totes les localitats i la corresponent
reserva de seients també numerats
per a tots els espectadors, són unes
condicions mínimes que han d'ésser
reclamades pel públic i exigides per
les autoritats corresponents, sobre-
tot si realment volem evitar que
algun dia es produeixi una catàs-
trofe de conseqüències dramàtiques
i irreparables. No es tracta ja només
d'un respecte al públic, sinó de la
defensa d'un dels seus drets més
elementals, el de la pròpia segure-
tat. •
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Art MARIA JOSEP COROMINAS

Maria Bofill
en el museu de

Adiferència d'allò que està
passant a la pintura, en la
qual hi ha una certa sensació

d'estancament o de desorientació,
és interessant el fet que la ceràmica
evolucioni en recerques noves que
incideixen en aquells aspectes que^
semblaven més codificats per les
convencions.

Dins aquesta recerca cal destacar
les novetats molt refinades que pre-
senta l'obra recent de Maria Bofill.

En el Museu de ceràmica de Bar-
celona s'ha presentat l'obra recent '
d'aquesta artista, coneguda per
tots.

Aquesta exposició té una caracte-
rística molt especial que consisteix
en el fet que la major part de les
peces són de format molt reduït que
oscil·len entre els cinc i deu centí-
metres o una mica més.

Les peces han estat distribuïdes
en cinc plataformes, una central i les
altres quatre en forma radial al vol-
tant de la primera.

Les cinc taules són distribuïdes
de manera que cadascuna té una
preponderància de color. Una està
composta amb peces de colors en
les quals hi predominen el blanc i el
negre, amb degradats, tant d'un
com de l'altre. Una altra té el pre-
domini dels tons blaus i roses. Al-
guns d'aquests blaus, amb una certa
tendència cap al rosa, i alguns dels
roses, cap als blaus, en una relació
harmònica.
. També hi ha una plataforma de-

dicada als tons crus, peces, moltes
d'elles de porcellana. E n una altra hi
predominen les terres naturals sen-
se intervenció d'esmalt i la darrera
està dedicada a una melodia de
blaus clars alguns d'ells atur que-
sats, d'una gran bellesa.

Respecte a les qualitats, Maria
Bofill ens mostra el seu ampli ven-
tall de possibilitats en tant que en
Una mateixa exposició hi trobem des
de la peça amb qualitat aspra i mat
fins a la peça llisa i polida que
demana ésser acariciada dolçament,

ceràmica
fins a arribar a la porcellana més
nítida de totes. -

En algunes peces s'endevina un
lleu "craquelat" que no ens sembla
artificiós, sinó que sorgeix com una
insinuació d'algunfenoman que s'ha
produït espotàniament.

Respecte a les formes, podem dir
que el fet d'ésser petites i seducto-
res ens provoquen el desig de pren-
dre-les a les nostres mans per tal
d'entrar en contacte amb elles. Al-
gunes són formes cúbiques, de ve-
gades no simètriques, que presen-
ten una marca com d'una corda, que
li dóna tot l'aspecte d'ésser una
capsa embolicada. Altres són ovoi-
des i aplanades com cantimplores,

que apareixen seccionades per un
solc.

Altres, sobretot les fetes amb
tons crus i blaus, són petits reci-
pients que ens recorden els bols de
beure el sake. També n'hi trobem
que recorden una paperina tancada
o una copa acabada en una rebava
de doble material a l'interior que
evoca la presència d'un contingut
mengívol.

El darrer tema en què fa més
incidència és el de l'ou més petit o
de format mitjà, tema que Maria
Bofill presenta amb moltes varie-
tats. Així el trobem donant-nos l'e-
vocació d'un ou quan ha bullit i
perquè s'hi ha fet una esquerda li
han sortit filets de clara que s'han
solidificat i han format unes mun-
tanyes sobre l'obertura. Aquest
tema el trobem repetit amb tota la
gama de tons que desenvolupa a
l'exposició, en cru, en rosa etc. Si bé
tota l'exposició és d'una qualitat,
una delicadesa i una destresa ex-
traordinàries, hi volem remarcar
d'una manera particular les belles
porcellanes que ha aconseguit realit-
zar amb una perfecció poc comú. |

Una mostra de la porcellana de Maria Bofill
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Cultura en joc JOSEP MARIA CARANDELL

Animació cultural

LJ Ajuntament de Barcelo-
na —diu una nota lliura-
da als mitjans de comuni-

cació pel regidor —conseller de
cultura. Rafael Pradas—, a través
de les Àrees de Cultura, Joventut i
Descentralització i Participació
Ciutadana, organitza les primeres
"Jornades d'Animació Cultural a
Barcelona", durant els dies 30 i 31
de gener i 1 de febrer a les seus del
Col·legi d'Arquitectes i del Reial
Cercle Artístic de Barcelona.

L'animació cultural és un con-
cepte relativament nou, no ante-
rior, segons els meus coneixe-
ments, a la dècena dels setanta,
malgrat que anteriorment diverses
institucions intentessin d'animar
la cultura de les seves pròpies
àrees, per tal que els individus
d'aquestes es reunissin i creessin
cultura, car l'animador cultural no
és aquell que imparteix cultura
(com la universitat, la ràdio, la TV,
etc.) sinó aquell que anima els
altres a fer-la.

El Dr. Wolf Peter Schnetz,
regidor de cultura de la ciutat
alemanya d'Erlangen, escrivia fa
quatre o cinc anys, que les tendèn-
cies actuals de la societat fan
desaparèixer els llocs on tradicio-
nalment la gent es reunia, comen-
cies actuals de la societat fan
desaparèixer els llocs on tradicio-
nalment la gent es reunia, comen-
çant per la mateixa família, conti-
nuant pel mercat o la plaça de
l'església després de l'ofici, i aca-
bant pèls cafès i casinos o ateneus. •
E1 primer obj ectiu del ' animació
cultural és, doncs, cercar aquells
centres ja existents, o facilitant
que se'n creïn de; nous. El segon
objectiu és, però, que en els nous
centres o en els tradicionals encara
actius, l'oci tingui també un sentit
cultural o, el que ve a ser el mateix,
creatiu.

Segons enquestes realitzades a
països estrangers (França, Alema-
nya, USA...,), la principal motiva-
ció de la gent per trobar-se en
associacions culturals o recreati-

ves, no és ni la cultura ni la
diversió, sinó la necessitat mateixa
de tractar altres persones, a causa
de la creixent tendència de la nos-
tra societat de passar de comunitat
a "multitud solitària", com l'ano-
menava David Riessman. Ara bé,
les mateixes enquestes demostren
que, en segon Hoc, la cultura
constitueix l'objectiu més desta-
cat, i aquesta és una dada que
s'hauria de tenir sempre amb comp-
te. La gent, encara que sembli que
es posa davant el televisor en
actitud passiva, conserva sempre,
0 quasi sempre, el desig de pene-
trar en el secret de la cultura i de
ser-ne d'alguna manera protago-
nista. Que la propaganda faci creu-
re a la gent que el sistema per
entrar en el món de la cultura
siguin les enciclopèdies per fasci-
cles és un engany que no invalida el
fet que la gent desitga entàr-hi, en-
cara que no sàpiga com. -

A mb encert, doncs, els res-
ponsables d'aquesta acti-
vitat de l'Ajuntament

barceloní declaraven, en roda
de premsa recollida per Laia
Gonzàlez a l'AVUI, que
tenen l'animació, "com una ma-
nera d'organitzar el temps Uiu-
ells entenen l'animació, "com una
manera d'organitzar el temps lliu-
re dins una concepció ocupacional
1 de creixement en l'espai comuni-
tari i p ersonal, o com l'intent
d'estimular una nova cultura po-
pular en una societat urbana com
Barcelona". I afegien: "Si volem,
també, com unes tècniques per
combatre l'aïllament social i la
passivitat, com la possibilitat de
treballar dins la cultura..., con una
manera de donar noves dimen-
sions populars a allò que hom
anomena cultura tradicional o
cultura clàssica"
sica".

En les esmentades jornades es
celebraran debats sobre diversos
temes com "Cultura i societat".
"Processos de creació cultural";
"Cultura i immigració"; "Descen-

tralització de la cultura comunità-
ria"; "Els mitjans de comunicació
en l'animació cultural", o "Els
espais en l'animació cultural"; per
a realitzar l'últim dia una taula
rodona sobre "Propostes i pers-
peetives en l'animació cultural a
Barcelona", amb la participació de
Raimon Bonal, Xavier Rubert de
Ventós, Xavier Fàbregas, Ignasi
Riera, Lluís Bassets, Iago Pericot,
Ricard Bofill, Jaume Colomer i'
Eduard Delgado.

No cal dir que des d'aquesta
secció donem suport a la iniciativa
municipal i també d'altres, com
aquella coneguda com ATAC
—Associació de Tècnics en Ani-
mació Cultural—, que té com a
capdavanters Frederic Roda i Eli-
sa Lumbreras i a la qual pot
arribar-se telefònicament (248 12
21), i que desitjaríem que s'esten-
gués a d'altres ciutats i comarques
catalanes. Jo he defensat, en di-.
verses ocasions, aquell moment de
gran difusió de cultura per part de
la Mancomunitat en el temps
anomenat del Noucentisme. Però

A les jornades de l'Ajun-
tament hi assistiran
molts estrangers relacio-

nats amb l'animació cultural, de
París, Anglaterra, Milà, Per-
pinyà, etc, però el que fóra
més desitjable és que hi assistissin
les persones d'aquí, directament o
indirecta interessades en la difusió
i creació de la cultura. Sobretot,
els joves. Afortunadament, les
Associacions de Veïns semblen
reemprendre les activitats després
d'uns anys d'equivocat traspàs
dels seus membres més actius al
món de la política, i altres grups i
associacions comencen a moure's
en aquest terreny de promoure la
reunió de la gent i la creació de
cultura. Com és necessari que no
només els catalans de tota la vida
es sentin compromesos en aquesta
tasca, sinó també tots quants
viuen aquí, car aquest és un dels
grans problemes que té plantejada
la nostra societat cosmopolita.
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