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Cartes a

L'HORA
REPLICA SOBRE

"EL FUTUR DEL
CINEMA CATALÀ"
Senyor Director:

Amb sorpresa hem llegit
l'article signat per Miquel
Riera sobre "El futur del
cinema català", publicat al
seu número 93.

Pel que sembla aquest
senyor no deu haver assistit
ni a les Converses de "Ci-
nema Català", ni conegut
les resolucions dels dife-
rents àmbits, ni estat pre-
sent a la sessió de clausura,
en la qual el. Conseller,
senyor Max Cahner, acollí
les esmentades resolucions.
Si aquesta evident desin-
formació es penible, encara
ho resulten més certes
afirmacions carents en ab-
solut de base i fins algunes
greus inexactituts.

Qui li ha dit, per exemple,
que l'ICC aplega la " pràcti-
ca totalitat de la professió i
de l'Indústria"? Si ho dei-
xéssim en termes justos
—per exemple, "una part
important"— l'ICC no per-
dria pas la seva condició
d'ésser un dels interlocu-
tors vàlids i útils que l'ad-
ministració catalana pot te-
nir. Però d'aquí a inferir que
aquesta administració "no
tindria, a mig o llarg termi-
ni, cap inconvenient en as-
sumir la iniciativa de l'ICC,
S.A." em sembla, com a
mínim, molt agosarat

D'altra banda, si bé es
cert que hi ha hagut contac-
tes amb la Generalitat res-
pecte d'una qüestió puntual
—la del possible i desitjat
"Noticiari de Catalunya",
en coLlaboració amb l'A-
juntament de Barcelona—
no ho és amb èmfasi o sen-
se, que hi hagi hagut con-
verses sobre la continuïtat
de l'ICC entre aquest i la
Generalitat i no s'entén,

doncs que l'articulista doni
a l'Institut com a suposat
"embrió per a l'Ens Autò-
nom Cinematogràfic".

Resulta almenys curiós
que, per una banda, el sen-
yor Riera afirmi que "el
tracte de tu a tu amb la
Generalitat" tindria com a
resultat una "Conselleria
de Cultura" amb una tasca
tècnica: receptora i coordi-
nadora, el més estrictament
administrativa possible" i
que, a l'hora de detallar, es
digui que el "Govern Auto-
nòmic hauria de tenir la se-
va específica política cine-
matogràfica a través d'un
Departament de Cinemato-
grafia de la Conselleria de
Cultura, la funció del qual
hauria d'ésser la gestió i
ordenació de les activitats
cinematogràfiques." I tam-
poc deixa d'ésser curiós que
més enllà s'emboliqui amb
uns "Consells comarcals,
regionals i nacionals" que
no se sab pas d'on els treu,
almenys en cinema.

Després d'anomenar, en
absolut desordre i desco-
neixement de possibilitats,
les "solucons" del Depar-
tament esmentat, acaba
dient que "aquest plante-
jament genèric es faria via-
ble per mitjà de l'ICC (ara ja
en qualitat d'òrgan oficial),
en conexió amb aquelles
Conselleries del Govern
Autonòmic que tinguin re-
lació amb el cinema".

I llavors té el poc pudor
d'explicitar que "aquest
ens —suposem que es refe-
reix a l'embrió ICC esde-
vingut adulte— vincularia
amb un possible Centre de
Cinematografia de l'estat
espanyol, autònom i inde-
pendent de l'Administració
central.

Al tal "ens", segons l'ar-
ticulista, tindria les prerro-
gatives i competències que,
en qualsevol govern del

món, corresponen a l'exe-
cutiu i per tant ell, l'"ens",
esdevindria la única i real
potència política i fàctica
del cinema a Catalunya. Si
això no es " organismo fran-
quista", que m'ho expliqui!.

Però el senyor Riera en-
cara no en té prou i sembla
pensar que s'ha quedat curt
o tenir por de que no l'en-
tenguin i aclareix: "L'ICC
tendirà a deixar la fórmula
de societat anònima per a
passar a ser l'Institut de
Cinema Català" i col·labo-
rador, com a tal, a la creació
de l'Ens Autònom. Adueix
que de manera similar al
que passa a d'altres estats
—no nacionalitats sota un
estat— dels quals demostra
desconeixer-ne tant la legis-
lació com els funciona-
ments.

Posats a imaginar, conti-
nua inventant-se unes con-
verses que, segons ell ja
tenen fins i tot data—el mes
d'octubre d'enguany— de
les quals en sortiria un
acord tan vinculant que el
Parlament les assoliria i
prendrien forma d'un "de-
cret-llei que crearia l'Insti-
tut com ens autonòmic, amb
una composició en la qual
estarien representats la i
indústria, els sindicats i el
Parlament" i, naturalment,
ni es cita l'Executiu!

Com si tingues paura de
que el cacin en una conces-
sió, rebla el clau afirmant:
" no serà, per tant, una insti-
tució depenent de la Gene-
ralitat, sinó que serà autò-
nom i amb control parla-
mentari",

El més divertit de tot es
que el tal "Ens" no serà
subvencionat, segons l'arti-
culista, sinó que obtindrà
els diners per l'explotació
directa del cinema. El diner
obtingut es dividirà en dues
parts: una per a" remunerar

l'Estat Central" i l'altra no
pas per a les necessitats de
l'Executiu, pera Catalunya,
per a l'"Ens"sinó, per a
l'ICC".

Senyor director, no es
pas per ganes de molestr a
ningú ni tenim res en contra
el senyor Miquel Riera, al
qual ni coneixem, però... se-
ria desitjable i recomanable
que una revista tant seriosa
com aquesta no produís
confusionismes. Catalunya
no necessita utopies ni pot
creure en gent que ni coneix
qué són els poders, quina
diferència hi ha entre auto-
nòmic i Autònom, com està
organitzada la Generalitat i
les pertinences respectives
del cos executiu i el legisla-
tiu.

Creguim que tinc una.
gran simpatia per l'ICC,
que penso en la necessitat
d'un "ens cinematogràfic
autònom", que també soc
partidari d'una descentra-
lització que, en el possible,
permeti que siguin els pro-
fessionals del treball, de la
creació, de l'indústria o del
comerç qui s'auto-gereixin.
Però no puc admetre contes
de fades massa infantils ni
xantatges ni —encara me-
nys— maniobres afavorides
de totes les confusions que
ens hem co promès aclarir.

Per a deixar-ho net, li diré
que no es veritat ni l'afirma-
ció que encapçala l'article,
segons la qual s'esmenta
"una infraestructura sòlida
durant al camp cinematop-
gràfic, a l'estil de l'existent
durant la II . ' República.
Desgraciadament, el home
d'ERC hem de dir que "qué
més haurien volgut!".

Gràcies, senyor director,
per acollir aquesta carta.

Christian A. Puig.
E.RC.
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RESTAURANTS

CASA CODINA. Di-
nars casolans a bon preu
(no arriba a 400 ptas).
Carrer Torrent de l'Olla
gairebé cantonada Còr-
sega.

LA TRAMUNTANA.
Especialitats catalanes.
Plaça de Sant Miquel.
Unes 1.000 ptes.
JAUME DE PROVEN
ÇA. Tota mena de men-
jars de molt bona quali-
tat. Unes 1.000 ptes.
Provença 88.
D. CHENCHO. Espe-
cialitats en peix. Calà-
bria 224. Unes 800 ptes.

BOTIGUES

LLIBRERIA BALLES
TER. Llibres i discos ca-
talans. Consell de Cent
entre Aribau i Enric
Granados.
TÒTEM. Còmics de to-
ta mena. Plaça del Pi.
VILLEGAS. Terrissa.
Artesania catalana. Ce-
ràmica. Comtal, 31.
VERD POMA. Jogui-
nes de fusta i drap, jocs,
educatius, mòbils, etc.
Galeries Maldà. Plaça
del Pi.

PITARRA I EL MENJAR

ARQUITECTURA
A BARCELONA

Si vostè va néixer després
de 1929 és segur que no va
tenir oportunitat de veure
l'exposició, que aquell any
va celebrar-se a Barcelona
dintre l'exposició, el magní-
fic Pavelló Alemany de l'arqui-
tecte Miess Van der Rohe,
considerat pare del funcio-
nalisme a Europa i funda-
dor de l'escola de la Bau-
shauss. El Pavelló, que va
ser destruït un cop acabada
l'exposició, va ser conside-
rat com una de les millors
obres arquitectòniques de
l'època. Moltes vegades
s'ha demanat que es re-
construís —pot ser que en
un futur no massa llunyà
puguem tornar-lo a veure.
Però mentrestant val la pe-
na anar a l'exposició que
s'està fent sobre Van der
Rohe al col·legi d'Arquitec-
tes de Barcelona (Plaça No-
va 5) i que ha estat organit-
zada per l'Institut Alemany
de Cultura.

Vol menjar bé i bé de
preu? Li recomanarem un
restaurant ben al centre de
Barcelona, al carrer Avinyó
gairebé tocant al carrer Am-
ple. Es ciu "can Sogues" i a
la seva rebotiga i treballava
el dramaturg català Frede-
ric Soler "Pitarra".Ja és
curiós, oi?

A part d'això, el menjar
que donen és bo. Li reco-
manem que mengi ànec, si
n' ha ha, o bé pularda o qual-
sevol especialitat catalana.
Per postres, crema o taron-
ja amb moscatell. No li
costarà més de 700 pesse-

tes per persona, a no ser que
vostè mengi per sis, i en
sortirà satisfet, de debò.

\

SOL, SOLET
És hora de començar a

prendre el sol si vol estar
ben morenet abans que nin-
gú, just quan sigui l'hora de
començar a treure' s l'abric i
posar-se roba més lleugera.
Si té una mica de temps —i
ja sabem que això és difícil,
que tothom va atabalat— i
no vol o no pot sortir de la
ciutat, pot anar a la platja
del Passeig Marítim. No és
una meravella, però com
que segurament no s'arris-
carà a mullar-se, que l'aigua
encara és molt gelada, no ha
de tenir por de contaminar-
se, i el solet sempre és el
solet.

I si pot sortir de Barceló
na, arribi' s fins a les platges
que no són gaire lluny. Val
la pena que, posats a fer,

Pot ser que vostè hagi
pensat més d'una vegada en
la possibilitat de dedicar-se
a l'esport de la pesca. Però
la pesca tranquil·la, amb
canya i sense gaire esforç.
Pot ser que a vostè li atregui
allò de veure la boia com
baixa i puja segons si el
peix pica o no pica.

I molt probablement vos-
tè està convençut que a ciu-
tat de Barcelona no es pot
pescar.

Li demostrem el contrari.
Per una banda li propo-

sem llocs. Hi ha la possibili-
tat de situar-se a l'arribada
de les "golondrines", al'es-
cullera. Hi trobarà altres
pescadors i la pesca no és
gaire difícil. De tota mane-
ra, si el que vostè vol és un
peix més seleccionat, menys
contaminat i tenint una
mica mes de tranquil·litat,
camini una mica més. Arribi
fins al bar Regina Coeli,
travessi'l i segueixi esculle-
ra enllà. Quan hagi caminat
uns quants metres pot ins-
tal.lar-se amb la seguretat
que pescarà un bon peix.

Per obtenir material de
pesca hi ha cases d'esports
per tot Barcelona. Però on
de segur podrà trobar-ne és
al barri pescador de la Bar-
celoneta.

vagi més amunt de Mataró, mal temps i és probable que
que és on comencen a estar hi tingui més caloreta—
bé, o si prefereix el sud Sitges i Vilanova estan for-
—s'arrisca menys que li faci ça bé i són a prop.

A PESCAR

BUSGAD EL BAMAtK)R

PREMIS

PREMI LITERARI
RAMON LLULL. No-
vel.les en llengua catala-
na. De 200 planes com a
mínim. L'admissió d'o-
riginals es clou el proper
28 de febrer. El guanya-
dor serà conegut el 22
d'abril. Els originals
s'han de lliurar a Edito-
rial Planeta. Còrsega
273-277. Barcelona - 8.
PRIMER CONCURS
FOTOGRÀFIC IN-
FANTIL DE LA CIU-
TAT DE BARCELO-
NA. Per a nens i nens
fins a 14 anys. Tema:
Poble Espanyol de Bar-
celona. Les fotografies
han de ser realitzades el
28defebrerdel0aldel
migdia. Cal presentar les
fotografies abans del 28
de març a l'establiment
on s'ha fet la inscripció.
Establiment: Paral·lel,
69. Balmes, 357. Buenos
Aires, 38. Rosselló, 319.
Avgda. Guipúzcoa, 83.
Passeig Zona Franca,
210. Tamarit, 151.

RÀDIO

MEMÒRIES D'UN
COMENTARISTA.
Música de tota mena
presentada per Àgel Ca-
sas. Ràdio 4. De dues a
tres de la tarda.
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BARCELONA WEEK-
END. Música i informa-
ció de tot el que passa
durant el cap de setmana
Des de divendres a la
tarda a diumenge a la nit.
Ràdio Barcelona.
ECOLOGIA. Tota me-
na d'assumptes relacio-
nats amb l'ecologia. Di-
marts i dissabtes, 14,40
tarda. Presentat per
Montserrat Minobis.
Ràdio Nacional
Ràdio Nacional.

MUSEUS

MUSEU DEL CINE-
MA. Fotografies i uten-
silis relacionats amb el
cinema. Palau Güell.
Nou de la Rambla, Z.
Tancat cada dilluns. En-
trada 60 ptes.
MUSEU MUNICIPAL
D'ALCOVER. Arqueo-
logia, arts decoratives,
etnologia local, ambients
de finals del segle XIX,
etc. Carrer de la Costetal
1. Entrada Gratuïta.
MUSEU DEL VI. His-
tòria del vi de la seva
elaboració. Un dels pocs
d'Europa dins del genè-
re. Vilafranca del Pene-
dès.
MUSEU DALÍ. Obra
del pintor Dalí: pintura,
dibuix, gravat. Entrada:
60'pts. Obert cada dia.

TEATRE

NAQUE DE PIOJOS
Y ACTORES. Teatre
Fronterizo. A partir del 5
de febrer. Sala Villarr
el-
OPERACIÓ UBU. Di-
recció Albert Boadella.
Teatre Lliure. Carrer
Leppoldo Alàs. (Gràcia).
MÀGIC CIRCUS. Me-
lodies de Malheur. A
partir del 5 de febrer.
Teatre Romea.

• CARNESTOLTES
Ja hi som. Un

any més, des de la
mort del dictador,
el poble pot tornar
a sortir al carrer
per canviar totes
les coses en un dia.
UN sol dia que ca-
dascú pot usurpar
la personalitat que
més li plagui: mon-
ges amb barba,
nens amb bigoti,
forçuts de pell fi-
na...

El Carnestoltes
ens permet, enca-
ra que només sigui
un dia a Pany el
dret a la bogeria.

VE DE LLUNY
Dels orígens del Carnes-

toltes se n'han dit de totes.
Hi ha qui veu els seus orí-
gens en les festes romanes
de Saturnàlia i Lupercàlia,
altres diuen que l'origen de
la disfressa ve de les festes
Opàlia del poble sabí, altres
encara pensen que la cosa
ve dels egipcis amb les fes-
tes en honor al déu Osiris.

Les festes de Lupercàlia
es van celebrar fins que el
papa Gelasi transformà l'a-
ny 949 aquesta festa en la
de la Purificació de la Verge
Maria. Val a dir que l'esglé-
sia ha estat des de sempre
un dels principals enemics
del Carnestoltes que inter-
mitentment va prohibint
una vegada i altra la cele-
bració de la festa pagana.

La represa i plenitud d'a-
questes festes es produeix a
la cort francesa durant el
regnat de Carles VI...I, des
de llavors, fins avui.

QUI ORGANITZA
EL CARNAVAL?

Potser algú voldrà saber
qui ha organitzat el Carna-
val d'aquest any. La cosa
s'ha fet així: una comissió
cívica formada per les àrees

de Joventut, Relacions Ciu-
tadanes, Descentralització i
Cultura de l'Ajuntament de
Barcelona, Amics de la Ciu-
tat, FAVB, Unió de Boti-
guers, Sindicat d'Artistes
Plàstics, Fad, Reial Cercle
Artístic, BCD, Museu Et-
nològic, Institut del Teatre,
Gremi de Restauració, Jun-
ta del Liceu, Coordinadora
d'Espectacles Infantils als
Barris, Jove Cambra de
Barcelona i Gremi de Pas-
tissers, tota aquesta gent,
doncs, ha anat fent reunions
i reunions per oferir-vos
l'espectacle els propers
dies 27, 28 i 1.

LA CRIDA DE SU
MAJESTAT

La crida del Carnestoltes
d'aquest any va a cura de
Maria Aurèlia Capmany i
comença dient:

Dones i Homes, petits i
grans, mal geniüts i de
bona geia, els que viviu
arran de mar i els que
preferiu la terra ferma,
els que heu nascut entre
les pedres de la vella ciu-
tat i els que heu decidit
que valia la pena de viu-
re-hi, tots, pareu l'orella,
aneu alerta, que el Car-

nestoltes truca a les por-
tes invisibles; ja és aquí!
Si us traieu les lleganyes
dels ulls el veureu arri-
bar amb la panxa plena,
el barret esfilagarsat, la
casaca enllardada, i si us
traieu el cotó fluix de les
orelles el sentireu riure
perquè ve disposat a ar-
mar-la grossa.

Arriba el dia 27, el dia
27 d'aquest mes, del mes
de febrer: de tard o de
primer, Carnestoltes pel
febrer!

Després d'explicar que
ve de lluny situa la cosa al
present:

Amb la'careta o amb la
carota i fins i tot amb un
cap gros, no us oblideu
de donar un volt pels ba-
rris, car la nostra ciutat
no s'acaba al Pla de la
Boqueria, més aviat hi
comença. A llevant i a
ponent les antigues viles
convertides en barris re-
cobren aquests dies els
seus drets de ciutadanis,
a Gràcia, al Poble Sec, el
Pablo Nou, a Sant An-
dreu, a la Guineueta, als
nous barris que s'adhe-
reixen a la vella ciutat,
descobrireu el pas de
Mestre Carnestoltes.
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ESTOLTES • CARNEST
Posteriorment entra en

detalls sobre la condició de
liberal i demòcrata que té el
Carnestoltes. Ho diu així:

El Carnestoltes és libe-
ral i demòcrata, en podeu
estar segurs, en temps de
pesta o de dictadura no
surt al carrer. Aquest
any, com en els bons
temps, la Rua s'aplega al
Cinc d'Oros i circularà
pel Passeig de Gràcia.

I acaba la crida amb
aquesta dita popular:

Carnestoltes quinze
voltes

i Nadal de més en més,
tots els dies fossin

festa
la Quaresma mai

vingués!

VILANOVA: EL
CARNAVAL DE
SEMPRE, SEMPRE
DIFERENT

A Vilanova i la Geltrú el
Carnestoltes es diu el Car-
naval i en Carnestoltes és el
rei del Carnaval. Això de
Carnaval pot semblar un
castellanisme però és un
mot plenament assumit que
segurament té l'origen en la
influència dels indians que
tornaven a la capital garra-
fenca després de fer les amè
riques.

I qui -no ha sentit parlar
del Carnaval de Vilanova?

cional "nit de mascarots"
ha anat esmorteint-se i en-
sopint-se, i és avui Tacte
menys interessant, encara
que continua essent un dels
més concorreguts pels visi-
tants badocs.

Els vilanovins han co-
mençat amb balls i celebra-
cions la seva festa cabdal
des de dissabte dia 14. El
cicle central de Carnaval co-
mença Dijous Gras, dia 26, i
acabarà Dimecres de Cen-
dra, 4 de març.

Qualsevol vilanoví, el pro
grama que us recomanaria
seria aquest: Dijous: Xato-
nades i merengades a totes
les societats; Divendres:
Arrivo del rei Carnestoltes,
que serà rebut per una gran
mascarada i que llegirà el
sermó a la Plaça de la Vila;
Dissabte: Carnaval Infantil;
Diumenge: Les comparses,
un dels actes més caracte-
rístics del Carnaval vilano-
ví; Dilluns: la Rua i els Cors
d'en Carnestoltes; Dimarts:
la Comparsa del Vidalot,
comparsa satírica de dis-
fresses: Dimecres: l'Enter-
rament de la Sardina. Per a
més informació poseu-vos
en contacte amb qualsevol
vilanoví, si es que el trobeu
a casa, cosa ben difícil du-
rant aquests dies.
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Per la proximitat amb
Barcelona i sobretot pel
com l'han salvut mantenir i
recuperar els vilanovins,
fins i tot enfrontant-se amb
les prohibicions de la dicía-
dura, el Carnaval de Vila-
nova és un dels més cone-
guts i apreciats dels que se
celebren a Catalunya. I pre-
cisament, també, aquesta
proximitat amb Barcelona
ha post en perill alguns ac-
tes i aspectes de la festa
vilanovina, per l'invasió so-
vint descontrolada i sovint
irrespectuosa de forasters
que no han sabut entendre
l'autènticesperit de la fes-
ta; això s'ha notat especial-
ment el dissabte de Carna-
val a la nit en què la tradi-

MORT ACCIDENTAL
D'UN ANARQUISTA.
Dario Fo. Dir.: Pere Pla-
nella. Teatre Regina.
PETRA REGALADA.
Antonio Gala. Dir.: Ma-
nuel Collado. Teatre
BnrcelQna.
SIMFÒNIC KING
CRIMSON. Dir.: Sergi
Mateu i iHgo Pericot.
Teatre de la caritat. Ca-
rrer Valdoncella.

EXPOSICIONS

CODERCH DE SENT
MENAT. Obra arqui-
tectònica. Saló delTinell
(Plaça del Rei). Fins I'l
de març.
TRENS I ESTACIONS.
Antic Mercat del Born i
estació de França. Fins
I'l de març.
RICARD OPISSO I
ALFRED OPISSO. Ex
posició d'homenatge.
Galeria Vell i Nou (P.
übach 20). Fins el 27.
BARCELÓ CASAMA-
DA. Galeria Soler/Casa-
mada. Calvo Sotelo. ó.
Terrassa.
JESÚS CAMACHO.
Galeria Caràtula. Tra-
vessera de Gràcia. Í.H>.
Fins el 28 de febrer.
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BARS
THALES. Carrer Ciu-
tat cantonada. Templa-
ris. Ambient agradable
amb música suau.
DULCINEA.(Petritxol)
xocolateta amb melin-
dros, pastes de tot tipus i
altres capricis perantial-
cohòlics. Ambient fami-
liar.
ALMIRALL. Segueix
amb la mateixa decora-
ció que tenia quan el van
fundar, l'any 1860. Car-
re Joaquim Costa, 33.

LA LLETERÏA. Carrer
Correu Vell. Ambient
agradable i sedant. Mú-
sica dels anys seixanta,
baixa de volum.

CINEMA
GARY COOPER QUE
ESTÀS EN LOS CIE-
LOS. Dir.: Pilar Miró.
Amb Mercedes Sampie-
tro, Jon Finch, Carmen
Maura, etc. Una realit-
zadora de TV i els seus
problemes de tota mena.
Alex-2.
LA CIUTAT DE LES
DONES. Dir.: Federico
Fellini. Amb Marcello
Mastroianni i dues mil
sis-centes actrius. Viat-
ge per un món on impe-
ren les dones. Alexandra.

PASSEJANT PER BARCELONA
Diuen que Barcelona és

una ciutat tan atapeïda que
no permet cap passejada
que sigui reposada. Això,
els barcelonins ben barce-
lonins saben prou bé que no
és així.

Avui proposem un pas-
seig tranquil·litzador.

Pot ser un dia festiu, o un
dissabte d'aquests que no
s'ha de treballar, o bé un dia
feiner que ens hem pogut
prendre la llicència de no
treballar.

Val la pena llevar-se d'hora
al matí i dirigir-se, per
exemple, cap a la plaça del
Pi. El bar que porta el nom
de la plaça ofereix uns en-
trepans, cosa fina, que els
permetrà posar-se a to de
cara al dia que li espera.

Havent esmorzat, pot
sortir cap a La Rambla. La

ROBA DE CASA
De segur que a casa seva

falten llençols. O cortines, o
tovalles o tot això junt. I
segurament que no vol gas-
tar pas massa pessetones a
l'hora de comprar-ho. Hi ha
una botiga al carrer del

gent encara no haurà envaït
i trepitjar-la serà recomfòr-
tant. Amb tot això arribarà
a Colon. Pot fer de turista i
pujar a dalt de l'estàtua per
adonar-se, des dels sei-
xanta metres d'alçada, que
no som res. Si vol fer encara
més de turista pot fer-se
una fotografia disfressat de
gitana folklòrica amb aque-
lles disfresses que hi ha al
peu dels lleons.

Però seguin, que es trac-
tava de reposar. Pot pren-
dre les vagonetes que van
fins a Montjuïc aquelles
vagonetes que tantes vega-
des deu haver vist des de
terja. Donen una certa in-
seguretat, però general-
ment arriben a port. 0 a
Muntanya, que és el cas.
Un cop a Montjuïc té possi-
bilitats, tant si tira cap a la
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dreta, com si tira ca a l'es-
querra, tant si puja com si
baixa. La muntanya, ja ho
sap, és un veritable pulmó
de Barcelona. Li aconse-
llem el passeig que va des
de l'arribada de les vagone-
tes fins al Parc d'atraccions,
passant per la Fundació Mi-
ró i baixant per la Font del
Gat. Quan arribi al Poble
Sec veurà que tot torna a ser
aldarulls i gasos. Però vostè
ja serà un altre.

Carme, no gaire lluny de la
Rambla, on pot trobar totes
aquestes coses a bon preu.
Es diu "El Indio", i de
debò, al marge del gènere
que hi ha dins, l'establiment
és una preciosistat. Pot tro-
bar-hi cortines de puntes
d'aquestes que agradaven
tant a les nostres àvies, i
que ara s'han tornat a posar
de moda, perunes 2000 pts.
tapets per 1500 i, a més,
estores i tota mena de roba
per a la casa.

I si vostè té un pis en estil
més modern o bé vol la roba
de casa seva estampada
amb dibuixos originals, pot
anar a "Coses de Casa", al
carrer del Pi, al costat de les
Galeries Maldà i a la Plaça
del Pi. Hi ha tovalloles, to-
valles, roba de llit, roba per
al bressol del seu fill petit,
vànoves, draps de cuina,
agafadors, coixins i fins i tot
pantalles per a llums. Una
mica tot el que necessita
perquè el pis quedi agrada-
ble quant a roba. Cadascu-
na de les dues botigues val
la pena dins el seu estil.

LA PRIMAVERA,
EN BANDOLERA

Ja hi som. Ha arribat el
mes de març i amb ell la
primavera.

Aquells que som mediter-
ranis, que ens agrada l'ai-
gua i el sol les passejades i el
termòmetre per damunt
dels vint graus, la primavera

ens anuncia que ve el bon
temps per partida doble:
per la temperatura i perquè
ens hi trobarem més a gust.

Sobre la primavera se
n'han dit tantes coses que
no volem caure en tòpics.
Només dir coses com molt
materials: que podeu plan-
tar el que calgui en testos a
les terrasses, que l'estiu flo-
rirà, que podeu assistir als
molts actes que se celebren
en els festivals de primave-
ra, que podeu començar a
planificar les vacances d'es-
tiu que podeu sortir al camp
i veure com comencen a
florir, que estigueu predis-

• posats, que l'amor,al'estiu,

***:-<;»,

AMB BICICLETA
Ja li hem dit moltes vega-

des en aquesta mateixa sec-
ció que això d'anar en bici-
cleta és un bon invent. A
vegades no és senzill sortir
fora d*e Barcelona perquè hi
ha feina o assumptes que ho
impedeixen. Però convé ai-
rejar-se i la bicicleta és un
bon sistema. Si el que vol és
anar-hi per dintre de Barce-
lona li donarem uns quants
c
consells. Els millors dies
per passejar —i probable-
ment els que vostè té més
temps— són els caps de
setmana. Però no se li acu-
deixi sortir a mig matí.

diuen que s'altera. Atents al Serrat, porta la primavera
dia 20 que, com deia en en bandolera.

de la Ciutadella. No hi ha
pujades ni baixades i el
podrà recórrer amb tran-
quil·litat Quan se'n cansi pugi
fins al Gòtic i vagi pels carrerons
on mai, o quasi mai, hi pas-
sen cotxes.: el Carrer del
Bisbe, el carrer de Santa
Llúcia, la Plaça de la Cate-
dral, la plaça de Sant Felip
Neri, la baixada de Santa
Eulàlia, el carrer dels Banys
Nous, el carrer del Call, la
plaça de Sant Jaume... Li
assegurem que quan torni a
casa se sentirà enormement
relaxat i no gaire cansat. I si
segueix el consell i surt al
migdia, quan tothom co-
mença a dinar, no respirarà
gaires fums del cotxe.

Esmorzi tardet —coses
lleugeres que si no es podrà
moure— i comenci la passe-
jada cap a les dues del mig-
dia. En aquesta hora la ma-
joria de gent és a dinar i
circulen pocs cotxes pel car-
rer, especialment en diu-
menge. Tindrà molta esto-
na de marge per a un bon
passeig. Vol un bon recor-
regut? Visqui on visqui de
Barcelona arribi's al Parc

SUPERMAN-2. Dir.:
Richard Lester. Amb
Cristophe Reeve, Te-
rence Stamp, Margot
Kidder. Superman con-
tra els dolents del plane-
ta Krypton que tornen a
reviure. Bosque.
STARDUST MEMÒ-
RIES. Dir.: Woody Alien
Amb Woody Alien, Char-
lotte Rampling i Jessica
Harper. Un realitzador
de cinema reviu el seu
passat. Club Coliseum.
MON ONCLE D'AME-
RIQUE. Dir.: Alain Res-
nais. Amb Gerard Depar-
dieu, Nicole Garcia i Ro-
ger Pierre. Un científic
explica les reaccions
quotidianes d'uns per-
sonatges. Capsa.

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

MAINADA
CIA ÍNFIMA LA PU-
ÇA. Dia 26.7 tarda. Cas-
sino de Mont-Roig.
ARA VA DE BO. Dia
26, Tarda. Escola Ra-
mon Llull. Barcelona.
PEP SALTIMBANQUI
IBOCOI.Dia26.4Tar-
da. Escoles de Premià.
CÀNTIR. Dia 27. Guar-
deria Nou Camí. Mollet
del Vallès.
ARA VA DE BO. Dia
28. Tarda. Vilanova i la
Geltrú.



Va, que el món s'acaba!

ÀNGEL DABAN. Dia
28. 6 tarda. Associació
de Veïns de Font de la
Guatlla. Barcelona.
PEP SALTIMBANQUI
IBOCOI.Dia28.2/4de
6 tarda. Sant Martí de
Provençals. Barcelona.
TORTELL POLTRONA
Dia 28. Tarda. Plaça de
la Mercè de Sant Pere de
Ribas.
TITELLES BABI. Dia
28. 11 matí. Associació
de Veïns de Can Merca-
der. Badalona.
TITELLES BABI. Dia
1. 11 matí. Malgrat de
Mar.
L'ARC EN EL CEL.
Dia 1. 6 tarda. Casal de
Moià.
LA CAPSA MÀGICA.
Dia 1. 2/4 de 5 tarda.
Prats de Lluçanès.
LASARAGATA.Dial.
2/4 de 6 tarda. Cotxera
de Sant Feliu de Guíxols.
BALIGA BALAGA.
Dial. Tarda. Casal de la
Mora Nova.
PEP SALTIMBANQUI
IBOCOI.Dia3.3tarda.
Escola Cardenal Cisne-
ros de Barcelona.
XESCO BOIX. Dia 5.
Tarda. Escoles de Santa
Perpètua de la Moguda.

DE COR A COR
S'acosta la primavera i,

és clar, comencen a néixer
nens un darrera l'altre. La
Mari Carmen ja no només
té ninots. Ara té un nano
com Déu mana, un nano de
carn i ossos. Només un, no
és que hagi tingut bessons
nitrigèmins ni quadrigè-

mi.
Mari Carmen

mins ni res, però li han po-
sat un nom ben ben llarg
com si en lloc d'un nen fos-
sin deu. El nodó és diu,
agafi's "Miquel Manuel,
Leonardo, Ocheuto, Ajex,
Nicolàs" i el que és pitjor, la
Mari Carmen i el seu ma-
ridet diuen que "nosaltres
li diem "Goshua" que

.'. Tahis

significa maco, suzu".
En fi, pobre nen.

Qui té un nom curtet cur-
tet és la filleta de la Sara
Montiel, la Santíssima.
La nena es diu Thaís i es
veu que va celebrar el seu

segon aniversari a Miami
l'altre dia. Pel que sembla,
la Sara pensa que mai ningú
no ha tingut fills en el món i
declara que: "Imagineu-
vos què és educar i esti-
mar una filla com jo ho
faig": Amb la manera com
l'estima no ni hi ha, però en
com la puja i l'educa em
permeto pensar que vostè
senyora Sara ho té bastant
més senzill que una gran
majoria de mares.

Però hi ha altres mares
famoses ben preocupades
com la Santíssima la Lola
Flores, que aconsella a la
seva filla Lolita que no es
casi mai diu que: "pateixo
molt pel meu fill Antonio
que se n'ha anat de casa

Lola Flores

i ha anat a viure amb uns
-amics. Li truco per veure
si ja ha arribat, per si li
passa alguna cosa. Em
preocupo per la seva sa-
lut, per si dorm i perquè
la dona que estigui al seu
costat no hi sigui només
per la cosa sexual, sinó
que miri per ell i que s'eri
preocupi. .Sobretot això
senyora. Això més que amor
maternal és ser pesada, no li
sembla?

N'hi ha que no són* tan
felices amb la seva família.
Gom la Diana Dors, pobra,
que després de casar-se

tres mil vegades ara va i es
casa, amb un alcohòlic:

Diana Dors

"Quan anem a una festa
diu la vamp, sempre em
toca esperar-lo a la sur-
tida. Ell continua dintre
amb una copa a la mà".
Però es veu que no pensa
pas divorciar-se. Doncs pa-
ciència, senyora.

Una altra que s'ha enfa-
dat és la Carmen Cervera.
Una ex-amiga seva es va

Jclv tflvopcvict T

Carmen Cervera

portar d'allò més malament
i ella pensa venjar-se, és
clar que sí, doi que "A
Paula l'amiga que em va
trair publicant unes foto-
grafies sense el meu con-
sentiment, li penso de-
manar tot l'or del món,
que no sé quant és, però
moltíssim. Té tota la raó
Carmeta deu ser moltís-
sim.

La Cotilla Llibertina
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Punt de mira En aquest

Un adéu serè

A
quest número de L'HORA que tens entre les mans és
l'últim que sortirà al carrer en aquesta primera època de la
nostra revista. Greus dificultats ens obliguen a fer un

replantejament dels propòsits inicials i creiem que això és millor
fer-ho d'una manera tranquil·la, sense les presses i els compromi-
sos que comporta treure setmanalment un número al carrer.

L'HORA de CATALUNYA interromp la seva publicació, en
primer lloc, per problemes econòmics. En el transcurs d'aquests
dos anys en què hem sortit cada setmana al carrer, les matèries -
primes, el paper i la impremta han incrementat el seu preu
diverses vegades, molt per damunt de l'únic augment sobre el
preu de la venda que nosaltres vam aplicar el mes de gener de l'any
passat. No tanquem ofegats pels deutes, ja que podem fer-nos
càrrec de tots els nostres compromisos econòmics, però no
comptem amb la financiació suficient per a tirar endavant. Fer-ho
seria llançar-se a una aventura d'alguna manera irresponsable, i ja
vam dir, en el nostre número de presentació, que L'HORA sortia
al carrer com un projecte dissenyat seriosament i fet per unes
persones responsables.

L'HORA de CATALUNYA va ésser pensada com una empresa
modesta atès que s'adreçava a un mercat reduït com el català. La
nostra necessitat de lectors era realista en relació amb les xifres
que exigeixen alguns productes periodístics de gran infraestruc-
tura. Però encara que hem estat el setmanari d'abast nacional amb
més difusió dels que s'escriuen en llengua catalana, el nombre de
lectors no han estat suficients per a atreure la quantitat necessària
d'anunciants i, en definitiva, per a autofinançar-se;

Això no ho assenyalo per tal de crear mala consciència, sinó per
crear consciència. Vertebrar Catalunya com a nacionalitat és
l'objectiu engrescador que a la nostra generació li ha tocat
assumir. •

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

Carandell, Jordi Fortuny, Ma Josep Corominas; ECONOMIA: Joaquim
Monells; ASTROLOGIA: Esteve Carbó. ESCRIUEN EN AQUEST NU-
MERO: Pere Marcé, Francesc Moreno, Joaquim Vila, Maria Josep
Roman, Bienve Moya, Albert Mateu, Ernest Blanch i Josep Maria
Balaguer. -
PUBLICITAT: Ma del Carme Santmiquel: ADMINISTRACIÓ: Mercè Grau;
DISTRIBUCIÓ: Santi Torruella: IMPRESSIÓ: Impresiones generales, Alar-
cón, 13, Sant Adrià del Besòs. Tel. 381 28 00. EDITA L'HORA S.A., Aribau, 80
àtic la. Tels. 254 34 02. Barcelona-36. Dipòsit legal B-1904-1979.

Cartes a L'HORA (pàg. 3) . _
Va, que el món s'acaba (pàgs. de la 4 a la
10)
Punt de mira (pàg. 11)
La passera. Per MARTA MATA (pàg.
12)
La fictícia abstenció de la minoria cata-
lana. Per PERE MARCÉ (pàg. 13)
Crisi municipal: una tormenta en un got
d'aigua. Per FRANCESC MORENO
(pàg. 14)
Badia i Margarit: Un altre intent de
normalitat. Per JOAQUIM VILA. (pàg.

Lloguers: nou decret, nova angoixa. Per
MARIA JOSEP ROMAN (pàgs. 16 i 17)
El neutralisme s'enfonsa en el descrèdit.
Per MATEO MADRIDEJOS (pàgs. de
la 21 ala 23)
El Salvador condemnat. Per XAVIER
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El Carnestoltes conquereix Catalunya.
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29)
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CAPDEVILA (pàgs. 37, 38 i 39)
Josep Ma. Forn: Hem tingut molts pro-
blemes. Per ERNEST BLANCH (pàgs.
de la 40 a la 42)
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Llibres. Per JOSEP MARIA BALA-
GUER i PERE ANGUERA, (pàg. 45)
Teatre. Per ANTONI BARTOMEUS
(pàg. 46)

-Música. Per JORDI GARCIA-SOLER
(pàg. 48)
Art. Per MARIA JOSEP COROMINAS
(pàg. 49)
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Però això no es fa pas només
amb un acte heroic al llarg de la
vida o amb una manifestació un
cop a l'any, ni tan sols amb la
promulgació d'una llei que ens
dóna certes prerrogatives. Tot
això és necessari, però no sufi-
cient, ja que la normalització
total de Catalunya requereix de
tots un esforç constant per anar
reduint totes aquelles mancan-
ces que configuren la nostra anor-
malitat. I una de les mancances
més evidents és la que afecta el
sector dels mitjans de comunica-
ció. Evitaré fer aquí la descripció
d'un panorama ja prou conegut
per tothom, però precisament
perquè aquest panorama és tan
trist, L'HORA, sense haver tin-
gut temps d'arribar a ésser una
revista important, era ja impor-
tant.

En tot cas, moltes gràcies a
tots els qui han col·laborat en
aquesta empresa. Als lectors,
subscriptors perquè han estat en
molts moments la gran esperan-
ça que consolidaríem L'HORA. I
per la mateixa raó, gràcies també
als anunciants. També volem ex-
pressar el nostre reconeixement
als col·laboradors, que han estat
un grup clau de professionals per
confeccionar L'HORA cada set-
mana i per la qualitat de llurs
escrits. I també gràcies a tots els
qui han col·laborat amb nosal-
tres, especialment aquells que
en els primers moments, quan
L'HORA era només un projecte,
van esmerçar temps i diners per
tal de tirar-la endavant.

Acabem aquesta primera eta-
pa amb la tranquil·litat que dóna
haver fet tot el que hem pogut.
Dos anys al carrer ens han de-
mostrat que la necessitat d'un
setmanari en català d'informació
general era una realitat. Ara,
amb el nostre silenci, aquesta
necessitat torna a fer-se evident.
Estem segurs que ben aviat algú
sentirà el repte que nosaltres
vam sentir quan decidírem co-
mençar a treballar en un setma-
nari que es diria L'HORA DE
CATALUNYA.

,.-. ,.-: PERE ORIOL COSTA
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La passera MARTA MATA

Oliveres y palmeres

E s tracta d'unes oliveres,
moltes, que ja no hi són, i
d'unes palmeres, poques,

que amb prou feines aguanten un
asimètric i ennegrit plomall vora
la carretera.

La culpa és precisament de la
carretera nacional que cap als
cinquanta va començar a portar-
nos els primers turistes euro-
peus. El Ministerio de Informa-
ción y Turismo va començar
també a fer els comptes i a veure
que li sortirien millor si arranjava
alguns trams, omplia sots, i fins
eixamplava la calçada en alguns
casos.

Això era i no era prop de la
passera de veritat, a la comarca
del Baix Penedès, seca i calcària,
d'aire net llavors, i que tenia i té
encara com a suprem exponent
del seu paisatge la silueta de
l'olivera platejada dia i nit pel cel
parpellejant amb la marinada a
l'estiu, blincant-se i esqueixant-
se quan bufa el cerç a l'hivern.

El Ministre de torn va donar
l'ordre: allí començava la "Costa
Dorada" i s'hi havia de conèixer;
fora oliveres prop de la carretera i
vinga palmeres a rebre turistes.
Les oliveres van ser arrencades, i
plantades les palmeres; encara
en podem veure alguna parella
decrèpita més o menys solidària i
algun munyo sense verd per la
carretera nacional des d'abans de
l'Arboç fins a ben passat el Ven-
drell.

No voldria pas fer un dis-
curs escabrós i autàrquic
des d'una comarca de pes

dins una terra de pes com són el
Penedès i Catalunya. D'altra ban-
da prou que les tradicions han
començat un moment o altre, que
les oliveres foren novetat porta-
des pels romans fa vint segles i
que les palmeres que els^'ameri-
canos" plantaven als seus jardins
el segle passat són ja tradició o

orgull de la nostra comarca. Però
l'una i l'altra ens mostren com,
plantades per convenciment,
arrelen i, arrencades o plantades
per decret, desertitzen i produei-
xen calagror.

. Sovint les imatges d'oliveres i
palmeres se m'entrecreuen tot
abordant un de tants problemes
anomenats polítics... Si s'hagués
plantat l'escola catalana ara fa
cent cinquanta anys... Si no s'ha-
guessin arrencat aquestes lleis o
aquestes institucions ara en fa
dos-cents cinquanta... Si aques-
tes fàbriques s'haguessin regat
millor... Si aquells llibres hagues-
sin... Si...

Si ho sabessin les palmeres i
les oliveres que tenim el que els
ha passat i el que els passa, el que
ens passa a tots i el que ens ha
passat. Diuen que la política és
l'art del possible, d'imaginar per
tant; però també deu ser l'art del
que passa i el que roman, i l'art de
distingir-ho fora i dins d'un ma-
teix.

Ara que possiblement la pas-
sera haurà de callar una tempo-
rada i que es mirarà de replantar
L'Hora, esperem que romangui la
comunicació.

N o sé si per desitjar-ho i
aconseguir-ho haurà val-
gut massa la imatge de les

oliveres i les palmeres arrenca-
des i plantades pel desaparegut
Ministerio de Información y Tu-
rismo. Totes les comparacions ve
que s'acaben; valgui en compen-
sació, una altra imatge del Baix
Penedès que a desgrat dels in-
cendis, de la remor de l'Autopis-
ta, del fum de la Vidriera, i del
desgabell del turisme, encara ens
dóna cada any el diàfan suc de
l'oliva per fer la rosta^vora el foc:
Són milers i milers d'oliveres que
resten i aquesta setmana ens ha
donat la imatge de la neu més
neta que ha deixat pas al verd del

i blat més nou.



CATALUNYA

La fictícia
abstenció de la
minoria catalana
PERE MARCÉ
Mig any enrera, Suàrez va obtenir el vot de confiança
del Congrés de Diputats mercès al vot de la Minoria
Catalana. En aquesta ocasió, Leopoldo Calvo Sotelo
ha assolit la presidència del govern només amb els
vots del seu partit, la UCD. Però per què s'ha
abstingut la Minoria Catalana? Estava pactada .
aquesta abstenció? Col·laborarà més endavant,
amb el govern Calvo Sotelo? Totes aquestes preguntes
i moltes més queden en l'aire després que Miquel
Roca Junyent votés en blanc a Madrid.

A Convergència i Unió hi ha coses
molt poc entenedores, com és el fet
que Jordi Pujol, per una banda,
dies abans de començar el debat
d'investidura semblava disposat a
donar suport a Leopoldo Calvo
Sotelo. Ramon Trias Fargas, pel
seu cantó, va sortir encantadíssim
del discurs programàtic del candi-
dat. I després el tercer home, de la
"troika" convergent, Miquel Roca
Junyent,, es pronuncià a favor de
l'abstenció del seu grup parlamen-

Rbla. Catalunya, 101, 2 . " -Te l . : 215 15 33
Barcelona -8

tari. Qui els entengui que els com-
pri.

Ara bé, aquesta postura és per-
fectament coherent amb CiU sobre-
tot si és té en compte la seva ambi-
güitat programàtica. Sembla ser,
però, que al cap i a la fi el que
intentarà dur a terme Jordi Pujol
serà intentar desenvolupar el mà-
xim les condicions per poder pactar,
amb moltes garanties d'èxit amb
Calvo Sotelo; sobretot basant-se
en la postura de neutralitat i "lliber-
tat" que li dóna el fet de no votar ni
sí ni no al programa governatiu de
Leopoldo Calvo Sotelo.

Per què F abstenció?

Miquel Roca Junyent fonamen-
tà principalment en dues raons la
seva abstenció. Per un cantó hi ha la
capacitat que tindrà el nou govern
per poder superar una crisi de partit
que es pot afirmar que va ser un dels
motius principals que van fer dimitir
Adolfo Suàrez. I l'altra la declara-
ció de principis programàtics sobre
política autonòmica que pensa tirar
endavant el nou president del go-
vern.

En el seu moment, el portaveu de
CiU a Madrid va manifestar que
Calvo Sotelo duraria, o no, fins
l'any 1983 en la mesura que pugues
superar les dificultats que van fer

L'abstenció de la Minoria Catalana ja
estava, convinguda.

caure el seu antecessor, Adolfo
Suàrez; és a dir, que aconsegueixi
aglutinar i cohesionar el seu partit a
l'entorn de la voluntat de governar
amb ell. Sobre la política autonòmi-
ca, els seus dubtes passen per l'am-
bigüitat existent en allò que fa refe-
rència a la nova etapa autonòmica
que s'ha iniciat amb Leopoldo Cal-
vo Sotelo. I és que ben bé no se sap
si s'està en un moment de regressió
autonòmica, o de congelació de cara
a donar estabilitat al sistema demo-
cràtic per tal de fer possible la
governabilitat de l'Estat; segons
que comentava Miquel Roca, el
proppassat dilluns, al diari "La Ho-
ja del lunes".

Després d'argumentar per què la
Minoria Catalana s'abstenia a l'es-
mentada votació, Miquel Roca
manifestava que ells farien tot el
possible perquè no hi hagi una certa
sensació de fracàs col·lectiu i es vagi
a parar a unes noves eleccions. Fi-
nalment es mostrà totalment parti-
dari d'ajudar, en tot el que puguin,
el nou govern, sempre i quan coinci-
deixin; que segurament coincidiran.
És a dir, que després de fer-se
pregar —és un dir— acabaran do-
nant ple suport parlamentari al nou
govern de Calvo Sotelo i, això sí,
amb alguna abstenció escadussera o
vot negatiu de tant en tant, perquè
no sigui dit que estan subordinats a
la política de Madrid.
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LA DARRERA CRISI MUNICIPAL

Una tormenta
en un got d'aigua

FRANCESC MORENO . '

La pudor de les escombraries
apilotades durant diversos dies als
carrers de Barcelona encara flota
en l'ambient de PAjuntament i ha
estat a punt de trencar els pactes Se n'ha fet un gra massa
de govern de la ciutat. de la crisi municipal.

L'actitud de l'alcalde Narcís
Serra durant la vaga d'aquests
darrers dies ha encrespat els
ànims dels regidors comunistes.
El cessament d'Antoni Comas,
militant del PSUC, com a delegat
de serveis va ser l'espoleta que va
iniciar el conflicte. Els comunis-
tes amenaçaren abandonar l'A-
juntament i trencar els pactes
municipals que havien permès
regir la ciutat des de les darreres
eleccions municipals. Els socia-
listes, que se sabien forts, no es
van inquietar massa pel que algú
ha qualificat com a "rabieta". Ja
que el problema resta en la direc-
ció del PSUC.

La executiva actual dels comu-
nistes, sortida del seu darrer
congrés, no és, evidentment, la
que va negociar els pactes de
govern, aquest fet no agrada
gaire als seus dirigents i els agra-
daria que hi hagués un replante-
jament. D'altra banda, a d'altres
sectors del PSUC, els agradaria
abandonar el pacte municipal, ja
que consideren que la seva esta-
da al govern de la ciutat medie-
titza molt la política que cal
adoptar. El ciutadà no entén com
Comissions Obreres vol encetar
una vaga en els serveis munici-
pals que, en certa mida, és una
vaga que va en contra dels seus
companys que co-regeixen la
ciutat. Comunistes contra comú-
nistes? Als dirigents del PSUC,
no els agrada aquesta ambivalèn-
cia però d'altra banda els aven-
tatges que els comporta estar
també a la direcció de la ciutat els
compensa. Per això aquesta dar-

rera marxa enrera que ha fet que
tot es quedés en amenaces. •

CADA MATI LLEGIU

AVUI
diari

en català
DEMANEU-LO AL VOSTRE QUIOSC

. AVUI

AVUI

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

Un diari per al futur

SUBSCRIVIU-VOS-HI
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BADIA IMARGARIT, PROMOTOR D'ONA CULTURAL

Un altre intent de normalitat
JOAQUIM VILA

Ona Cultural és un
projecte que, fet amb
il·lusió i mercès a la
iniciació d'un grup de gent,
pretén col·laborar en la
normalització de la llengua
en l'àmbit de la radiofonia.
Antoni Badia i Margarit,
rector de la Universitat de
Barcelona, és un dels
homes promotors del
projecte.

Ona cultural és una entitat que
s'ha constituït per procurar que hi
hagi programes radiofònics, en cata-
là que seran oferts a les diverses
empreses comercials de radiodifu-
sió. Ona Cultural no té afany lucra-
tiu i simplement es preocupa de
posar a disposició del públic pro-
grames fets en català que tinguin
una solvència, un contingut i una
correcció de tal mena que pugui ser
una contribució a la tan desitjada
normalització de la llengua catalana.

Com neix Ona Cultural?

Ona Cultural, ha nascut, com
tantes coses que neixen a casa nos-
tra, fruit de la preocupació per la
situació de la llengua, i així com hi
hagut que es posa a fer d'altres
coses com editar llibres de català,
també hi ha un grup de gent que s'ha
trobat i ha decidit escometre aquest
aspecte. Perquè, encara que tots
diem, i és ben cert, que el poder
abassegador de la televisió és supe-
rior al de la ràdio, no hem d'oblidar
la importància que té aquesta últi-
ma, perquè hi ha molta gent que
l'escolta i que no pot veure televisió.

Si Ona Cultura és una entitat
sense afany lucratiu, amb quin so-
port econòmic compta?

• í

Ona Cultural, un projecte que neix per normalitzar la llengua en la radiodifusió.

Des d'un punt de vista econòmic
funciona amb les aportacions dels
associats. De moment ja compten
amb els locals, uns estudis capaços
no tan sols de realitzar una altra
tasca, que també és important, com
ara el doblatge de pel·lícules.

<,Com escometen el projecte?

Nosaltres estem esperançats, no
deixem de reconèixer que conté una
dosi de quixotisme, alhora que
aquesta aurèola d'idealisme i espe-
rit de servei al país. Però estem
segurs que ens en sortirem, sobre-
tot, com esperem fer, oferint bona
mercaderia. La nostra intenció es
que els programes que presenten
siguin molt cotitzables, perquè
quan una empresa agafi les nostres
produccions estigui segura que el
públic respondrà i quan sàpiga que
és un programa produït per Ona
Cultura no girarà el botó sinó tot el
contrari s'hi interessarà.

En quina fase del projecte us
trobeu? ~
Ara estem preparant tècnicament

uns primers programes i hi ha diver-
ses empreses radiofòniques que co-
neixen la nostra existència i estan
esperant els programes que els ofe-
rirem.

Ja en sou conscients de les
dificultats que comporta la nor-
malització del català en els mit-
jans d'informació?

Sí que som conscients que això és
una tasca farcida de dificultats, però
tampoc no té més dificultats que
d'altres empreses que han anat sor-
tint. Nosaltres pensem lluitar per
una llengua correcta, de continguts
solvents i això implica no uns crite-
ris de selectivitat o d'elitisme, sinó
de superació de la grolleria i del
vulgarisme, i em sembla que això
serà esperat i buscat, perquè la gent
hi trobarà, no solament l'esplai, sinó
una millora cultural. •
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La rivalitat llogaters-propietaris s'agreuja amb aquest augment: Fotos: Pilar Viladegut

ELS LLOGATERS, UN ALTRE COP A LA CORDA FLUIXA

Nou decret, nova angoixa
MARIA JOSEP COROMINAS

Aquest any no podia començar pitjor per als
llogaters. El nou decret-llei del 12 de desembre
suposa, com ja ve essent habitual, un enorme
trasbals en 1*economia de milers de famílies que viuen
en aquest règim d'habitatge. I és que a partir de 1982
els increments, que ja no es faran sobre la base
contractada inicialment sinó sobre l'últim rebut,
poden ésser demolidors.

Si bé aquests decrets-lleis, que
no són altra cosa que modificacions
de la Llei d'Arrendaments Urbans
ÍL.A.U) de 1964, havien restat fins
ara molt ambigus. Avui, quan aques-
ta ambigüitat no és dóna, els lloguers
tenen via lliure per esclatar, per
posar-se a nivells encara més inac-
cessibles per al ciutadà mitjà. Tot
evidencia que la política de mante-
niment de límits en l'increment dels
lloguers és ja oblidada. Mentre, el
nou projecte de L.A.U., elaborat a
l'etapa ministerial Garrigues Wal-
ker, continua aturat sense que ningú
no sigui capaç de saber què és el que
passa amb ell.

Els esmentats decrets llei, dicta-
minats sense cap tipus de participa-
ció, ja no diguem popular, sinó a
nivell parlamentari, com ens deia
Josep Lluís Matalí, del Grup d'As-
sesorament Popular, no fan altra
cosa que fomentar encara més la
incertesa entre els llogaters, que es
qüestionen llur estabilitat en l'habi-
tatge. -

Pot significar
el 50% del sou

El recent decret preveu per a
aquest any un augment dels lloguers
de l'ordre del 90% sobre l'increment
real del cost de la vida. Això vol dir
que els administradors poden apli-
car una puja de l'ordre del 13,5% ja
que l'índex Preus Consum (I.P.C.)
arriba al 15,6%. Tenint en compte
que en l'any passat el límit d'aug-
ment es fixava en el 80%, la congela-
ció de lloguers és per a 1981 inferior
que en quinquenni precedent. I el
1982, què? es preguntaran molts
llogaters. El decret deixa molt clar

HABITATGES DE
LLOGUER PER CADA

MIL HABITANTS
(estadística 1978)

SUÈCIA .....259
SUÏSSA.. v..225
ITÀLIA ...224
HOLANDA .179
ESPANYA ...60

el que s'apropa. A l'apartat segon es
diu: "les rendes d'arrendaments ur-
bans d'habitatges amb clàusules
d'actualització podran ser revisades
en els terminis fixats en les matei-
xes, si bé la renda que ha de tenir-se
en compte com a base per Taplicació
dels increments que procedeixin se-
rà l'exigible durant l'any 1981, en
virtut de les limitacions legalment
establertes".

S'entén així el perquè del rebuig
dels llogaters, ja que de portar-se a
terme de forma generalitzada i efec-
tiva aquesta normativa —tot indica
que així serà—, les xifres poden
pujar a cotes inassolibles; més enca-
ra de les 15 a 20.000 pessetes,
actual terme mitjà que s'està pagant
a Barcelona.

És clar que en la present situació
econòmica de crisi, quan hi ha un
gran nombre d'aturats, de jubilats
amb pensions irrisòries, aquest tret
en els lloguers pot esdevenir un
daltabaix per a milers de famílies.
Vegem-ne un exemple: dues pare-
lles paguen ara pel seu respectiu
habitatge 15.000 pessetes; doncs,
bé, segons si l'augment es fa per la
renda pactada en el contracte o per
l'últim rebut, pagaran dins de vuit
anys 27.000 o 36.0000 respectiva-
ment. La diferència és ben clara.

Certament, aquest decret posa de
manifest que els propietaris acon-
seguiran quantiosos beneficis en-
front del detriment progressiu del
llogater, que veurà duplicat el llo-

16



guer amb poc temps. Cal assenya-
lar, però, que el criteri d'aplicació de
l'increment anual partint de l'última
mensualitat ja h'estat efectiu darre-
rament per a certes immobiliàries
—aquí entra l'ambigüitat present en
els darrers decrets—, que han pro-
vocat la protesta i l'acció legal dels
afectats.

Propietaris-llogaters,

enemics eterns?
Sempre ens imaginem l'amo

d'una casa com un consumat espe-
culador, un "xucla sang", però cal
dir que aquesta imatge, en alguns
casos, peca de maniquea. Perquè hi
ha molts habitatges llogats abans de
la llei del 64 —els de renda lliure
que no porten clàusula d'estabilit-
zació—, que costen de 200 a 500
pessetes mensuals, preus verita-
blement irrisoris. Però lògicament
també cal diferenciar entre l'estatge
que es trobada l'Eixample i el del
Casc Antic. Òbviament, les condi-
cions d'habitabilitat varien de forma
considerable. No és igual pagar 300
pts. al Barri de la Ribera: que al
Passeig de Gràcia.
. Al marge d'aquest sector de lloga-

HABITATGESAL'ESTAT ESPANYOL
I A BARCELONA

(estadística 1975)

ESTAT ESPANYOL
BARCELONA

totals
9.351.937

Vl.100.000

de lloguer
2.690.781

565.000

ters minoritari, la realitat és que els
preus abusius són la norma quoti-
diana. I llogar avui un pis a Barcelo-
na no és cap ganga. Els preus dels
nous o semi-nous van pels núvols, i
ja en queden pocs perquè la majoria
són de compra; els vells estan, gene-
ralment en pèssimes condicions:
són necessàries moltes reformes,
que per a més "inri" les ha de costejar
el mateix llogater amb l'agravant
que això li pot representar un aug-
ment del 12% en el lloguer, que
s'aplica sobre el cost de l'obres. El
propietari està facultat per realitzar
aquest increment que repercutirà ja
de manera indefinida en la mensua-
litat.

Per això és necessari que el go-
vern s'enfronti veritablement a una
L.A.U. que reculli les inquietuds
d'aquests dos sectors: llogaters i
petits propietaris. Perquè, en aques-

a situació d'indefensió no s'hi tro-
ben les immobiliàries i els grans
propietaris que han comprat pisos
únicament per especular a costa de
tots aquells que viuen en aquest
règim d'habitatge.

Ofegar-se per pagar un pis
La situació a la que es veuen

abocades moltes famílies és aquesta
precisament. Abans de pagar un
lloguer quasi escandalós s'inclinen a
comprar un pis, malgrat que això
suposi viure pendent de les lletres.

I és que aquí no hi ha una política
real de l'habitatge. Es fomenta la
compra des de tots els indrets, con-
tràriament al que esdevé a d'altres
països on l'índex de pisos de lloguer
és molt elevat, (veure requadre).

Tal com estan les coses, el futur
del llogater no poi ésser més negre. I

ELS PEUS SÓN LA BASE
(estudi morfològic i funcional dels peus
dels infants)

DEFORMACIONS I ANOMALIES DEL PEU
(peus plans, valgus, varus, etc.)

ORTOSIS (pròtesis.)
AFECCIONS DERMATOLOGIQUES DEL PEU I
DE LES UNGLES
(micosis, berrugues, hipersudació)
CIRUGIA PRÒPIA DE LA PROFESSIÓ.
(galindons, durícies, ungles problemàtiques,
abcessos...)

ELS PEUS DE L'INFANT SERAN LA
COLUMNA VERTEBRAL DE L'ADULT

ISABEL ARDANUY

PODÒLOGA

Rosselló 317, 4art, 2na
Barcelona-37-

Dilluns i dijous de 16 a 19 hores
i hores convingudes
T. 207 43 68
(contestador automàtic)



ESPANYA

Calvo Sotelo:
Vents de
PAtlàntic Nord
PEDRÓ ALTARES
Amb el terrible pròleg d'una secció parlamentària
que va fer que el país s'aboqués als abismes i a les
misèries de la transició i sota la commoció que
va suposar la mort d'Arregui, va començar un vot
d'investidura que no va tenir gaire res a veure amb
el que va passar en ocasions similars quan el
protagonista era el Sr. Suàrez. Calvo Sotelo va
tenir l'habilitat de convertir la seva derrota en
haver de "tornar el setembre", o sia la segona volta,
en un gest de distanciament respecte al seu antecesor.

Calvo Sotelo es va revelar al llarg
del debat com un conservador que
ha assimilat perfectament els nous
vents que xiulen per aquest occi-
dent del qual en formen, com se sol
dir, part substancial. Washington
està content. Bmsel.les, seu de la
OTAN, no amaga pas la seva eufò-
ria. El Vaticà no ha dit res, però no
fa falta, i la dreta d'aquest país, amb
l'única excepció de Fraga que va
tornar pels seus coneguts furs i que
roba espai polític a Blas Pinar,
s'afanya a obrir els seus braços per
acollir a aquell, que molt probable-
ment, sigui el seu salvador. Com va
•dir Felipe Gonzàlez a la primera
part de la investidura, UCD no se'n
va cap a la dreta, simplement es
clarifica. Si es té en compte els
temps de confusió que corren, sem-
pre és d'agrair.

Preludi en vermell

La sessió del dimarts 17 en el
congrés dels diputats, passarà sens
dubte a la història de la transició. En
el fons, fou com un procés dramàtic
a una etapa històrica que, entre
d'altres coses, es va distingir per fer
els "ulls grossos" davant certes
conseqüències del més pur i lamen-
table continuisme. La mort, després
de nou dies d'interrogatoris en la
DGS, de l'etarra Joseba Arregui fou

la confirmació d'una realitat que no
per ser ombrívola i esborronadora,
deixava d'existir: la tortura. El fet
que la sessió de la Cambra fos
retransmesa íntegrament per les
pantalles de TVE va posar al país al
llindar del paroxisme. Tots i cadas-
cun dels grups parlamentaris, ex-
cepte UCD, interpel·laren el govern
amb accents de justa indignació.
Paral·lelament als debats, amb l'ab-
sència en el seu lloc del banc blau de
Suàrez i una feixuga intervenció de
Rosón, la Cambra va començar a
poblar-se de rumors sobre la dimis-
sió en pes d'alts caps policials a tot
el país, després desmentits. Foren
moment difícils d'oblidar i que, ine-
vitablement, projectaven la seva
ombra l'investidura que alguns van
arribar a anomenar com a "investi-
dura de cos present".

El tema, terrible en si mateix i
amb les derivacions que presentava
el fet que la comissió parlamentària
sobre drets humans s'hagués que-
dat bloquejada des de la seva crea-
ció, fa gairebé un any i l'informe de
la passada tardor d'Amnesty Inter-
nacional que va tenir una nul.la
acollida en les instàncies oficials
responsables de clarificar les de-
núncies, transcendia l'esgarrifós suc
cés en relació, com ja es va dir en
diverses intervencions dé l'esque-
rra, amb la possibilitat d'una neta i

Leopoldo Calvo Sotelo, enamorat de VOTA i
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Felipe Gonzàlez es mostrà més com a
estadista que com a secretari general.

clara provocació. Objectivament
considerada, és veritat que la mort
d'Arregui es dóna després que el
viatge del rei a Euskadi i l'assassinat
de Ryan havien aconseguit, per pri-
mera vegada, donar la sensació
d'una efectiva i reial repulsa a la
violència etarra a Euskadi. ETA
passava, en el curs de ni tan sols set
dies, de ser una organització aïllada
i repudida per la població majorità-
riament, a veure de nou inscrit el seu
nom en el martirologi popular. Re-
sultava, i resulta, molt difícil creure
que els fets que culminaven amb la
mort d'Arregui eren fruit de "la
casualitat" o d'un "oblit".

La presó preventiva dictada pel
jutge per a cinc policies, els més
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directament emplicats en els inte-
rrogatoris, no fou considerada per
part de l'oposició com una suficient i
es van demanar en termes tallanjbtf
responsabilitats polítiques amb la
immediata dimissió del Ministre de
l'Interior.

El debat fou tens i dur i el govern i
el seu partit, que havien sortit del
congrés de Palma, "Tocats de l'ala"
van donar en tot moment una llasti-
mosa impressió de trobar-se per-
duts. Per la seva banda, l'oposició i
molt especialment l'esquerra, va
pitjar l'accelerador a fons, però amb
la terrible sensació, per altra part
palpable amb el rumors que arri- v

baven de fora, que el debat podia
abocar en el més absolut buit de
poder. L'accelerada que alguns es-
peraven per al dia següent, presen-
tació i discurs del candidat a la
presidència del govern, no es va
produir ni podia produir-se en les
actuals circumstàncies. La sessió
del dimarts fou una espècie de ca-
tarsi que va acabar en ella mateixa i
va deixar al seu voltant un gèlid hàlit
d'angoixa i, d'alguna manera, d'im-
potència. Aquest país vol, abans
que qualsevol cosa, sobreviure de
tant horror i de tanta misèria. L'es-
querra no va voler ser au de ca-
rronya... I es va limitar a denunciar
amb rigor i duresa. Però no va voler
anar més enllà. En realitat, no podia
fer altra cosa. Encara que el Sr.
Calvo Sotelo diria, en les seves pri-
meres paraules del discurs d'inves-
tidura, que havia acabat la transició,
el debat del dia abans provava d'una
manera clara, que això no era veri-
tat.

Amb ell va arribar la dreta

europea

Reconeguem, ara que prepara els
seus bufets d'advocat "per guanyar-
se la vida", que el fenomen Suàrez
ha estat atípic. La seva intempestiva
sortida de la Presidència va quedar
absolutament sense aclarir, sense
que ens serveixen les explicacions
merament psicològiques que s'han
donat fins ara. El Sr. Calvo Sotelo,
des del primer moment, va marcar
apreciables distàncies amb els usus,
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Manuel Fraga i Santiago Carrillo foren incontestat i mal contestat,Respectivament.

hàbits i costums del seu antecesor.
Després de les obligades frases de
reconeixement, Calvo Sotelo no va
malversar cap ocasió per a deixar
ben clar, i a vegades amb unacerta
subtil crueltat, que l'"era Suàrez"
havia passat a la història. Efectiva-
ment, la seva manera de portar el
debat, remanent totes les cireres
però amb una indubtable habilitat
per a "llençar pilotes fora", fou
exemplar: fred, distant, culte, sis-
temàtic, educat i acostant-se al con-
trari, solament va perdre els papers
en dues ocasions. Una en la contes-
tació a Bandrés que havia tingut una
intervenció d'aquelles que tant li
agraden creient-se sens dubte una
espècie de profeta bíblic i un altre
quan va intentar rebatre Carrillo
amb arguments d'anticomunisme
de manual, molt poc conseqüent
amb la intel·ligència global de les
seves intervencions. Un anticomu-
nisme de via estreta que va trobar en
el congrés del PSUC, celebrat no fa
pas massas dies, un penjador on
penjar els tipícs tòpics de sempre.
•Reconeguem que això últim fou una
excepció, probablement calculada i
amb evidents ribets electoralistes,
d'un discurs que va tenir poques
fisures dintre d'unvmarc, evident,
d'home que sap per on xiulen els
vents actualment en el món occiden-
tal. Reagan, Thatcher, i Wojtyla, i
per descomptat Giscard, es van
convertir en referències obligades.

Calvo Sotelo va preferir anar a la
segona volta, dos dies després, amb
els seus 169 vots, dels 176 necessa-
ris, per tenir les mans lliures i no
comprometre's amb pactes enco-
berts. I és veritat que no va voler
negociar amb el veüeïtos Rojas
Marcos, que dit sigui entre parènte-
si va demostrar en el ple que es
troba en molt baixa forma amb una

intervenció que va deixar malparat
l'anomenat "andalusisme", ni amb
Convergència i Unió que, segons
algunes fonts, ho va intentar. Tam-
poc amb els bascos del PNB que.
per cert, van tenir una de les més
confuses intervencions que es re-
corden per aquestes centrades i així
mentre Marcos Vizcaya va fer un
elogi del contingut del discurs del
candidat, que si més no feia presa-
giar l'abstenció, van votar al final en
contra. Es veu que el Buru Batzar
no va estar en aquest cas, coordinat,
i que les seves instruccions van
arribar més tard. És menys clar,
però, que hom no intentés negociar
amb Coalició Democràtica, de fet
aquesta negociació va existir, però
el senyor Fraga, en un detonat dis-
curs, va fer impossible qualsevol
mena d'entesa. Discurs que fou
l'únic que no va merèixer contesta-
ció per part del candidat. El seu
silenci, després de la intervenció de
Lluch s'explica per la proximitat de
la intemveció del socialista català
amb la de Felipe Gonzàlez. Era clar
que volia reservar-se davant d'aquest.
Fou, per tant, un silenci momentani.
El que es va produir davant Fraga va
tenir, sens dubte altres motivacions
que es poden entendre en una doble
direcció: o bé no es vol aprofundir en
les diferències, o.bé se'l va voler
castigar amb la indiferència. Això
últim és poc probable, i en cas
d'ésser així es circumscriu estricta-
ment al senyor Fraga, però ni de bon
tros a alguns dels seus col·labora-
dors (Areilza, Osorio, Senillosa) que
van votar a favor de la investidura.

El tema dels pactes va fer que allò
que hauria pogut significar una de-
rrota moral esdevingués una prova
de "puresa" i d'acceptació de les
regles del joc de governar en mino-
ria. Al senyor Calvo Sotelo, al con-
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trari que a Suàrez, no li va importar
"tornar el setembre" i va fer una
professió expressa d'acceptar quel-
com que li venia donat, sense donar-
li gaire més importància. Gran habi-
litat, sens dubte, només comparable
a la que va demostrar en no desvelar
els seus plans concrets en relació
amb aquestes tres pedres angulars,
en l'ordre legislatiu, que són la llei
del divorci, la LAU i la de les incom-
patibilitats, que va assegurar que no
tenia la intenció de retardar, però
sense el més mínim compromís to-
cant a una més que possible modifi-
cació.

En realitat, tot el debat va ésser
un pur pròleg del "duel final" entre
el candidat i Felipe.Gonzàlez. Fins
aleshores, només Carlos Solchaga i
la primera part del discurs de Roca
(ambdós es reafermaren com a les
revelacions parlamentàries d'a-
questa legislatura), a més del diàleg
amb un Carrillo que anà creixent

des de la seva tòpica i monocorde
intervenció inicial, van merèixer
atenció. A la resta dels "matx"' va
vèncer Calvo Sotelo. Dialèctica-
ment parlant, és clar. Les seves
cartes van ésser clares en tot mo-
ment; política econòmica conserva-
dora, alineació d'Espanya amb l'at-
lantisme, lluny de qualsevol vel·leï-
tat tercermundista, i els braços ben
estesos als sectors dretans de la
societat espanyola. En el tema de
les autonomies es va mostrar més
eixut; tot el que va dir-hi al respecte
va ser que, no retardaria el procés,
però que intentaria "racionalitzar-
lo", observació, aquesta, de difícil
catalogació. Felipe Gonzàlez, mo-
derat de forma i de fons, ho el va
voler posar a les cordes. La seva
exposició va ser impecable, malgrat
no agradar a l'ala crítica del PSOE, i
profundament seriosa, sense cap
concessió a la galeria, però amb la
visita fixada en les eleccions que ja
ningú no creu que seran el 1983. Va
ser més un discurs d'home d'estat
que de secretari general d'un partit.
Va ser, malgrat tot, que calia fer en

aquest moment i que no va tenir cap
més defecte que no mesurar exac-
tament la manipulació que podien
sofrir les seves paraules quan el
candidat, interessadament, es va
endinsar més en els punts de coinci-
dència quan en les moltes discre-
pàncies.

En fi, amb Calvo Sotelo ha arribat
la "nova dreta". La qual cosa signi-
fica, entre d'altres, que el centre,
amb totes les seves ambigüitats,
bones o dolentes, ha quedat enrera.
No sembla, tanmateix, que s'eligirà
una política de confrontació amb
l'esquerra. El nou president sap, no
hi ha cap mena de dubte, mesurar
les seves forces. El panorama polític
es clarificarà ben aviat. L'oposició
ho tindrà, a partir d'ara, més difícil
Però també menys confús. Ja veu-
rem com respon l'esquerra al repte
que no arriba ja d'Àvila ni de la
"màfia segoviana", invents, en defi-
nitiva, "made in Spain", sinó que
s'integra en una dialèctica que no té
res de particular i que s'inscriu ple-
nament dins els vents de l'Atlàntic.
El del Nord, naturalment. •

El safareig ALBERT GARRIDO

El Govern més dèbil
E l senyor Calvo-Sotelo s'ha compromès en la

formació del Govern més dèbil des de la
instauració monàrquica, fa ja cinc anys llargs.

La debilitat demostrada pel candidat davant de la
cambra en el primer torn de debats no admet cap
dubte: UCD s'ha quedat momentàniament sola en la
seva política d'anar tirant. Fins i tot els grups
nacionalistes, que no han amagat el seu desig
d'arribar a un acord amb el nou executiu, han obert
un compàs d'espera per tal de veure de quin mal han
de morir.

Des de la dimissió del senyor Suàrez, UCD va
donant pals de cec i llisca cap a la dreta més i més. La
manca de claredat programàtica del partit del govern
s'ha agreujat d'ençà del seu congrés de Mallorca i
som a un pas de pensar, com el senyor Carrillo, que
la gravetat funerària, de dreta-dreta, del fins ara vice-
president pot fer bo el confusionisme exercit pel
senyor Suàrez des de l'aprovació de la Constitució.
La sort que espera a la llei del divorci, la LAU, les
autonomies, la revisió del pla energètic i moltes
altres reformes o innovacions pendents és un misteri
que el senyor Calvo-Sotelo, Thatcher d'urgència
entronitzat per UCD, no ha desvetllat.

ircular per l'Espanya actual amb un Govern
minoritari és tota una invocació a mals irre-
meiables. Tirar cap.a la dreta per superarC

aquests mals, una senyal de debilitat injustificable.
Aspirar a governar fins 1983 en aquestes condicions,
és un projecte sense cap ni peus.

Les escassíssimes esperances que pot despertar
un quadre polític d'aquest tipus queden en un no res
si hi afegim les circumstàncies que han precedit el
debat d'investidura, no solament perquè encara és
l'hora que el senyor Suàrez ha d'explicar les raons
autèntiques de la seva dimissió, sinó sobretot per la
crisi política i policial oberta per la mort de l'etarra
Arregui després d'haver estat torturat, segons totes
les evidències. Ningú no pot oblidar que el senyor
Calvo-Sotelo procedeix del Govern en el qual el
•senyor Kosón ha protagonitzat un àcid debat amb el
ministre Fernàndez Ordónez arran de la publicitat
donada al cas Arregui. -

E l país ha entrat en una crisi que, per més que
es digui que no, porta directament a les
eleccions avançades. Les forces polítiques en

situació de governar han perdut solvència i credibili-
tat moral per tirar endavant dos anys més. S'ha
pastelejat massa i en aquesta situació és molt difícil
arribar a 1983. D'altra banda, qualsevol alternativa
només pot convertir-se en inevitable si abans les
urnes deixen ben clar que un sector important de
l'electorat vol acabar amb aquesta al·lucinant marxa
cap el despropòsit institucionalitzat.
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El neutralisme s'enfonsa
en el descrèdit
MATEO MADRIDEJOS

Vint anys després de la
seva fundació, el Mo-
viment de Països No
Alineats es troba
profundament dividit,
incapaç de recuperar la
iniciativa històrica i amb
uns Estats membres cada
dia menys independents,
si no són simples
satèl·lits dels
imperialismes

A la Conferència ministerial del
Moviment de Països No Alineats,
celebrada aquests dies a Nova Del-
hi, el representant de Singapur va
col·legues: "^Com podem esperar
colegues: "^Com podem esperar
que la comunitat internacional ens
prengui seriosament si no som ca-
paços de reconèixer una agressió
comesa contra un dels Estats mem-
bres?" Amb aquestes paraules, que
sens dubte apuntaven cap a Afga-
nistan, es va posar de manifest
l'agonia en què es troba sumit el
neutralisme o no alineament, com a
agrupació d'Estats que desitgen
mantenir la independència, la sobi-
rania nacional i la llibertat diplomà-
tica enfront de les ingerències de les
grans potències. ;

El Moviment de Països No Ali-
neats, els antecedents del qual es
remunten a la Conferència de Ban-
dug, el 1955, va sorgir per impuls de
Tito, Nerhu i Nasser i va celebrar la
seva primera reunió plenària a Bel-
grad, el setembre de 1961. Vint anys
després, a Nova Delhi, en presència
del secretari general del'ONU, Kurt
Waldheim, els ministres d'Afers Ex-
teriors dels noranta-sis Estats
membres amb prou feines van poder
fer altra cosa que exposar la seva
frustració i fer l'inventari del nau-
fragi. Encara hi va haver delegats,
com el d'Algèria, que van intentar
d'aixecar la moral d'aquesta mena

Tito a la Conferencio de l'Havana.
Un dels fundadors del grup de no-alineats.
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de convenció del Tercer Món, en
demanar-li que "afirmi la seva iden-
titat i s'imposi com una font autò-
noma de reflexió, d'inspiració i d'ini-
ciativa".

Aquesta missió tan alta no té res a
veure, per descomptat, amb la fe-
rotge batalla entre bastidors a la
qual es lliuraven amics i adversaris
de la Unió Soviètica, sota el patroci-
ni cada vegada més sospitós de
llndia d'Indira Gandhi, que, per
raons de política
nacional —rivalitat tradicional amb
Xina i Pakistan— s'ha convertit en
una espècie de "finlàndia asiàtica",
incapaç d'assumir una iniciativa que
pot ser enutjosa per a l'expansio-
nisme soviètic.

La primera i gran debilitat del
Moviment de països No Alineats és
el seu excessiu nombre de membres,
entre els quals resulta evident que
no fií són tots els que hi haurien de
ser. Qui pot creure en el no alinea-
ment de Cuba, Vietnam i Egipte,
tres països que estan molt alineats?
Però mentre alguns països àrabs
han arribat a plantejar l'expulsió
d'Egipte, per considerar-lo "traï-
dor" a causa del poble palestí, es
tolera que Cuba, satèl·lit diplomàtic
de la Unió Soviètica, mantingui la
presidència del Moviment des de la
conferència celebrada a l'Havana el
1979. El mateix podria dir-se d'al-
tres Estats membres, perfectament
alineats amb els dictats diplomàtics
o estratègics de Washington i Mos-

Els països del tercer món lluiten contra Vimperialisme de les gran potències.

cou. El neutralisme resulta, en el
millor dels casos, una ficció que
incita al sarcasme. ~

El dilema de Cambotja

Juntament a l'escassa credibili-
tat neutralista de molts dels partici-
pants, la conferència de Nova Delhi
ha posat en evidència el caràcter
il·lusori de la unitat de propòsits i la
fragilitat de l'anomenat consens, és
a dir, d'una declaració final conce-
buda com a mínim comú denomina-
dor, on l'ambigüitat i la cautela no
van ser suficients per a salvar les
apariències. Tan bon punt va acabar
la conferència, enmig d'una terrible
confusió, el representant d'Afganis-
tan va fer saber, per si fos necessari,
que el seu país rebutja la crida per la
retirada de "les tropes estrangeres",
malgrat que la diplomàcia de Nova
Delhi, des del primer moment, s'ha-
via dedicat al poc gloriós menester

Col·lecció TRAVESSA DESERTS

Jp MEUQUES!
de Carles Reig

La primera novel·la -fins ara inèdita- de l'autor que,
malgrat haver estat premi Josep Pla i altres, encara no
és acceptat per les patums de la cultura.

Marïo Acosta Editor
TELÈFON. 372 22 02
E 8 P L U O U E 8 (Barcelona)

d'impedir que s'esmentés la Unió
Soviètica.

Tots els problemes que esquei-
xen el Tercer Món es citaren en el
fòrum de la capital índia, i en primer
lloc, el de Cambotja. Dos anys des-
prés de la conferència de l'Havana,
on es va arribar al compromís de
deixar buida la cadira de Cambotja,
els no alineats no han pogut trobar
cap solució. Ja que el règim dels
khmer rojos, la Kampuchéa demo-
cràtica, compta amb el reconeixe-
ment de les Nacions Unides, els
països moderats i d'atres que prete-
nen salvar els principis, com Iugos-
làvia, desitjaven acollir els repre-
sentants de la resistència cambotja-
na; però els amics d'Hanoi, dirigits
per Cuba i amb el suport de l'índia,
aconseguiren mantenir el compro-
mís de la "cadira buida". L'ïndia
anava encara més lluny en reconèi-
xer diplomàticament el règim de
Pnom Penh, instal·lat per les baio-
netes vietnamites.

D'aquesta manera, el Moviment
dels No Alineats es troba davant del
dilema d'acceptar el règim pro-viet-
namita de Cambotja, fruit d'una
ocupació militar, o donar suport al
"sanguinari" de Pol Pot, encara re-
conegut per l'ONU. Llavors hi ha
els resitents cambotjans que lluiten
contra l'exèrcit d'ocupació vietnami-
ta, però que no volen saber res de
Pol Pot, a qui consideren com a
principal culpable del genocidi.

L'ocupació d'Afganistan
El Govern de l'ndia va creure

haver resolt el problema i no va
invitar a cap de les dues parts en
pugna i fins i tot va prohibir l'entra-
da en el país als representants de la
resistència. Pel que fa a Afganistan,
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Indira Gandhi segueix les petjades de Nehru.

Indira Gandhi va aplicar una altra
mesura, i el representant del govern
titella de Kabul va ésser present en
la conferència de Nova Delhi, con-
venientment abrigat pels aliats de
Moscou. Els esforços realitzats en-
tre bastidors per celebrar una
conferència tripartita —Afganistan,
Pakistan i Iran— no van donar cap
resultat, ja que mentre els iranians
exigeixen la retirada incondicional
de les tropes soviètiques, els ad-
ministradors soviètics a Kabul insis-
teixen que han de cessar "les inge-
rències estrangeres", és a dir, la
resistència afgana a l'ocupació.

Resulta bastant descoratjador
que la defensa de la resistència
afgana fos assumida quasi exclusi-
vament pels països que, dins del
Moviment de No Alineats, aparei-
xen com aliats de Washington: Sin-
gapur, Indonèsia, Malàsia, Egipte.
El Pakistan, que té en el seu territori
quasi dos milions de refugiats, es
troba en una posició molt difícil i
encamina tots els seus esforços a
aconseguir la unificació política, i
militar de la resistència. La Unió
Soviètica, per descomptat, no reti-
rarà les seves tropes d'Afganistan,
els vietnamites no ho faran a Cam-
botja, al menys, mentre no es conso-
lidin els governs imposats per la
força. Els No Alineats van imitar els
països islàmics en solicitar là retira-
da de les tropes estrangeres d'Afga-
nistan, però sense anomenar l'URSS.
Aquesta preocupació estilística, en
flagrant contradicció amb tots els
principis del neutralisme, s'explica
no solament per la influència dels
aliats i dels amics de l'URSS, sinó
també per la voluntat de molts paï-
sos àrabs de no deixar-se endur pel
suport soviètic en la seva lluita con-

tra Israel. D'aquesta manera, l'im-
perialisme soviètic queda disculpat,
quant no justificat, en raó del pro-
blema israelià o del temor a l'impe-
rialisme nord-americà, sense que els
defensors d'aquesta espantosa am-
bigüitat, com Algèria, s'adonin del
mal que fa als principis que diuen
defensar.

Entre Washington

i Moscou

Com és lògic, els amics de Was-
hington reparen en.altres qüestions.
Així, per exemple, van aconseguir
que en la declaració final de Nova
Delhi desaparegués qualsevol es-
ment a la presència militar nord-
americana a l'illa de Diego García, la
sobirania de la qual és reivindicada
per Mauricio. Per descomptat, la
referència a Diego García, per a ser
acceptable, hauria hagut d'anar
acompanyada d'una denúncia més
enèrgica no solament de l'ocupació

• d'Afganistan, sinó;, de la creixent
puixança naval a l'Índic.

Com va manifestar el delegat
d'Iugoslàvia, l'autoritat del qual en
el tercer món no és suficient per a
mantenir la coherència, la política
de consens fins aleshores practica-
da es confon inevitablement amb la pas-
sivitat i facilita la feina, com és lògic,
de qüi pretén "neutralitzar el no
alineament i negar-li un paper inde-
pendent en l'escena internacional".
Dominats pels interessos estratè-
gics enfrontats de la Unió Soviètica i
els Estats Units, el Moviment dels
No Alineats corre el risc de trans-
formar-se en una gran equivocació,
en una simple caixa de ressonància
de les disputes entre les superpo-

tències, no solament amb Toblid
dels seus principis fundacionals, si-
nó també incapaç d'abordar els
greus problemes que tenen plante-
jats el Tercer Món, com acaba de
demostrar-se a Nova Delhi.

La idea del neutralisme, tan cara
als pares fundadors del Moviment,
com Nasser, Tito i Nehru, va sorgir
precisament en el moment de màxi-
ma tensió entre les superpotències,
de guerra freda, com una negativa a
deixar-se arrossegar cap a l'abisme,
però també amb el propòsit d'utilit-
zar les rivalitats entre les superpo-
tències per a fer avançar la descolo-
nització, conjurar el neocolonialis-
me i aconseguir alguns avantatges
diplomàtics i econòmics. En les
actuals circumstàncies, malgrat la
"guerra fresca" i la creixent tensió
entre els blocs, el No Alineament
sembla haver perdut la seva raó de
ser i, en qualsevol cas, no pot recu-
perar la iniciativa històrica.

Sense força moral

La Unió Soviètica, vint anys en-
rera, encara podia presentar-se com
1'"aliat natural" dels països no ali-
neats enfront de l'imperialisme
nord-americà, com a hereu del colo-
nialisme europeu. Ara que l'impe-
rialisme del "socialisme blindat"
descobreix sense cap mena de ver-
gonya els seus interessos, el Tercer
Món es troba en una difícil cruïlla i
perd la seva força moral per escapar a
la satel.lització. Les rivalitats sorgides
en el món comunista, amb l'URSS i
Xina enfrontades a Àsia, com demos-
tra l'endimoniada situació a Cambotja,
redueix la capacitat de maniobra. El
neutralisme sembla ser cada dia més
una enganyifa dialèctica d'aquells que
es troben molt ben alineats. La
tradicional divisió entre "mode-
rats" i "radicals" es confon amb la
submissió a cadascun dels imperia-
lismes.

Davant d'aquesta situació, la con-
ferència ministerial de Nova Delhi
ni tan sols ha pogut plantejar-se els
problemes econòmics. La justa rei-
vindicació d'"un nou ordre econò-
mic internacional" no té l'atractiu
suficient per a recompensar la uni-
tat d'un moviment que s'enfonsa en
el seu descrèdit, si l'observador menys
:avesat s'adona que els països
que més es vauten d'independència
s'han transformat en simples sa-
tèl·lits. •
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REAGAN PRESSIONA A TOTS
ELS FRONTS

El Salvador,
condemnat
XAVIER BATALLA

El Salvador, país que es va convertir en el primer
test de la nova política nord-americana vers Amèrica
Central l'endemà mateix de la caiguda del règim
de Somoza, ha esdevingut ja el primer testimoni
del brusc canvi operat a Washington amb Fentrada
en escena del president Ronald W. Reagan, el qual

propugna per a la regió una mena d'" Aliança per
al retrocés".

rors comesos a, d'entre altres paï-
sos, Nicaragua.

Entre les reformes

i la repressió

L'enderrocament d'Anastasio
Somoza, el juliol de 1979, tornà a
posar de moda, a Washington, la
coneguda "teoria del dòmino" i pro-
vocà, immediatament després, la
revisió de la política nord-america-
na en qüestió. Mai, des de la guerra
del Vietnam, l'esmentada teoria no
va ser tema de discussió a la capital
com ho fou aleshores, quan la pri-
mera revolució llatino-americana
des de feia dues dècades, acabava
de fer descavalcar del poder un dels
principals aliats històrics de Was-
hington. Les forces polítiques i els
consellers es van dividir en dos
camps: d'una banda, aquells que
eren partidaris d'ampliar l'ajut als
règims de El Salvador, Guatemala i
Honduras; és a dir, els qui estaven
decidits a reforçar els actuals règims
militars, ni que fos a expenses de la
defensa dels drets humans. De l'al-
tra banda, els qui consideraven els
anciens régimes de l'istme com a
poc menys que obsolets, com a con-
demnats a no sostenir-se per gaire
més temps. Per aquests darrers, no
hi havia cap dubte que els interessos
nord-americans a la zona estarien
més ben defensats a través d'una
política d'"obertura al centre" per
tal d'oposar-se, mitjançant algunes
reformes, a l'esquerra.

El debat, com ja se sap, el van
guanyar, als punts i de manera epi-
sòdica, aquells que consideraven
que el menys dolent dels camins era
el de la reforma social i del canvi
econòmic. Aleshores, el president
Carter va decidir no repetir els er-
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Des d'octubre de 1979, quan una
junta militar "antioligàrquica i anti-
comunista" va enderrocar el general
Carlos Humberto Romero, els ob-
jectius de l'Administració Carter es
van centrar, segons els seus obser-
vadors menys exigents, en donar
suport a les reformes promeses pels
nous dirigents, protegir-los de qual-
sevol temptació dretana i evitar una
guerra civil oberta. Com que no
podia ser d'una altra manera, el
principal instrument per a dur a
terme aquesta política fou el conti-
nuat ajut econòmic i militar al règim
acabat d'estrenar. Paral·lelament,
un diplomàtic dels qualificats com a
"activistes" pels sectors més con-
servadors del Congrés, l'ambaixa-
dor Robert White, va començar a
dibuixar el perfil civil del règim
militar, tot involucrant dins el pro-
cés els democristians o els social-
demòcrates del Moviment Nacional
Revolucionari, les dues forces polí-
tiques que a la història més recent
d'Amèrica Llatina s'han disputat el
poder,quan s'han donat les condi-
cions necessàries per a fer-ho a les
urnes.

Les possibilitats d'un canvi pací-
fic a El Salvador, de la mà dels
democristians de Napoleón Duarte i

La solució pacífica a El Salvador es imposibl

Tot pot acabar amb una tràgica invasió
dels "nous" militars es van esfumar,
però, ràpidament. Difícilment podia
ser d'una altra manera, sobretot
davant l'estranya habilitat de la jun-
ta cívico-militar en la seva pruïja de
reformar i de "millorar" la política
repressiva del general Carlos Hum-
berto Romero. Una altra vegada, El
Salvador acabava de demostrar al
món que seguia comptant amb la
mésrígida estructura de classe i la
desigualtat social més gran de tota

norteamericana.
Amèrica Llatina.

La història de i"'Aliança per al
Progrés" es va tornar a repetir lla-
vors. Malgrat alguns avenços en el
creixement econòmic de determi-
nats països, 1'"Aliança" proposada
per Kennedy no va assentar les
bases per a un canvi social autèntic
i, a més, va fracassar en els seus
esforços a favor de la democràcia.
En realitat, T'Aliança" es va morir
d'esquizofrènia. Els Estats Units no

van saber resoldre mai la contradic-
ció entre el desenvolupament pro-
posat i la seguretat exigida, entre la
reforma i la repressió. Quan aquesta
contradicció va produir règims au-
toritaris i no governs democràtics,
els consellers nord-americans en
política llatino-americana van ad-
duir, aleshores, que els problemes
econòmics provocaven unes ten-
sions de tal mena que aquests paï-
sos no podien permetre's donar-se a
si mateixos la democràcia. Amb una
sentència com aquesta, digna dels
cervells dels nostres "Planes de De-
sarrollo", el pluralisme fou sacrifi-
cat poc després a favor de la pau de
l'ordre autoritari.

Amb l'Administració Carter,
l'esperança d'una nova "Aliança per
al Progrés" van tornar a renéixer;
però la seva aplicació a El Salvador,
on es tornaren a palesar les enormes
limitacions i les escasses ambicions
del programa, va permetre de detec-
tar la pervivència de la seva esquizo-
frènia. Cal tenir-ho sempre present:
per als Estats Units, la primera
condició per tal d'assolir l'estabili-
tat a Amèrica Llatina era crear un
sistema polític basat en una "demo-
cràcia controlada" que permetés
frenar les forces del canvi.

LUÍAliança per al retrocés'

La història de 1'"Aliança per al
Progrés" ha tornat a repetir-se, com
ja va passar abans amb l'arribada de
Nixon a la Casa Blanca. Ara, ni
"democràcia controlada", ni drets
humans, ni indulgència amb els
moviments d'alliberament de tipus
nicaragüenc. A diferència de l'Ad-
ministració Carter els homes de
Reagan han fet saber a llurs aliats de
l'OTAN que a partir d'ara Washing-
ton no condicionarà el seu suport
polítici militar al regim salvadorenc
a les reformes que aquest empren-
gui. No hi ha cap dubte que Reagan
ha dut altres vells mètodes per a
tractar la "gallina dels ous d'or" que
és el subcontinent llatino-americà.
/ Fa una setmana, fins i tot les
pressions nord-americanes sobre
els seus aliats europeus per tal que
modifiquessin llur política vers El
Salvador van començar a donar re-
sultat.

Després de les advertències del

secretari d'Estat nord-americà,
Alexander Haig, i la gira de Lawren-
ce Eagelburruer per Europa, com a
enviat especial del president Rea-
gan, la CEE va decidir el proppassat
dia 18 de febrer condicionar l'ajut
ralment un ajut que amb prou feines „
arriba al mig milió de dòlars, desti-
nada a organitzacions humanitàries
salvadorenques. Els Estats Units
mantenen que l'ajut europeu pot
ésser utilitzat per la guerrilla que
s'oposa al règim ara presidit omino-
sament pel democristià Napoleón
Duarte, que compta, entre d'altres,
amb el suport del partit democristià
de la República Federal d'Alemanya,
laCDC-CSU.

Washington ha denunciat que la
guerrilla salvadorenca compta amb
el favor dels soviètics i cubans —fins
i tot de l'étíop—, la qual cosa agreu-
jaria òbviament, la situació. Això ho
obstant, i àdhuc des de la mateixa
òptica de la poc innocent "Aliança
per al Progrés", Washington hauria
de ser conscient, a aquestes alçades,
que és un reflex natural i repenjar-se
damunt un imperialisme llunyà per
poder resistir el més proper. I el que
és més greu: amb la seva reedició de
la vella política, Reagan no tan sols
ha perdut l'avantatge diplomàtic i
moral que els EUA van aconseguir
amb els esdeveniments d'Afganis-
tan, sinó que, a més, està donant la
mesura del tarannà de la seva Ad-
ministració. Per a Reagan, un Govern
amic és, com era per als durs de
l'Administració Carter, aquell rè-
gim militar que defensa els seus
interessos a la regió. Prototi-
pus d'aquests règims és, sens dub-
te, el guatemalenc, no el nicara-
güenc. El qual ara s'amenaça de
congelar la part de l'ajut econòmic
de 75 milions de dòlars promès per
l'Administració anterior.

Doncs bé,, aquest règim amic és
aquells que, segons va revelar el 17
de febrer passat l'organització Am-
nistia Internacional, va assassinar
unes 3.000 persones els primers,
mesos de 1980. Sota el
títol de "Guatemala programa go-
vernamental d'assassinats polítics",
l'informe de l'organització pro-
drets humans denuncia que és el
mateix règim guatemalenc el que
dirigeix, sota el control directe del
president-general . Romeo Lucas
García, la política de repressió. Amb
aquesta perspectiva, tot fa suposar
que ElSalvador sembla condemnat.
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Vocabulari de la" carnavalia
(O COM PUC FER-M'HO PER SABER DE QUÈ VA EL "ROTLLO")
BIENVE MOYA

Fer avui un article sobre
carnaval és una feina que,
0 bé pot resultar una
virgueria (perquè teniu
temps, i peles, per a fer-lo;
perquè trobeu una pila de
documents inèdits; perquè
sou capaç d'agafar tot el que
s'ha dit sobre la qüestió
1 girar-ho del revés com un
mitjó, amb la qual cosa
aconseguiríeu donar-nos
una altra visió d'un fenomen
multifocal com n'hi ha pocs,
etc. etc), o bé pot resultar
un rave sense fulles,
i això altre per molts més
motius que no pas pot
arribar a tenir la primera
possibilitat.

Amb tot això vull dir que sobre el
carnaval s'ha escrit molt, i generosa-
ment, sobretot aquests darrers anys.
S'ha escrit molt i s'han dit tantes i
tantes coses, que bé valdria la pena,
penso jo, recapitular una mica, pa-
rar-nos i mirar d'equilibrar la pila de
paper imprès que s'ha posat en cir-
culació sobre aquest tema i en
aquests pocs anys de suposada lli-
bertat d'expressió (dic suposada, i
tampoc no vull dir que no ho sigui;
sobretot que ningú no s'ho prengui
malament).

Així, doncs, vull fer una cosa:
m'han dit que faci un article sobre el
Carnaval a Catalunya; va bé, ja el
faré, però en comptes d'anar-me'n
pels melonars de la història o cap al
reportatge divulgatiu, agafarem el
camí ral del vocabulari, que d'altra
banda té els seus avantatges a l'hora
d'u s ar- lo i grap ej ar- lo.

Evidentment que aquest no serà
un vocabulari amb tendències a
la il·lustració: noucentista, cosmopo-
lita, etc. etc. Sinó que intentarem

Tota mena de disfresses es poden veure en aquest dies.

fer, tant com es pugui, un manual
"de la broma" amb pinzellades ro-
màntiques i pedaços experimen-
tals: un bon.xic provincià, vaja.
Nosaltres vam tenir la gran sort que
no arribés a treure'ns del nostre
error l'orsià alè quasi excels (potser
hodevem al fet que de petits el diví

• mestre ens havia aviat més d'un roc
des del seu refugi cristofolià). En fi,
però, abans de començar voldríem
elevar una pregària perquè els déus
"ordenadors" ens siguin propicis:
Sant Castellet i altres patrons (per
exemple Sant Max i Sant Pi) vulguin
fer la màniga ampla per tal que
puguem entrar, algun dia, al novís-
sim cel de la plaça de Sant Jaume.
Anem! (no amén).

Comencem, ara, doncs:

ANEM PER FEINA, J PER
ORDENACIÓ ALFABÈTICA
(Ah, la jerarquia de l'alfabet!)

"ARRIVO": Dia en què arriba el
geni o rei del Carnaval, en Carnes-

toltes. Aquesta paraula Sembla que,
amb aquesta forma, només s'usava a
Vilanova i la Geltrú. El fet, però, de
1 incompareixença, durant molts
anys, de l'estrambòtic personatge a
la majoria de places catalanes, llevat
de la de Vilanova, ha fet que la
paraula s'escampés i passés a desig-
nar el dia de l'arribada del rei (o el
que sigui). Sembla provenir de l'ita-
lià "arrivo", literalment "arribada".
De tota manera, no té cap mena
d'explicació possible, com moltes
de les coses que passen en aquesta
vila; paraula!

ARROSSADA: A Bagà. El 3 de
febrer en aquesta vila es cuina una
gran arrossada on hi pot participar
tothom (a menjar-ne). Males veus
diuen que aquesta festa es celebra-
va en honor de la"Liberación", però
que amb anterioritat ja existia una
cosa semblant i referida a les dates
carnestolenques.

També a Sant Fructuós de Bages
fan la gran arrossada.

BALL DE PATACADA: Ball que
es celebrava a Barcelona en un local
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no massa elegant (en canvi el "Li-
ceo" sí que ho era d'elegant).
Aquest ball era concorregut els dies
de carnestoltes pel sector més po-
pular de la societat barcelonina, de
la bona societat barcelonina, és clar.
La paraula ha quedat com a sinònim
de gresca, xivarri, etc.

BARCELONA, EL CARNAVAL
DE: Llibret editat l'any 1878 pels
components de la Societat del Born.
És força interessant per arribar a
conèixer algunes coses del carnaval
barceloní del vuit-cents.
BULL: Els bulls són una menja
tradicional d'aquesta època de
l'any. És compost de les parts més
greixoses del porc, sobretot de boti-
farres, les quals, amb tota l'altra
farda, es fan bullir juntament amb
una munió de productes: fideus, ci-
grons, patates, cols, etc, etc, etc
Aquest menjar sembla ser una mena
d'àpat ritual del Dijous Gras en el
qual hi podia participar tothom.
Actualment fan Bulls públics les
viles de Castellterçols, Sant Feliu de
Codines, Gelida (per Santa Llúcia),
etc. A la comarca del Penedès-
Garraf preparen un Bull a base de
budells de tonyina.
CANDELERA: Teòricament
dia en què comença el bon temps.
Hom creu que segons caigui en lluna
nova o en lluna plena, l'hivern ja s'ha
acabat o durarà, encara, quaranta
dies més. Això és el què voldria
significar l'adagi popular: Si la Can-
delera plora / el fred ja és fora. /
Si la Candelera riu / el fred es viu.
GANETl'A Canet, un bon dia s'hi
instal·laren Els 'Comediants, grup
de teatre que es dedicava a investi-
gar i posar en escena algun dels
guanys més reeixits de la festa al
carrer. Com a conseqüència de la
relació d'aquest col·lectiu amb els
joves i els més llançats del poble,
renasqué el Carnaval de Canet.
CARNAVAL: Festa que es cele-
bra, encara avui, a gairebé tot el
món. En el Mediterrani Occidental
(nosaltres i uns quants més), la tra-
dició fa començar la xerinola pels
volts de Sant Anton: Per Sant Anton
/ fes lo Ton.(Ton: esbogerrat). En
l'actualitat aquesta festa sol co-
mençar el Dijous Gras.
EL CARNAVAL: Llibre de Ju-
lio Caro Baroja, Taurus, Madrid

La Rua és on desfilen totes les carro ces.

1965, per a tots aquells que vulguin
saber alguna cosa més sobre la ma-
tèria (o el "rotllo").

CARNESTOLTES: El Car
naval també pot dir-se Carnestoltes.,
Aquesta darrera paraula sembla ser
més antiga. Actualment s'usa, so-
bretot, per a definir el personatge o
ninot que representa el geni o rei de
la festa: Èn Carnestoltes.

COCA DE LLARDONS:
Coca greixosa que es menjava, o es
menja el Dijous Gras.

COLS DE CARNESTOL·
TES: En el Ball de les Gitanes del
Vallès es feia un àpat de cols.
Aquestes cols havien de ser robades
dels camps veïns pels components
de la mascarada.

DARRERS DIES: Nom
amb el qual hom designa el Carnaval
a Mallorca.

DIA DE LA TRUITA: De
nominació, de darrera hora, del

Dijous Gras. Aquest mot està es-
campat per les escoles, sobretot per
les escoles del Cinturó de Barcelona.

DIES DE CARNAVAL:
Dijous Gras, Divendres, Dissabte,
Diumenge, Dilluns i Dimarts de
Carnaval, Dimecres de Cendra. El
carnaval no comença mai el mateix
dia; puja i baixa a través del calen-
dari com la Monyos. En canvi sí que
té, però, una norma fixa per caure en
un dia o altre; pareu atenció: per
saber quin dia serà carnaval cal fer
el següent: primer de tot hem de
saber el dia just de l'Equinocci de
Primavera (busqueu-lo), un cop sa-
bem en quin dia de l'any s'escau,
caldrà esperar la lluna plena se-
güent, i després el diumenge poste-
rior. Aquest diumenge és Pasqua
Florida, un diumenge abans de Pas-
qua és Rams i quaranta dies abans
de Rams és el Dimecres de Cendra,
darrer dia del Carnaval. 0 sigui que
el Dijous Gras és el Dijous anterior

27 •



El Carnestoltes és el personatge central de
al Dimecres de Cendra. Senzill, oi?

DIJOUS GRAS: Dijous an
terior al Dimecres de Cendra. Sol
considerar-se el primer dia de Car-
naval. Es costum avui de fer un àpat
compost, en la majoria dels casos,
de truites de moltes gustos.

DIMECRES DE CEN-
DRA: Darrer dia de Carnaval en
les poblacions on és majoria domi-
nant el pensament profà i bullan-
guer; Primer dia de Quaresma en les
poblacions on és tot el contrari.

DISFRESSA: Vestit amb el
qual hom es camufla, canvia de,
personalitat, o somnia despert ser
Napolió o Sultà d'un harem.
Generalment quan hom dia disfres-
sa sol, parlar d'un vestit, més o
menys ben fet, però que sigui alguna
cosa concreta. En aquest aspecte
cal diferenciar la disfressa del mas-
carot.

DOSSIER DE CARNES-

la festa.

TOLTES: Diversos treballs so-
bre les Carnestoltes apareguts a,la
revista l'Avenç, febrer, 1980. Es
interessant.

ENTERRAMENT: Enterra
ment de la Sardina, o del Carnestol-
tes. Hom anava, o va, a enterrar la
sardina el Dimecres de Cendra.
Aquest dia era obligat de sortir fora
vila a menjar l'arengada, a ballar i a
fer, o intentar fer, el que bonament
podiar Aquestes fontades eren
amenitzades amb gresques i balls,
que acabaven amb la crema del
Ninot que havia presidit la festa.

GEGANT TONTO: Nom
que els animats conservadors del
carnaval solsonenc han donat a un
gegant creat expressament per a
sortir aquests dies. Aquest perso-
natge té els braços inarticulats i en
moure el cos, fa moure també els
braços donant trompades a tothom
que cau per allí.

MÀSCARA: Careta de paper,
cartró, goma, plàstic, etc. que ser-
veix per a ocultar la cara de les dis-
fresses o mascarots. Les màscares o
carotes solen representar personat-
ges grotescos i estrafets. Als Països
Catalans, encara hi podem trobar
algunes màscàrres rituals: les Mas-
ses de la Patum, el Pollo de Moià,
els Diables dels Ports de Morella,
els Dimonis d'Artà, etc.

MASCARADA: Representa-
ció ritual dels dies de Carnestoltes.
Són mascarades, el Ball de Gitanes
del Vallés, la Comparsa del Vidalot
de Vilanova i la Geltrú, La Compar-
sa dels Vells què sortia a Reus, etc.
Alguns elements d'aquestes Masca-
rades han passat a altres festivitats
de l'any, com per exemple certs
animals fabulosos: bous de foc,
mulasses, etc. _ s

MASCAROT: Home o Dona
(el sexe aquí no importa), que no va
vestit de res en concret, o que porta
un vestit ritual. Generalment quan
parla estrafà la veu (fa falset). Els
mascarots de Vilanova solen anar
amb un llençol i una coixinera al cap.
Els Mascarots i Màscares Rituals
solen tenir permís per a molestar a
tothom: tiren farina, gra, cendra,
pomes macades, etc. També solen
fustigar al personal amb porres o
altres endimaris que no facin gaire
mal.

PROHIBICIÓ: Pel Carnaval
no es pot prohibir res. El Carnaval,
però, va ser prohibit pel "Caudillo
de Espanay V de Alemania", el 3 de
febrer de 1937, i per si per aquelles
coses algú no ho hagués entès, el
tornà a interdir el" dia de hoy cauti-
vo y desarmado..." de 1939. Aques-
ta pot ser una de les raons per la qual
l'hem estat reivindicant amb tanta
insistència, oi?

REUS: Aquesta vila s'havia dis-
tingit, i torna a distingir-se, d'entre
altres en la celebració de les festes
del Carnestoltes, que torna celebrar
des de fa uns quatre o cinc anys.

SATURNÀLIES: Festivi
tats del món romà que es celebra-
ven a finals d'any i principis del nou.
Durant les Saturnàlies es capgira-
ven tots els rols socials establerts
pel costum i la moral. Es celebraven
rifes i festes públiques.

SERMÓ: o Discurs, o Ban, etc.
Pamflet, generalment en vers, que
recita, reparteix, o afixa per les
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parets, la colla encarregada d'orga-
nitzar les Carnestoltes. En aquest
Sermó es ridiculitza, s'estrafà i es
posa en qüestió tot allò que és
norma i moral de cada dia.

SITGES: La vila de Sitges ha
anat celebrant el seu Carnaval anys
darrera anys malgrat la prohibició.
Una cosa que ha diferenciat el Car-
naval de Sitges del de laseva veïna,
Vilanova, és l'eterna pretensió dels
sitgetans de donar a les seves festes
un cert aire cosmopolita, caparrada
que els ha portat a inclore entre els
actes carnestolencs la deliciosa i
ridícula cursa o desfilada de cotxes

SOCIETAT DEL BORN:
Club vuitcentista fundat per en Se-
bastià Junyent, espardenyer de la
rambleta del Born. Els membres
d'aquesta societat humorística i fi-
lantròpica eren els encarregats
d'organitzar el Carnaval de la Bar-
celona dels vuit-cents (evidentment
no haurien convidat mai els orsians).

SOLSONA: Una de les ciutats

"Arrivo": Dia en què arriba el geni o rei
catalanes peoneres en la recupera-
ció de les Carnestoltes. Solsona té
merescuda fama de vila plaga i esva-
lotada, divertida i desimbolta.

VILANOVA I LA GEL·
TRU: A Vilanova mai no va deixar
de celebrar-se el Carnaval, fins al
punt que la festa va passar a ésser
motiu de reivindicació i inter-
sectors més dinàmics de la xarxa
social ciutadana. Les Carnestoltes
de Vilanova s'estenen en diversos

del Carnaval.
actes a través de dues setmanes
seguides. En l'actualitat, i a causa
de la massiva presència de foras-
ters, el Carnaval de Vilanova ten-
deix a refugiar-se dins les societats.
Un fenomen semblant a aquest pot
observar-se en la Patum bergadana.

MATO: Menja tradicional del
Dijous Gras a la comarca del Garraf.

XATONADA: Àpat quasi ri-
tual del Dijous Gras a Vilanova i la
Geltrú. •

cul tura l

Al servei de la radiodifusió catalana

Per a recatalanitzar el país, ens cal que la radio sigui catalana de parla i contingut.

ONA CULTURAL ha estat creada per produir programes de tot tipus
i fer-los arribar a totes les emissores.

La qualitat i l'actualitat són primordials en els nostres programes
per captar l'interès pel mitjà.

El centre de producció de programes d'QNA CULTURAL és a disposició dels locutors,
mestres, professors especialitzats, professionals del doblatge i, tothom que vulgui contribuir

a la normalització de la radio a Catalunya.

Per a informació:
Carrer Consell de Cent, 474 de 5 a 8 tarda

telèfon. 246.50.20.

29



major part de les operacions es fan a la cara

CIRURGIA ESTÈTICA

L'edat mínima aconsellable per intervenir
quirúrgicament és de disset anys.

Un luxe perillós?
ISIDRE AMBRÒS
A mida que va passant el temps cada vegada és mes
usual sentir dir que "em faré Pestèticà perquè
aquest nas no m'agrada gens" o bé "abans estava
traumatitzat amb aquestes orelles, però noi des que
em van fer Pestètica estic d'allò més content". I és
que els avenços tecnològics units al fet que cada cop
se li dóna més importància a Paspecte físic ha fet
que tant la cirurgia estètica com la plàstica
prenguin cada vegada més volada.

Dins el mórrde la medicina es pot
dir que els especialistes en la ci-
rurgia plàstica i estètica són, re-
lativament, nous. Un exemple
d'això és el fet que l'any 1936 els
tribunals francesos consideraven
com a falta social, que mereixia ser
castigada, tot intent de cirurgia
"cosmètica" que modifiqués la fe-
sonomia d'una persona. Però avui,
en canvi, els especialistes en aquest
tipus de cirurgia estan al capdavant
de les investigacions que s'estan
duent a terme en el camp de la
medicina.

Des d'un bon principi s'ha de
tenir ben present que una cosa és la
cirurgia estètica i una altra, ben
diferent, és la cirurgia plàstica; ens
ho diferencia un metge del depar-
tament de cirurgia plàstica de
l'Hospital Clínic de Barcelona. La
plàstica es el tipus de cirugia
que s'aplica al pacient per tal de
solucionar-li un problema físic
que ve derivat d'un accident o
d'una malformació física adqui-
rida en néixer. Aquests són, ge-
neralment, la classe de inter-
vencions que es fan en aquest

hospital, ja que les operacions
d'etètica, que són les que s'acos-
tumen a pagar, es realitzen molt
més a clíniques privades. I és
lògic que sigui així perquè si una
persona paga una quantitat de-
terminada de pessetes és raona-
ble que vulgui una habitació in-
dividual amb televisió i no sé
quantes comoditats més, que ara
per ara no poden gandir als
grans hopitals de Barcelona.

Cal dir, però, que amb tot i això
totes les operacions quirúrgiques es
regeixen, en certa manera, per un
criteri estètic. És a dir que els
cirujans tene molta cura que el
pacient no quedi amb uns sen-
yals gaire desagradables per
causa de l'operació; sobretot
quan es tracta de noies.

Un dels principals problemes
amb què es troba el metge quan un
pacient li demana que l'operi és el
d'apreciar com justifica l'afectat el
seu desig de ser intervingut. Ales-
hores, el cirujà comença per aplicar
una norma que molt bé podríem
nomenar de regla d'or: respectar les
característiques de la persona que
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demana la transformació. Ara bé, a
més però, el metge acostuma a
enfrontar-se amb el problema
que el pacient és un autèntic
capficat amb la idea de no re-
sultar ridícul, i l'apreciació d'a-
quests problema —ens respo-
nen— obsessiu correspon al ci-
rurjà. I es que no s'ha d'oblidar que
hi ha moltes persones que malgrat
semblar completament normals pa-
teixen una autèntica enfermetat
mental, derivada del seu problema
físic. Qualsevol entrebanc que
els succeeix el relacionen, ràpi-
dament, amb el seu aspecte físic.

És evident, que una intervenció
estètica ha de modificar una part de
la fesomia de la persona, però
sempre tenint en compte la fesomia
de l'individu.
A la recerca de la bellessa

Abans de decidir-se a intervenir,
el metge ha de mesurar molt bé tots
els pros i els contres que implica
operar el pacient, i això comporta,
també, moltes hores de conversa,
sobretot si es tracta de modificar el
rostre de l'individu. Ha de tenir en
compte el seu comportament, les
seves expressions, la mímica i
tots aquells caires característics
de la persona que està disposada
a reformar-se la seva cara.

Él següent pas que ha de donar

el cirurjà correspon a l'estudi, o
millor dit a la confecció del
model que l'orienti en el seu
treball, ja que cada cas és dife-
rent i, a més, demana un trac-
tament especial.

Prèviament a la intervenció qui-
rúrgica, ha d'establir el model que
farà servir de referència en l'ope-
ració en base les següents apre-
ciacions: -

—s'ha de tenir en compte cada
traç de la cara i la relació que hi ha
entre tots ells.

—els diferents angles que.formen
cada sector de lacarà.

—l'equilibri o desequilibri de tots
i cada un dels elements que con-
figuren la fesomia d'aquella per-
sona.

Una vegada s'han observat tots
' aquests aspectes, només resta
discutir amb el pacient el model
escollit, o millor dit les modifica-
cions a què serà sotmès el seu rostre
i començar el tractament.

Les operaciones més usuals en el
camp de la cirurgia estètica acos-
tumen a ser les de nas, barba,
orelles, parpelles, potes de gall, les
arrugues del coll, muscles abdomi-
nals i la rehabilització dels pits.

Per regla general, la majoria
de gent que acostuma a fer-se
l'estètica és del sexe femení, i ho
fa a partir, dels trenta-cinc o
quaranta anys; encara que tam-
bé hi ha les excepcions clàssi-

OPERACIONS D'ESTETICA, QUE CAL SABER

Quan hom decideix posar-se en mans d'un cirujà per tal que l'operi
d'una part de la seva fesomia ha de saber que:

—Ha de suspendre totes les seves activitats durant un període de
temps que oscil·la entre els quinze dies i el mes. Amb tot i així el temps de
repòs a la clínica no passarà d'una setmana, com a molt.

—La cirurgia estètica no recorre, generalment, a l'anestesia general,
sinó que itilitza allò que rep el nom d'anestesia local potenciada.

—La cirurgia estètica només s'aplica als adults, menys en el cas
d'orelles separades. L'edat mínima per a les noies és de 16 anys i per als
nois de 18 anys.

—Les contraindicacions que té són mínimes, només en cas d'embaràs
i de menstruació per les dones. Encara que si hom té una salut feble o
pateix trastorns psíquics tampoc no és gaire aconsellable que estigui
disposat a sofrir una intervenció quirúrgica d'estètica.

ques com podem ser les noies
joves que han tingut un accident
i li han quedat senyals visibles.

De totes les intervencions que
s'acostumen a fer-se, la més
clàssica és l'operació de nas. En
aquesta part de la cara el cirurjà
acostuma a treballar mitjançant
una sèrie de incisions a l'interior
del nas, molt a prop dels orificis
nasals, ja que així la possibilitat
que quedin senyals de la inter-
venció és més petita. Després
s'alliberan les mucoses dels di-
ferents cartílags que conformen
el nas i es desarticulen els ossos.
Una vegada es tenen tots els
elements deslligats es procedeix
al seu remodelament, una vega-
da modificades les parts corres-
ponents. Encara que a vegades
és necessari recórrer als trasplan-
taments per dur a terme les es-
mentades modificacions, ja sigui
mitjançant un autotrasplantament
ossi o cartilaginós o bé una cosa
força freqüent, que és el fet d'uti-
litzar una peça sintètica.

El problema més comú amb
què s'acostumen a trobar els ci-
rurjans estètics a l'hora d'ope-
rar un nas, tècnicament parlant,
es el de la punta del nas, i això
només es pot solucionar amb una
altra intervenció perquè així
pugui armonitzar amb la resta
del nas. Hi ha un altre problema,
però, ens afirmen, i és que enca-
ra hi ha una darrera divicultat: el
tabic nasal. I és que en molts
casos la deformació del nas de-
pèn d'una deformació del cartí-
lag d'aquesta paret, la qual cosa
provoca una obstrucció respira-
tòria que fa necessària una nova
intervenció quirúrgica.

L'estètica, luxe
o llegenda

Una vegada s'ha acabat l'operació
s'embena el nas de forma que els
cartílags i els ossos es mantinguin en
una postura correcta. Uns dies més
tard, comença a aparèixer un he-
matoma a les parpelles i quan es
treu l'embenatge sorgeix, o millor dit
apareix un edema que cobreix gai-
rebé tota la cara. Després cal es-
perar quinze o vint dies abans de
tornar a aparèixer en públic sense
que es pugui veure cap mena de
senyal de l'operació que s'ha dut a
terme. El resultat definitiu, però, no
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es podrà veure fins uns vuit mesos
després de la intervenció.

Hi ha un punt en el qual fins
al moment la gent no s'ha posat
d'acord, i és que mentre uns diuen
que la cirurgia estètica es un luxe,
els altres mantenen que no, que això
no és res més que una llegenda. Això
és molt relatiu, ens afirma el metge
del Clínic, ja que una operació
d'aquesta mena és equivalent a
unes vacances, més o menys.El
veritable problema el fet que la
gent només veu que li han arre-
mangat una mica el nas o li han
estirat una mica la pell i, és clar,
afirmen tots convençuts: és molt
car! Ara bé, si tenim en compte
que en la factura que se'ls passa
hi va comprès el que cobra el
cirurjà, l'ajudant del cirurjà,
l'anestesista, l'instrumentalis-
ta, el lloguer del quiròfan i mil i
un desemborsament més que
sempre hi ha, llavors, clar, que
per una operació de nas et cobrin
unes vuitanta mil pessetes. No
surt tan car com en un principi
podria semblar. A més, hi
ha una altra dada a tenir en compte i
és que s'ha de pensar que el tipus de
gent que vol aquestes operaciones
és molt concreta i que si per un
cantó està disposada a desprende's
d'una determinada quantitat de
diners en un viatge també ho fera
per tal de millorar el seu aspecte
físic.

Si hi a perill? Mira, jo només
voldria dir una cosa, l'hivern
passat em vaig trencar el puny,
vaig anar a veure el metge i em
va dir que m'havia operar; vaig
canviar de metge. Aquest altre
també em va dir que m'havia
d'operar i vaig tornar a canviar
de metge, finalment un tercer
metge em va dir que fóra possi-
ble que en tres o quatre mesos de
dur-lo enguixat em quedés bé
vaig fer-ho i el resultat va ser
positiu. Amb això vull dir que el
principal problema que existeix
és el de l'anestèsia, que si l'en-
carregada, o encarregat, se li
escapa una mica la mà no et
desperts mai més. Aquest és el
veritable problema no només de
la cirurgia estètica sinó de la
majoria d'intervencions quirúr-
giques. •

\

Que hi farà el Papa a
Filipines i al Japó?

E l dia 16, Joan Pau II em-
prengué el novè dels seus
llargs viatges. Filipines i

Japó són, aquesta vegada, els
pobles destinataris de la visita del
Papa itinerant. D'entre els mis-
satges previstos, els comentaristes
destaquen el "discurs als pobles
d'Àsia —21 de febrer, des de
Manila— i la "crida a la pau"—
—25 de febrer, des de la població
japonesa d'Hiroshima—.

Òbviament, dels dos països,
Filipines és aquest moment el que
pot presentar més dificultats per a
la interpretació de la presència del
Papa. D'una banda, el dictador
Ferdinando Marcos està esperant
des de fa temps aquest viatge per
tal de capitalitzar a favor de la seva
política, opressora i acaparadora
de poder, les benediccions pon-
tifícies. D'una altra banda, un
sector important de l'Església
desitja que la presència del Papa
Wojtyla doni coratge als cristians
que lluiten precisament contra el
poder del president Marcos des de
la perspectiva d'una fe compro-
mesa.

C al recordar que el "dictador
de les illes filipines, amb el
pretext de la llei marcial, ha

militaritzat el país —l'Exèrcit ha
passat de 50.000 a 275.000 sol-
dats—, ha prohibit els partits po-
lítics i ha ànul.lat els drets sin-
dicals. Des de l'any 1972, han estat
detingudes unes 60.000 persones.
Segons Amnesty International,
l'any 1978, la xifra de presos po-
lítics era de 6.000. í el capítol de
les tortures, segons el mateix tes-
timoni, és realment esgarrifós.

Una part de l'Església ha fet
seva l'oposició, amb la defensa
incondicional de les capes més
febles de la societat, adoptant

fórmules semblants a les que de-
riven de l'anomenada "Teologia
de l'alliberament", tan arrelada a
l'Amèrica Llatina. Hi ha fins i tot
creients que arriben a la justifi-
cació teòrica i pràctica de la lluita
armada contra el dictador.

Hom s'adona de seguida del
risc que això comporta. Per aques-
ta raó, els bisbes publicaren, no fa
gaire, una carta pastoral, que,
sense entrar en el judici moral de
les consciències, indicava que se
sentien amb el deure de "con-
demnar com una irresponsabilitat
criminal el fet d'incitar els pobres a
una violència revolucionària".

El que passa, però, és que el
desafiament davant del qual es
troba l'Església és ben clar: o se
situa al costat dels qui volen i
treballen pel canvi o s'arrenglera al
voltant del dictador. I, evident-
ment, la segona no sembla pas una
alternativa acceptable des d'una
òptica netament cristiana.

Tot plegat permet d'endevinar
el volum dels problemes que
s'acumulen ara amb ocasió del
viatge del Papa.

Hi ha un fet que pot resultar
prou significatiu. De cara a
manipular la visita papal, el

president Marcos havia manifes-
tat, l'estiu de 1979, que el Papa
beneiria una Basílica, amb
capacitat per a encabir 50.000
persones, el cost de la qual seria de
100 milions de pesos. Davant
d'aquesta fanfarronada, el carde-
nal Jaime Siri, arquebisbe de Ma-
nila, aclarí immediatament les
coses, dient que, el Papa, el con-
vidava la Conferència episcopal i
no el poder polític, i pel, que feia a
la construcció d'una basílica, afegí
que el Govern actuaria molt millor
si edificava habitatges per als man-
cats d'aixopluc...
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CATALUNYA ANY 2012

I/última ficció
de L'HORA
JOAQUIM ROGLAN

Se'm demana un relat de
ciència-ficció on expliqui
que la Premsà Catalana i
els mitjans d'informació
catalans ho dominen tot
i es venen milions
d'exemplars de revistes
i m'ho demana una

revista catalana que
sap que mor però que vol
treure el seu darrer
número amb la inclusió
d'aquest relat. Això,
senyor, és la ficció i no
les ostentacions
d'imaginació. Senyors
directors: poseu només el
titular. Ja n'hi ha prou,
vostès acaben de fer ja la
ciència ficció pensant
que això fóra veritat un
dia. Voleu que morim fent
ficció? Volem morir
ficcionant? Doncs
endavant, i morir per
morir, morir rient.

"Senyor Pere Oriol Costa":

Li pregaria que publiqués aquest
petit relat a la revista L'HORA, tan
prestigiada arreu del món: 120 mi-
lions d'exemplars a tutti colori.
L'exemple del trust mundial de la
premsa. Sé que vostè, com a diri-
gent d'un trust, i jo com a escriptor,
no ens tenim gaire simpatia, però,
per favor, per favor, per favor,
publique-m'ho. Jo moriria si no
veiés quelcom meu escrit a aquesta
revista" —Va dir una veu al te-
lèfon— . -

Vostès acaban de fer ja la ciència ficció.

En Pere Oriol Costa va trucar
immediatament a la redacció dels
seus sis canals privats de televisió
catalana, especialitzats en el "gro-
guisme" del més mal gust, i va donar
una ordre: "Aneu a filmar l'autor del
relat quan jo li digui que no li

el relat. Filmeu bé com es suïcida".
Sabia que allò aniria arreu del món,
escrit en català. Per això no va
dubtar de fer un favor al seu amic de
la Cadena Estatal Catalana de TV
Xavier Sabaté, i passar-li també la
noticia perquè pogués donar per r
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diferit a través del Satèl·lit Català
de TV —26 canals— que el re-
transmetria arreu del món, colònies
sud-africanes incloses.

El seu amic Xavier Sabaté va
decidir fer un altre favor al seu amic
Martí Gómez, redactor en cap de la
Cadena Estatal CATALANA DE
RÀDIO FM., una de les poques del
món que tenia la més àmplia possi-
bilitat de banda després de la famo-
sa guerra Segle XX de les ones entre
països subdesenvolupats i desenvo-
lupadíssims. La CECR. FM cobriria
l'emissió a tot el món, incloses les
colònies nord-americanes. En Martí
Gómez va cridar el seu amic de la
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Aquesta màquina va valer milions
i milions per als Coleccionistes Galais de
Fetitxistes Catalans.

J. BORJA:
PARLEN ELS

EUROS"

ANGLATERRA:
LA BATALLA
DEL LABORISME

Cadena Catalana Estatal de RÀDIO
d'Esquerra, General, el seu amic
Enric Banyeres, la CCERE G cobria
totes les sucursals i municipis do-
minats per l'Esquerra Catalana
Unida arreu dels països de l'Est
europeus, asiàtics i africans. l'Enric
Banyeres avisaria el seu amic Mos-
sèn Josep Bigordà que dominava
l'aparell informatiu del Vaticà i que
cobriria la resta del món tot donant
un altre caire a un esdeveniment tan
Mossèn Bigordà va trucar el seu
amic Ramon Barnils que dominava
l'aparell mundial del Trust Informa-
tiu Galàctic. Especialitat en Frivo-
litzar les Coses (TIFGEFC, Passeig
de Gràcia, 1) i ell ja faria la seva feina
entre la frivolitat mundial. En Bar-
nils va trucar a Huertas Claveria,
director de la p/emsa mundial més
seriosa (EL MÓN) que havia com-
prat, al seu dia, LE MONDE, THE
TIMES, ETC, ETC. En Huertas ja
faria la seva feina de cara a posar
l'esdeveniment tal com s'ha de po-
sar. En Huertas va trucar a Mateo
Madridejos, director de l'Agència
Catalana de Notícies Rapidíssimes
per tot el Món (AGCNRM), que ja
havia comprat totes les grans
agències mundials des de la TASS
fins a la ITT. En Madridejos va
telefonar a la Viladegut, propietària
de totes les agències mundials de
TELEFOTOS, la Viladegut a la
Marta Mata, propietària de totes les
revistes parlamentàries d'arreu del
món, la Mata a la Capmany, propie-
tària de totes les editorials catalanes
galàctiques i accionista majoritària
del petit trust de cadenes dedicades
a llengües minoritàries tals com an-
glès, francès, castellà rus, xinès,
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bantú, etc. la cadena d'amics i ami-
guets va ser ràpida: Francesc Nava-
rro-Joaquim Ruiz-Frarïcesc Baiges.
Però veieu-la al reqüadre del costat,
descrita amb gran cruesa.

0 sigui, el millor del millor, la
crema, el poder, la ciència, la màgia,
l'astronomia, l'economia, l'Humor
(Joma), l'Esport, Cultura, Societat,
Administració i Dipòsit Legal del
Poder Intérgalàctic Català, Cobri-
rien la notícia exclusivíssima de
L'HORA: veure que feia l'autor
d'un relat en català que desesperat
de veure que no. l'hi publicaven
estava a punt de prendre una greu
decisió.

—Capítol 2—

Van arribar tots a casa de l'autor.
El món i l'espai n'estaven ja assa-

bentats i informats segon a segon.
Arriben tots a casa de l'autor i...

Troben una nota que diu: "Em
venc la màquina d'escriure. Sóc
al bar. Parlem de preus".

El món va restar sobtat de tan
impensada decisió de l'autor de
relats de ciència-ficció, encara que
ja tenia forma de fantasma.

— Capítol 3—
Però aquella màquina va valer

milions i milions per als Coleccionis-
tes Galaics de Fetitxistes Catalans.
L'autor es va fer milionari i miliona-
ri. Es va repartir els milions amb en
Pere Oriol Costa —ja estaven en
conxorxa— i la resta ho van repartir
entre tots els que aquí veureu des-
crits amb cru realisme (altra mi-
radeta al reqüadre, si us plau, ara a
dalt de la pàina del costat):

1 se'n van anar la mar de contents.
S'havien divertit i s'havien forrat.
£Què més se li pot demanar a la
vida?

Nota

Poden contestar aquesta pregun-
ta a la secció de cartes al Director.
Milions de marcians, venusians i
extraterrestres llegiran la seva car-
ta. Adrecin-les a l'Ordinador de
Cartes Galàctiques de L'HORA,
anomenat Joaquim Roglan. •

El doctor Cabezas

J a em perdonaran que hi
hagi coses que jo no acabo
d'entendre. Per exemple,

el paper que fa aquest Cabezas
de l'Atlético de Madrid, que fa
riure més que el "doctor en casa"
de la televisió, una sèrie d'humor
anglès que de tant en tant té
acudits força bons. Doncs bé, el
Dr. Cabezas encara és més gra-
ciós i eixerit.

El seu salt a la fama el va fer tot
dient que els àrbitres catalans de
futbol no tenien per què sortir de
Catalunya. "Que piten en la
Generalità, oiga", deia aquest
histrió del bisturí —jo.no errí
deixaria ni prendre el pols per
aquest home— i de l'organització
esportiva. Tant de bo que el sen-
yor Cabezas hagués tingut aquest
fervor autonomista fa uns anys,

, quan a causa del seu càrrec de
director de La Paz vetllava a prop
de la capçalera del llit del gene-
ral!

Diuen de Cabezas que duia la
clínica La Paz, amb un' pressu-
post anual de quinze mil milions
de pessetes, com si fos un club de
futbol, i que porta l'Atlético de
Madrid com si fos un hospital.
Prou que m'he ho crec això, perquè
aviat assistirem al "rèquiem" del
líder que fa unes setmanes sem-
blava que s'ho havia de "jalar"
tot, i al final no es menjarà ni una
galeta.

E 1 Cabezas respon a aquest
tipus de directiu que ha pujat al
càrrec com qui puja definitiva-
ment a la glòria i a la posteritat.
Cada cop que obre la boca, i mira
que parla malament i és difícil
d'entendre'l, és per dir que tots
els directius són una colla de rucs
i que ell n'és l'excepció. Això
només és una veritat a mitges: ell
no n'és cap d'excepció,,perquè a
la que les coses no li han anat tan
bé com s'esperava, s'ha llançat a

fer acusacions contra els àrbitres,
pany de totes les llàgrimes, i a
buscar per l'estranger aquell fit-
xatge meravellós que hipotecarà
l'economia del seu club, però que
l'ajudarà a salvar la pell, almenys
de moment.

El Cabezas ho fa com tots els
directius, és a dir, bastant mala-
ment, però amb més rebombori,,
la qual cosa denota una gran
estupidesa ja que no trobo que
s'hagi de presumir de ser la riota
de tothom, a no ser que un ho hagi
triat com una professió, com és
ara Charli Rivel. A La Paz, el dia
abans que dimitís, és a dir, dos
dies abans d'ésser cessat, li van
dedicar una gran pancarta: "No
queremos un Miliki de director".

A mi, el Cabezas, amb
aquest serrell hortera i un
repertori xaró i molt limi-

tat, em fa una mica de llàstima,
perquè penso que no ha assimilat
la dosi de popularitat que li ha
vingut donada pel seu càrrec de
directiu d'un club de futbol. La
seva petulància l'ha dut a canviar
la direcció de La Paz per la de
l'Atlético de Madrid— "me quie-
ro dedicar en cuerpo y alma al
Atlético"— i això ja és trist pel
país, si no fos que hi ha molts
bons metges en atur que ben
segur que ho faran millor que ell
al capdavant d'una de les institu-
cions sanitàries més importants,
si no la que més, de l'Estat.
Què té el futbol, què els donen,

{ als càrrecs directius, que un ho-
me és capaç de sacrificar la seva
carrera i d'exposar-se al ridícul
més espantós només per gaudir
d'aquesta popularitat? Deu ser
allò de l'"amor a los colores". És
clar que, de tant en tant, aquests
colors ens pugen a les galtes als
qui veiem què li està passant al
futbol i a quines mans és tot
aquest pastitxo.
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Els cinc anys de DON-NA
Fa cinc anys que un grup de dones varen crear una entitat
socio-cultural, anomenada DONNA. Després d'aquest temps -
DONNA ha realitzat infinitats d'activitats per contribuir
a que les dones puguin arribar a assolir un nivell igualitari dintre
de la societat. De tot el que, han fet i del futur, parlen per l'HORA
dues de les fundadores de la societat.

ALBERT MATEU

—iCom va néixer DON-NA?
—DON-NA va néixer de la iniciativa

d'un grup de dones que varen creure que
feia falta a la ciutat un lloc on la dona
amb inquietuds pogués anar a amplia*
els seus coneixements, alhora que es
relacionava amb d'altres dones.

—iQuan?
—EJ febrer de 1976.
—Finalitat i objectius.
—El que DON-NA pretén és aconse-

guir que la dona, cada vegada més,
s'integri a les tasques socials, s'interes-
si pel seu entorn i no defugi cap de les

seves possibilitats de realització.
Quant a objectius, pretenem motivar

la dona, qualsevulla que sigui la seva
activitat, mestressa de casa o noia que
treballa, perquè assisteixi a les activitats
culturals que programem com: confe-
rències, taules rodones, cine-fòrum,
teatre, música, etc, etc. I d'altra banda,
intentem donar suport à la tasca de la
dona com a professional en tots els
àmbits.

—i Qui forma el grup organitzador?
—El grup organitzador està format

per un col·lectiu de dones que tenen
fonamentalment la idea de fer un treball
ben fet de gestió cultural.

—iQuin tipus de dones hi assisteix
majoritàriament?

—Les dones que componen DON-NA
estan integrades en una àmplia classe
mitjana, per entendre'ns, i tenen dife-
rents edats.

L'edat és el de menys, el que cal és
tenir inquietuds de pròpia formació.

—£Es exclussivament per a dones?
—Les nostres activitats van dirigidas

bàsicament a la dona, però estan obertes
a tots els homes que hi tinguin interès i,
al nostre local, hi poden venir acom-
panyats d'una associada)

Intentem que la dona hi trobi tant un
recer per a la seva solitud, com que les
activitats que li proposem li serveixin
d'esbarjo alhora que van desvetllant les
seves inquietuds.

—^Amb quines activitats com-
memoren el 5è. aniversari?

— Sota el lema "Les dones fem, par-
lem, escrivim... ens expressem!! hem
confegit un programa d'actes que inclou
recitals de poemes, la presentació de
llibres, cine-debat, una taula rodona
sobre la dona i l'educació, etc. e tc . •

Encreuats núm. 9 1 JORDI FORTUNY

HORITZONTALS: Ï-El de mà és ràpid i atrevit. Un
dia a la setmana no surt. 2-Imbècil trist. 3-Dit dels
tics que pateix qui ha sofert un trauma. 4-E1 seu preu
ha causat molts mals de queixal als elefants. Conso-
nant. Innaccentuat. 5-En dimecres. Petó que hom us
farà al cul. Carrer de París. 6-Us inflamarà, us farà
tremolar i us encegarà. Democràticament, el poble
ho és... o no? Consonant. 7-Aconseguir que faci sol.
Separa una cosa de les altres. 8-No us diran mai que
son tarragonins. 9-E1 seu compromís ens va fer
claudicar. Si és de cor, pot ser mortal.

VERTICALS: 1-Dues de centenàries i una de ben
catalana. 2-Imbècil alegre. 3-Dit dels versos la lectu-
ra dels quals us desviarà de la rectitud. 4-Així li diuen
els brasilers al Paulo. La popa sempre li va al darrera,
al revés. 5-Que a l'aigua no s'enfonsa, és proverbial.
Al mig de les galtes. 6-L'acció que ha donat més
prestigi a Suàrez. 7-Aquell amic francès, invertit
però. Veïna de la sarda. 8-Rep les cartes abans que
ningú, al revés. A la sortida de Rupit. 9-Una mica de
parsimònia. Mitjà de locomoció tarzannià. 10- Seria
una cita amb una mica d'ordre. Qui no el corre, no
pisca. 11-Dit de carta que s'aixeca. 12- Quan s'obre,
ja no es tanca. Consonant. 13-L'àvia l'ha ben renta-
da.
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Solució als encreuats 90
HORITZONTALS: 1-R.B.C. 2-Centenari. C. 3-Lluïs-

sor. Ta. 4-Locaut. Arri. 5-Os. V. Indici. 6-Tapioca Lüi. 7-G.
óaP. Poll. 8-Pere. Ag. Tal. 9-Ataconada. 10-Badalona.
VERTICALS: 1 CL P. 2-Rellotge. 3-Nuosa. raB. 4-Tic.
Poeta. Besàvia. Ad. 6-NS. Opaca. 7-Caòtic. Gol. 8-Rr. Nap.
No. 9-1. Ad. OTAN. 10-Trillada. 11-Carculla. 13-111.

Solució als encreuats 91
HORITZONTALS: 1-Cop. Diari. 2-Pessimista. 3-Trau-
màtics. 4-Ivori. S. Atan. 5-Me. Oscul. Rue. 6-Ira Sobirà. T.
7-Assolir. Aïlla. 8-Tortosins. 9-Casp. Atac.
VERTICALS: 1 C.A.C. 2-Optimista. 3-Perversos. 4-Sao.
aorP. 5-Suro. Lt. 6-Dimissió. 7-imA. Corsa. 8-aitsuB. It. 9-
Rsi. Liana. 10-Itca. Risc. 11-Astral. 12-Ou. L. Neta.
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La guàrdia urbana vigila: Que no s'em- No n'hi va haver prou amb els lladres. Ara ve el ministeri
portin El Greco.

ENTRE ELS LLADRES I LA BUROCRÀCIA

Ens espolien els museus
XAVIER CAPDEVILA

Matinada de Vúltim dia de gener de 1981. Diverses
persones s'introdueixen per una finestra i penetren al
museu que fa, cent anys, va fundar Víctor Balaguer a
Vilanova i la Geltrú. Una cinquantena de quadres
(pintura castellana antiga i catalana dels segles XIX i
XX) i sengles col·leccions d'arqueologia egípcia i
artesania oriental foren el botí. La valoració del
robatori, malgrat que no hi ha xifres oficials, pot
ascendir a cent milions de pessetes.

Adelpha i Tusell

Els lladres, a més, feren destroces
en altres teles exposades al museu.

Entre les pintures robades n'hi
havia de propietat del museu d'art
de Barcelona i vuit del dipòsit del
museu del Prado que, des del segle
passat, es troben al museu Balaguer;
aquest dipòsit de la principal pina-
coteca de l'Estat és compost de
cinquanta-quatre pintures, entre les
quals destaca "L'Anunciació" de El
Greco, obra a través de la qual, i des
de Catalunya, va rehabilitar-se la
figura d'aquest pintor avui de reco-
negudíssima vàlua i completament
postergat a Madrid a principis
d'aquest segle.

Els lladres, o no eren experts o
tenien massa pressa; d'una altra
manera no s'explica com no van
endur-se El Greco com no van
buidar tot el museu. Cap aparell
d'alarma, cap reforçament a les
portes, cap vigilància, cap reixa; el
museu només té un conserge que, de

dia, cobra l'entrada i mostra el mu-
seu als visitants.

El cas no és gens atípic. Són
recents encara robatoris semblants
a Olot o a Martorell, a esglésies i
ermites i col·leccions privades o pú-
bliques, arreu del país. El patrimoni
artístic collectiu de Catalunya està
pràcticament desangelat i és per
això que sovint l'opinió pública es
queda tan campant quan es pro-
dueix un nou robatori.

La història dels museu Balaguer
de Vilanova i, sobretot les conse-
qüències que han seguit al robatori
poden constituir-se en excepció. El
problema ha transcendit del localis-
me i ha esdevingut qüestió nacional
amb intervenció directa de les més
altes instàncies de Catalunya: el
president Pujol i el delegat del go-
vern, Melià. I és que el robatori
d'uns lladregots ha estat a punt
d'incrementar-se amb l'espoli de la
burocràcia i fins i tot el menyspreu a
les institucions i a l'autonomia de
Catalunya.

escombren cap a Madrid
Va ser l'Asociación de Defensa

Ecològica i del Patrimonio Históri-
co-Artístico (ADELPHA) la que va
engegar el procés tot demanant, en
termes duríssims, que la Direcció
General de Bellas Artés, Archivos y
Bibliotecas retirés totes les obres
del Prado que resten a Vilanova,'
alegant que el museu Balaguer no té
seguretat i que, a més, la pintura
castellana no té per què ésser expo-
sada a Catalunya i és preferible que
sigui a Madrid. Arguments amb
"tant" de pes (recordem que al
Prado recentment han perdut la
"localització" de més de 600 pintu-
res i que tenen uns magatzems plens
d'obres sense espai per a exposar),
provocaren una ordre del ministeri
de Cultura per la qual dues furgone-
tes i funcionaris del Prado sense cap
consulta a la Generalitat es despla-

- caven a Vilanova a recollir el fons
madrileny del museu Balaguer.
Xavier Tusell, director general del
Patrimoni Cultural i Artístic prenia
directament cartes en l'afer, dispo-
sat a fer complir el decret i a consu-
mar el segon espoli, aquest cop
legal, del museu Balaguer; l'origen
català de Tusell poc va influir per a
tombar la convicció del funcionari
ministerial respecte al fet que els
quadres estarien millor a Madrid.

Tusell, les furgonetes i el decret,
provocaren la immediata mobilitza-
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PER A GARANTIR

LA SEGURETAT

Josep Guitart, cap del Servei de Museus

—El tema de Vilanova és
greu i lamentable, però el mi-
nisteri i El Prado es van esve-
rar. No hi havia seguretat però
ara T Ajuntament s'ha com-
promès a solucionar-ho. La Ge-
neralitat ha proposat la creació
d'una junta en la qual hi inter-
vingui el Patronat, l'Ajunta-
ment, la Generalitat i tots els
estaments implicats, i que sigui
aquesta junta la que assumeixi
el patrimoni dels museus vila-
novins, la seva utilització, la
seva gestió i la seva seguretat.
Amb Ta garantia d'aquesta se-
guretat El Prado es tranquil·lit-
zarà.
Josep Guitart, cap del Servei de

Museus de la Generalitat de Cata-
lunya, estament creat a finals
d'aquest any passat, es mostra op-
timista. Tot i amb això, segons les
seves paraules hi ha molta feina a
fer en el camp museístic al nostre
país. :

—Hi ha la garantia per part
del ministeri de Cultura de ce-
lebrar una reunió amb totes les
parts implicades per tractar el
cas de Vilanova. Mentrestant
no es farà cap altra gestió uni-
lateral. El problema de fons no
és només la titularitat dels
museus o de les obres, sinó la
política museística que duu a
terme el ministeri; la pinacote-
ca descentralitzada a base de
dipòsits en altres museus, apli-
cada per El Prado el segle passat,
és ara més que mai una acció
correcta que cal mantenir.

El traspàs del patrimoni artístic
a la Generalitat va en un "paquet"
de traspassos de Cultura. Guitart
ens ho comenta.

—L'únic museu estatal que hi
ha a Catalunya és l'Arqueolò-
gic de Tarragona i no se'ns
traspassa la titularitat sinó la
gestió; el patrimoni de El Prado
continuarà també com està

quan a propietat, però gestio-
nat per la Generalitat. Pràcti-
cament tots els museus de Ca-
talunya, en no ser estatals, no
reben grans subvencions i
d'aquí els seus problemes eco-
nòmics i la manca de seguretat.

A Catalunya hi ha uns 300 mu-
seus, la majoria fruit de la espon-
taneïtat popular; la desorganitza-
ció general i particular és comuna
en tots.

— S'ha de fer un "llibre
blanc" sobre els museus, un pla
ordenador, d'estructuració i de
potenciar els serveis que poden
oferir i establir uns pressupos-
tos per actuar-hi que jo confio
poden fer-se realitat l'any 82.

Quant a la mancà de seguretat,
Guitart ens va dir.

—Cal una acció enèrgica de
conscienciació. Mesures de se-
guretat n'hi ha de molt sofisti-
cades, però una reixa també és
un element de seguretat; cal
que els responsables de cada
museu se'n preocupin. Des del
Servei de Museus estem enda-
gant una campanya en la qual
han d'intervenir els directors i
conservadors dels museus i els
regidors del Cultura dels ajun-
taments. En aquests moments
la sensibilització pel tema co-
mença a ser important; arran
dels fets de Vilanova encara ha
crescut més. A Barcelona hi ha
un pla de seguretat endegat des
de fa dos anys. Una qüestió
molt important és la cataloga-
ció de les obrres, una mesura
de seguretat que sovint no es té
en compte. La preocupació de
l'Administració central és com-
prensible, però el que cal és
convencer-los perquè apliquin
una política museística descen-
tralitzada i ofereixin solucions
i mesures quan sorgeixen els
problemes.

ció unitària del consistori vilanoví.
Pocs dies abans, ün regidor d'UCD,
amb una precipitada "regada" fora
de test, havia demanat la dimissió
de la regidora socialista de Cultura,
fent-la responsable deia manca de
seguretat del museu. Cal aclarir que
el museu Balaguer pertany a un
patronat privat, sorgit de la funda-
ció que creà Víctor Balaguer; aquest
patronat no té més connexió amb el
municipi que la presència en ell de
tres membres del consistori i una
subvenció econòmica anual; preci-
sament l'Ajuntament democràtic
havia aconseguit posar al dia aques-
tes subvencions, que l'últim ajun-
tament franquista, presidit per un
dels actuals regidors d'UCD, havia
deixat penjades en diverses anuali-
tats. És ben curiós que dies abans
del robatori i arran d'unes obres de
millora efectuades al museu, el pa-
tronat havia iniciat un estudi d'ins-
tal·lació de mesures de seguretat.

Es mobilitza tothom

Salvant aquests incidents, l'ajun-
tament de Vilanova prengué l'acord
d'evitar de totes totes el trasllat de
les obres al Prado, amenaçant amb
la dimissió del consistori en bloc si
s'arribava a produir. La mobilitza-
ció de l'Ajuntament prop de la Ge-
neralitat aconseguí la intervenció
del mateix president Pujol i del
delegat del govern Josep Melià que
va aturar l'ordre ministerial i acon-
seguí el retorn de vuit de les furgo-
netes. Mentrestant van passar uns
dies d'incertesa, d'ordres i contra-
ordres en els quals a la guàrdia civil
tan aviat se li manava protegir el
museu perquè no hi entrés ningú a
prendre res, com de protegir els fun-
cionaris de Madrid perquè proce-
dissin al trasllat. L'Ajuntament ins-
tal·là una patrulla de policia munici-
pal que dia i nit vigila el7 museu i la
diputació va cedir un aparell
d'alarma per protegir "L'Anuncia-
ció" de El Greco. El senyor Tusell
continuava insistint que havia de
procedir-se al trasllat i un cop ins-
tal·lades mesures de seguretat ja es
renegociaria la "devolució" en di-
pòsit a Vilanova.

Al cap d'uns dies, Madrid anun-
cià, extraoficialment, que El Prado
anava a obrir un procés judicial per
determinar la propietat i el conse-
güent trasllat de les obres. La set-
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mana passada, un subsecretari del
ministeri de Cultura s'entrevistava
amb Pujol, Cahner i Melià a la
Generalitat, i la institució catalana
prenia el compromís de garantir la
seguretat del museu (hi anirà un.
destacament de mossos d'esqua-
dra) _i de no prendre cap acord
contrari a la voluntat de l'Ajunta-
ment de Vilanova. Semblava que
Madrid aturava de moment el tema,
i el subsecretari, amb les dues fur-
gonetes, .que havien tornat a aparèi-
xer a Vilanova, se'n tornaren a Ma-
drid de buit.

El Greco, al centre de l'afer

L'alcalde de Vilanova envià un
telegrama al rei demanant la seva in-
tervenció; entitats i associacions
vilanovines han enviat també tele-
grames al rei i a la presidència del
govern. L'afer del museu Balaguer
ha despertat una forta sensibilitat
popular a la capital del Garraf; tothom

Alguns quadres jo no hi són.

està disposat a defensar amb les
dents un patrimoni que, si bé jurídi-
cament pertany a El Prado, Vilano-
va s'ha fet seu al llarg d'un segle i
forma part jâ  del patrimoni artístic
vilanoví. La impressió generalitzada
en tots els ambients vilanovins és
que El Prado, en el fons, el que vol
és únicament "L'Anunciació" de El
Greco i ha estat per aconseguir-la
que s'ha organitzat tot aquest mun-
tatge; veus malintencionades fan
alambicades especulacions sobre
els mòbils del robatori que va donar
peu a aquesta història.

Un fet polític de gran importància
es barreja en tot aquest afer: el
traspàs del patrimoni artístic de
l'Estat a Catalunya a la Generalitat
és ja aprovat i era prevista la seva
publicació al B.O.E. del dia 11
passat. El decret es troba a la im-
prempta del Boletín Oficial però
encara no ha estat publicat; aquest
decret no afecta la propietat del
dipòsit de El Prado als diferents
museus catalans, però sí que dóna
uri paper preponderant d'interven-
ció de la Generalitat en tots els afers
— com el que ara ens ocupa— que
afectin aquest dipòsit.

Institucions i entitats de fora de
Vilanova s'han vist especialment
sensibilitzades pel tema i han enviat
la seva adhesió a la postura de força
presa per l'ajuntament vilanoví.
Entre aquestes adhesions destaca
la de l'Escola Superior de Belles
Arts que recorda el descontrol que
té El Prado sobre el seu propi patri-
moni i valora la importància que va
tenir Catalunya en la rehabilitació
de El Greco a partir de "L'Anuncia-
ció". •

Porta dels bergants RAMON BARNILS

Firam, senyors, firam
A rríb motiu de les denúncies, expedients,

judicis o sigui quina sigui l'acció empresa per
ells i la seva llei contra l'estudiant Cèsar

Alegre, lleidatà, per haver pensat, escrit i publicat
uns versos, la Facultat de Filologia de la Universitat
de Barcelona ha organitzat una sèrie d'actes.

Fins aquí res de nou. Que algú per pensar, escriure
i publicar quelcom rebi és més habitual que no pas el
cas contrari, i que algú tracti d'aconsolar al qui ha
rebut tampoc no és massa estrany.

E l que resulta notable dels actes organitzats
per Filologia és que més que no pas en
defensa de l'estudiant ofès per ells i la seva

llei, resulten a honor de Cèsar Alegre i presenten
evidents caràcters d'atac a ells i la seva llei.

Així, el primer acte dels organitzats, que consistí
en una classe oberta en què es parlà de lingüística,
llibertat d'expressió i literatura, se celebrà a la
capella, a missa que diuen. A la capella catòlica i
cristiana de la Facultat de Filologia. Tenint en
compte i tant, que els escrits incriminats de Cèsar
Alegre s'han considerat per ells i la seva llei com a
consagradament irreverents.

Així, el programa contempla la projecció del film
"La torna", amb l'obra dels Joglars "La torna", que
produí un reguitzell de consells de guerra, deten-

cions i d'altres iniciatives d'ells i de la seva llei, i que
encara n'ha de produir: Albert Boadella és pendent
del judici d'ells i segons la seva llei.

Així, un concurs de poesia eròtica i anticlerical,
anunciada pels murs de les universitats. Eròtica i
anticlerical, les dues característiques retretes, per
ells i la seva llei, als versos de Cèsar Alegre.

Així, a l'atac, el fet d'organitzar tots aquests actes
en públic i cara al públic i a so de tabals, quan els
versos incriminats a Cèsar Alegre aparegueren en
una publicació que ni aquest nom no hi escau, ja que
ni es ven ni es compra ni circula pel carrer ni és de
pública coneixença.1

Aquests estudiants de Filologia se saben bé els
seus clàssics, i ens expliquen que els han entesos bé.
Que han entès la cridòria de les mainades allà al coll
de Panissars, quan els francesos, ells i.la seva llei,
invasors, passaven per sota i el rei semblava que
s'estava massa quiet. I la mainada exigia: "Ataquem,
senyor, ataquem!"

S embla que els estudiants de Filologia han
començat a corregir les incorreccions filolò-

giques produïdes quan mots com reconciliació, con-
sens, pacte i tracte, paraules molt respectables per
altra banda, s'han estat aplicant a fenòmens als quals
corresponen, filològicament, d'altres mots.
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ENLLESTIT EL GUIO DEL"TIRANT"

Josep Maria Forn:
Hem tingut
molts
problemes
ERNEST BLANCH

El guió cinematogràfic de l'obra de Joanot Martorell
"Tirant lo blanc" ja és llest; els responsables de la
revisió d'aquest clàssic de la literatura catalana
són la Maria Aurèlia Capmany i en Josep Maria Forn,
que serà el realitzador del film.
Hem trobat Josep Maria Forn al seu estudi, a la
planta baixa d'un edifici nou, molt proper a la plaça
de Lesseps; és un carrer tranquil, molt tranquil, i
amb molta pendent. "És un dels carrers de
Barcelona amb més pujada", ens va dir en Forn per
telèfon, mentre ens explicava com s'hi arriba.

Ens esperem una estona al rebedor, i a les parets
hi descobrim alguns diplomes i premis, tots
relacionats amb el món del cinema, especialment
amb el film "Companys: procés a Catalunya".

Després de la breu espera, una noia que juga el paper
de secretària ens fa passar al despatx d'en Forn.
A la paret hi ha un plafó amb les fotografies d'un
munt de personatges del món del cinema: Chaplin,
Bogart, Gable, Monroe, Tati,... Aquest mateix plafó
també el tenia al despatx d'abans, perdut per algun
carreret tan d'aquells tan bonics que hi ha a Sarrià;
realment valia la pena de salvar-lo, el plafó, perquè
és bonic de debò.

Pel que sembla, aquesta versió
del "Tirant lo Blanc" està pensada
per a la TV, i és justament aquest
detall el que endarrereix el rodatge.
De com ha arribat a ser una produc-
ció televisiva i de per què triga tant
en començar el rodatge ens en parla
en Josep Maria Forn. -
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"A les primeries del 79, Manuel
Clavero Arévalo va prendre posses-
sió del càrrec de ministre de Cultura
i, tot seguit, va fer saber la seva
voluntat d'endegar un programa
d'ajut al cinema, que es concretava
en uns 1300 milions de pessetes, per
a finançar sèries televisives."

El fet de ser un guió pensat per a la TV ha
endarrerit el començament del rodatge.

Després d'unes quantes peripè-
cies motivades per la falta de coor-
dinació entre el titular del Ministeri
i el responsable de la Direcció
General corresponent, quan ja hi
havia un pla d'actuació, el procés va
ser frenat pel cessament del Sr.
Martín, titular fins aquell moment
de la Direcció General.

Per sortir d'aquest "impasse", el
B.O.E. va publicar el 6 d'agost
d'aquell mateix any l'anunci del
concurs de guions i pressupostos de
sèries televisives, amb el greu in-
convenient que calia presentar-los
abans del primer de setembre, és a
dir amb un termini d'un mes escàs.

Una altra condició era que els
guions fossin adaptacions d'obres
de la literatura espanyola".

Realment, del sis d'agost al pri-
mer de setembre hi ha un mes, i
aquest marge de temps és poc per a
elaborar un guió amb cara i ulls i, de
més a més, el pressupost d'una
pel·lícula. "En realitat el que nosal-
tres vam fer va ser, més o menys,
una sinopsi argumental del "Ti-
rant", a més d'un càlcul molt apro-
ximat del que podria costar-nos
aquest projecte.

"Més endavant, el 17 de desem-
bre, el B.O.E. publicava una llista



La iniciativa del film ja ve de Vèpoca en
què Clavero Arévalo era ministre de Cul-
tura.

de disset sèries que havien estat
acceptades, de les cent cinquanta
que s'hi van presentar; d'entre les
acceptades, tres pertanyen al camp
català: "La Plaça del Diamant",
"Tirant lo Blanc", i un projecte d'en
José Antonio De la Loma."

IS enrevessat afer econòmic

Als catorze mesos de la publicació
de l'esmentada llista de les sèries
acceptades, només n'hi ha una de
realitzada. Les altres setze, en prin-
cipi, han topat amb un problema
seriós: el finançament és a posterio-
ri, és a dir, després del rodatge.

"Resulta que els diners no ens els
donen abans de gastar-los, sinó
després, amb les factures a la mà.
Això implica que ens cal aconseguir
crèdits per a endegar definitivament
el projecte, però perquè et deixin el

Encara no hem trobat els actos princi-
pals, però crec que han de sergent de fora
de la professió.

60% de la inversió, tu, prèviament,
cal que ja hagis invertit un 40%."

El comentari surrealista encade-
nat a aquest fet, surrealista per si
sol, no es fa esperar. "Mentre no-
saltres estem fent impossibles per a
treure els diners d'on sigui, resulta
que l'Arias Salgado, l'ex-director
general de RTVE —entitat mitja-
çant la qual es finançaran les
sèries—, afirmava no fa gaire que la
TV havia tingut l'any passat un
superàvit de quatre mil milions de
pessetes."

El que l'espera desespera, i el que
la busca la troba. Per això en Josep
Maria Forn afirma "Estem lluitant
de debò per aconseguir que el
projecte es dugui a terme; esperem
que al llarg d'aquest any puguem
encetar la fase del rodatge."

Els actors

Tot està llest per a començar el
rodatge, excepte els diners, és clar, i
un altre petit detall. Cal trobar les
persones adequades per a interpre-
tar en Tirant i na Carmesina. "Des-
prés d'estudiar detingudament les
descripcions que en fa en Joanot
Martorell, penso que haurem de
cercar els actors fora del món estric-
te de la professió, perquè no respo-
nen, físicament, a cap dels actors
que ja coneixem. D'altra banda per-
què hi ha molta gent que comença
en el món de la interpretació i del
cinema, i que valen molt." _

En Tirant és un personatge jove
molt alt, de gairebé dos metres, i na
Carmesina una pre-adolescent de
cabell llarg. Per a més senyes, llegiu
la gran obra de Joanot Martorell i, si
responeu a les característiques d'a-
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quest personatges, potser els po-
dríeu interpretar.

Col lectiu de cinema
Companys

La conversa amb en Forn està
esquitxada d'interrupcions telefò-
niques, ens entretenim comentant
d'altres coses i, quan falta poc per
marxar, ens parla del Col·lectiu de
Cinema Companys. "Estem aca-
bant de lligar aquesta idea. Es
tractaria d'una fudació que, amb
aquest nom, intentaria potenciar el
món cinematogràfic català. El Col.-
lectiu compta, en principi, amb la
pràctica totalitat de l'import del
premi que ens va donar el Ministeri
de Cultura per la pel·lícula d'en
Companys."

El premi és de quatre milions, i ja
ha estat repartit, de manera que qui
ho ha volgut així ha deixat la seva
part pel Col·lectiu, i qui ho ha volgut
cobrar també ho ha pogut fer,

Són necessaris molts crèdits per tirar endavant la pel. Ucula ja que el ministeri no
dóna diners abans de gastar-los.

L'ou com balla JAUME FUSTER

Ara va de bisbes

Que els meus corresponsals es posin tranquils.
Mai de la vida no voldria ofendre els sants
barons (amb b de burro, linotipista!) que

• guarden el ramat i allunyen la llopada liberal,
progressista i descreguda a cops de bàcul. Un, que ha
estat batejat, confirmat i combregat si no et plau per
força, els reconeix l'autoritat moral que els pertoca;

Ara bé, que vol dir moro, els senyors dels anells
n'han fet un gra massa, amb això del divorci. Suara
mateix li deia a la pròpia que si li ve de gust i es vol
estalviar una picossada d'impostos, hauríem de pas-
sar per cal jutge i mirar que ens esborrin el vincle.
Però és clar: m'han sortit aquests senyors de trascan-
tó i m'han espifiat l'estalvi. Perquè els barons
(encara amb b de bleda, linotipista!) que manen en
les coses terrenals s'escoltaran els altres, més sants
que no pas ells, i m'engegaran a rodar la cosa del
divorci. Perquè la costella i jo hi estem d'acord I pel
que sembla, si vols ingressar al ram dels solters, t'has
d'estossinar, donar-te mala vida o fer-te una cara de
mans dia sí i l'altre també. No s'hi val, caratxus!, que
jo ho feia per raó de butxaca, i no de blaus, àrnica i
costelles trencades.

V es si no ens hem de posar d'acord, per
descasar-nos: bé ens hi vam posar, per casar-
nos! I una bona festa que faríem, la que dorm

amb mi i menda! Reuniríem els amics, ens mudaríem,
i muntaríem una xocolatada de llepar-s'hi els dits.
Perquè la creueta, a més de ser una creu per tota la
vida, és una sangonera que et xucla els cabals cada

any. Suposo que és per això que aquell senyor
d'UCD que sembla del PSOE i que fa cara de no
haver trencat mai cap plat, .es donava tanta ànsia en
arreglar-nos la cosa del descasar-se: de primer l'ha-
via marrada amb les contribucions i ara volia refer el
paper. Que sí, que paguem més dos del ram del casori
que no pas un parell que mantinguin ròssecs de
conferència sense passar per cals capellans. I així
com s'ha posat la vida, millor viure en pecat mortal
que mal viure sense cabals! (Us hi heu fixat? M'ha
sortit un rodolí d'allò més ben parit).

Els ramaders a l'engròs l'únic que aconseguiran
amb totes aquestes verbes de la família i la indisso-
lubilitat i les conyes consemblants és que el jovent
d'avui dia, que la sap més llarga que l'espasa del
general Prim, no passin per la sagristia, es dediquin a
l'amor lliure i fabriquin botifarres de Vic per als
ensotanats. Que això és com si pugessis al tren i
després no te'n deixessin baixar i et fessis un fart
d'anar d'Herodes a Pilats, com els ases estacats a la
sínia.

Q ue han perdut els papers, vaja!, i que ensorra-
ran la barraqueta, si es posen en aquest pla. El
millor que podrien fer, si em volen escoltar i

sense ganes d'ofendre, és parlar en llatí i dedicar-se a
esbrinar si els àngels pixen o no pixen,. Vull dir si
tenen daixonses o dallonses. Les altres coses ja les
farem nosaltres. 0 si no, que vagin i ho preguntin a la
gent. Que el dit fa temps que no ens el mamem i la
palla va cara. Amén.
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Cinema GUSTAV HERNANDEZ I OCTAVI MARTI

L'altre futur
del cinema català

E' n el núm 93 de "L'HORA"
va aparèixer publicat un ar-
ticle que pel seu títol, per la

importància gràfica que la publica-
ció li concedí i, especialment, pel
seu to es mereix ser qualificat com a
programàtic. Res a dir al respecte si
no fos perquè el programa el consi-
derem un disbarat i perquè no sa-
bem qui el formula. Però anem per
parts.

Si diem que l'article d'en Miquel
Riera és un disbarat és perquè conté
afirmacions falses, fa propostes ir-
realitzables i il·lògiques i té un ex-
traordinari do de la inoportunitat.
Comencem per les falses dats. Es
fals mantenir que el futur del cinema
a Catalunya passi per l'Institut del
Cinema Català, que l'Administració
vegi l'ICC com un "interlocutor útil i
vàlid" que "hauria de servir d'em-
brió per a l'Ens Autònom Cinema-
togràfic". L'ICC va néixer en cir-
cumstàncies molt determinants
—acaballes del franquisme—, ha
jugat un paper de suplència dels
inexistents organismes oficials, ha
contribuït a crear un estat d'opinió
favorable al nostre cinema, ha reunit
un bon nombre de professionals i,
entre altre coses, ha produït una
quantitat de films estimables. Tot
això, però, no vol dir que hagi de
sobreviure indefinidament, que
s'hagi d'institucionalitzar. En un
moment en què tenim una Generali-
tat i un Parlament cal pensar que
existeixen altres fórmules organit-
zatives, que ara han de ser mes
democràtiques, més representati-
ves i menys populistes. No fisem un
termini per a aquest "ara", però ni
el veiem ni el volem massa llunyà.

L'article fa propostes irrealitza-
bles i il·lògiques quan afirma que la
Conselleria de Cultura ha de dur a
terme "una tasca específica, pura-
ment tècnica: receptora i coordina-
dora, el més estrictament adminis-
trativa possible". És a dir, la buro-
cratització de l'Executiu, el govern
tecnocràtic, buidat de poder polític.
I on es trobarà el poder? Al Parla-
ment, als soviets, al carrer, a l'ICC!!!
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Els mateixos adjectius d'abans
valen pel que fa a la proposta de
finançament de l'Ens Autònom.
Suposant que no es tracti de crear
un nou impost, detall que no queda
clar, i sense entrar en el debat de si
el que convé és que ens traspassin la
part corresponent del Fons de Pro-
tecció o tan sols una part del quan-
tiós sobrant, el que si es pot dir és
que sembla forasenyat que aquesta
considerable xifra de milions 7—bà-
sica per a un redreçament del sec-
tor— s'apliqui, per un costat, a
produir cinema no rendible —hi ha
partides específiques per això!!— i
per altre a "un cinema per encàrrec
que comportés beneficis a l'empre-
sa". És a dir, l'Ens Autònom és una
productora, una empresa, un Ens
Autònom S. A.

Parlem ara de la inoportunitat.
L'article va ser escrit ja fa temps,
però veu la llum just quan acaben de
celebrar-se les "Converses de Cine-
ma a Catalunya". Les conclusions a
què han arribat les "Converses"
venen a demostrar que l'articulista
hauria fet santament preguntat als

professionals i a l'Administració,
bona manera de no deixar-se dur
pels seus deliris programàtics. A les
"Converses" tothom ha valorat po-
sitivament el que ha fet l'ICC però
ningú no creu que el futur de la
nostra cinematografia passi per re-
convirtir-lo en Ens Autònom. To-
thom vol que el cinema depengui de
la Generalitat, però ningú d'una
conselleria "estrictament adminis-
trativa". Resumint, el "Futur del
Cinema Català" que volen els pro-
fessionals té poc a veure amb el que
proposa en Miquel Riera. En favor
seu, només podem dir que segura-
ment s'ha basat en mala informació.
Per una banda diu haver parlat amb
representants de la Televisió Cata-
lana (TVC), empresa mes coneguda
a hores d'ara per presumibles es-
càndols financers i de gestió que per
les seves emissions, per l'altra parla
d'una entrevista amb representants
de l'ICC. Nosaltres, coma socis de
l'ICC i ponents a les "Converses",
podem ben assegurar que ni el con-
sell d'administració de l'ICC ni la
junta general de la societat s'han
pronunciat sobre els temes de què
parla en Riera i, n'estem segurs,
quan ho facin tindran molt més en
compte les conclusions de le»"Con-
verses" que no les suggerències
d'aquest fantasmal representat de
l'ICC, empeltat d'arbitrista, que per
no saber desconeix fins i tot la
filiació política dels membres del
consell d'administració. •

ElíFUTURiDEls
CINEMA CATALÀ

Portada del número
93 de L'HORA sobre
"El futur del cinema

català" que ha
despertat tanta

polèmica.
LA FAL·LERA
DELS JOCS

CENTENARI
PICASSO



Llibres

Tenim els productes
adequats per vendre?
JOSEP M. BALAGUER

L^ obsessió de tot moviment cultural i, o
literari és evident que consisteix en la
voluntat de fer seu un públic el més

ampli i nombrós possible. I aquest és un
fenomen que es produeix com una constant, no
podria ser d'altra manera, al llarg de la nostra
tradició cultural recent, posem, per més exac-
tes des de la primera meitat del XIX. Ara bé,
en el nostre país el fenomen pren unes dimen-
sions i un sentit que no té en d'altres: guanyar
un públic pot representar, no solament la
imposició d'un moviment, sinó la consolidació
d'una cultura. I aquí apareix una altra conside-
ració òbvia: aquesta consolidació, tan cantada
al llarg de la nostra història, no depèn solament
de factors polítics, evidentment primordials,
sinó que hi ha també uns factors culturals que
podríem anomenar endògens, en els quals
incideixen els models culturals que es propo-
sin en cada moment, que són d'una gran
importància (i si no que els ho preguntin als
"dublinesos"). En definitiva, quan les cultures
entre en competència, i en el món modern això
va en augment, cal saber vendre el producte, i
d'aquí la inevitable pregunta: estem venent bé
el producte?, i ja que no els podem vendre tots,
Restem venent els productes adequats? La
pregunta s'hauria d'aplicar als diferents canals
de producció cultural, tanmateix l'especifici-
tat d'aquesta secció i la migradèsa o inexistèn-
cia de molts dels altres canals ens han de
portar a centrar-nos en el món editorial i, més
en concret, en el més relacionat amb la pro-
ducció literària.

D'entrada una visió panoràmica de l'edició
pot deixar més aviat estupefacte aquell qui no
tingui en compte la situació peculiar en què viu
el país. Entre els llibres més editats, i alhora
entre els més venuts, hi predomina el criteri de
recuperació històrica. Que d'entre els best-
sellers de l'edició catalana es puguin trobar
escriptors com Bosch de la Trinxeria, Yxart o
bé Oller i Rabassa, no significa que els lectors
del país hagin enfollit per l'arqueologia literà-
ria. És evident que aquí el que hi ha és la
senzilla i estimulant voluntat, per part de
lectors i editors, de "retrobar uns orígens" i
una "identitat" que ens amaguen i fem reapa-
rèixer cada cert nombre d'anys. A més en
aquesta consideració hi ha un factor distorsio-
nador: l'aparició d'una col·lecció que sota
l'auspici deia "l.a entitat sòcio-econòmica del

país" ha pogut fer grans tirades de llibres a
baix preu dins de la línia de recuperació que
abans remarcàvem. Ara bé, hi ha encara un
altre fet que contribueix a aquest tipus d'edi-
ció i que a més afavoreix també les vendes dels
nostres escriptors en actiu, es tracta de l'apa-
rició d'un públic, ja no potencial, sinó real, fet
de lectures obligatòries i dispers per tots els
centres d'ensenyament del país. Des de
l'E.G.B. a la universitat, les lectures dels
autors que ens ha llegat la tradició, al costat de
les dels que estan en plena producció, s'han
convertit en un fet quotidià. Així l'èxit de
vendes d'un Calders o d'una Carme Riera no
s'explica solament pel fet de connectar amb la
sensibilitat d'amplis sectors del públic lector
d'aquests moments, sinó també per l'existèn-
cia d'aquest altre públic en formació, amb el
qual no comptàvem fa cinc anys. Uns fets
polítics ens han portat en aquest camp a una
situació que permet unes espectatives afala-
gadores. Tanmateix, el fenomen conté també
els seus propis paranys en cas que els editors,
arrossegats per aquesta demanda inicial, no
vagin a cobrir les necessitats a llarg termini
d'aquest nou públic. Cal esperar que un apart
d'aquests lectors obligats, ni que sigui petita,
esdevindran consumidors voluntaris de pro-
ductes literaris que ja no seran escollits a partir
d'un criteri de recuperació històrica, ni hauran
de coincidir necessàriament amb les obres
dels autors catalans, diguem-ne, "establerts",
i això per la senzilla raó que la situació històri-
ca que els haurà tocat de viure és, i esperem
que serà, marcadament diferent de la de les
generacions anteriors, el caràcter de prohibit i
amagat o el fet de ser d'autor català ja no els
farà comprar determinats llibres, el públic
tendeix a diversificar-se i a normalitzar-se i en
la mesura que la cultura del país adquireix
unes expectatives de normalitat política, que
no cal confondre amb la real, els sectors més
avançats d'aquesta cultura, i per tant els

"autors i editors que s'hi puguin considerar
inclosos, han de buscar uns esquers diferents i
adequats a la situació del moment per tal de
vendre els seus productes. Es aquí on interve-
nen aquests factors endògens de què parlàvem
abans. No podem en tan poc espai analitzar el
fenomen a fons, però és evident que si en
aquesta nova situació en què ens anem trobant
ens fem la pregunta que serveix de títol a
aquest article, la resposta, tot i eliminar-ne el
"sí" o "no" simplista, no pot ser massa afala-
gadora per al nostre món editorial.

Dues obres obli-
dades de Puig i
Ferreter.

PUIG I FERRETER.J:
L'home que tenia més
d'una vida. Pleniluni, but-
xaca, 4. 175 ps.

Reedició necessària de
dues de les primeres narra-
cions de Puig i Ferreter, fins
ara difícilment localitzables.
Porta un interessant pròleg
de G.J. Graells amb noves
dades sobre les esperances
de Puig de convertir-se en

* un dramaturg d'anomenada
internacional i el seu poste-
rior fracàs, alhora econòmic
i intel·lectual, que el va em-
pènyer a la narrativa, on des
del primer moment utilitza
elements autobiogràfics.
"L'home..." narra la histò-
ria de la desfeta moral d'un
home, empès al crim, en
descobrir que la seva amant
l'enganya. Complementa el
volum "El crim de Pere Dar-
nell" que n'és en certa ma-
nera la continuació.^
Pere Anguera

Un heroi de lle-
genda.
OLLER, M.M.: El capità
Toni. Publicacions abadia
de Montserrat. La xarxa,

•33. 138 ps.
Un llibre dedicat al lector

juvenil, on les facècies i viat-
ges d'un noi d'ara vénen
completades per la narració
novel·lesca que ell mateix
escriu de les aventures del
mariner mallorquí del segle
XVIII Toni Barcelona, en
un estil agradós. Les il·lus-
tracions del volum són de
Rita Culla. P.A.

Poesia ciutadana

SALA-VALLDAURA, J.
M.: Camp d'esvorancs.
Els llibres del mall, 45.108
ps.

El llibre conté dos reculls
poètics. L'obre el que dóna
títol al volum, una reflexió
poètica sobre la solitud que
enllaça directament amb
l'obra Ja coneguda de l'au-
tor. El segon recull" Civitas
homini(s)" és una medita-
ció poètica sobre la ciutat,
els seus elements, tensions i
formes de vida, a través de
les referències als seus com-
ponents claus. Al segon re-
cull, s'hi poden trobar els
més reeixits poemes de l'a-
plec. P.A.



Operació Ubú el millor espectacle de la cartellera de Barcelona a l'hora dels adéus.

Teatre ANTONI BARTOMEUS

Aquest conte s'ha acabat

D eixar la cartellera de Barce-
lona com la tenim ara, potser
és una bona manera d'aca-

bar. Serveixi com a símptoma, si
més no. I si abans de plegar donem
un cop d'ull a la situació global, tal
vegada puguem anar-nos-en amb
alguna mena d'optimisme. Que tam-
poc no ens farà mal intentar un cert
somrís.

Planella, Boadella, i Sanchís són
les estrelles d'aquest llarg i sec
hivern que se'ns emporta. Dario Fo
conquista Barcelona com a autor,
després del genial assalt guerriller al
"Grec". Del Segle d'Or surt tot un
seguit de subproductes literaris
arrencats de la cultura popular i
allunyats de qualsevol manual. I,
mentrestant, un Ubú en psicodrama
provocador clama al cel i a Montser-
rat per una mica de sentit de l'hu-
mor. No és l'Apocalipsi. Són Plane-
lla, Boadella i Sanchís que no es

donen. Com n'hi ha d'altres que
tampoc es donaran. /

Agafeu-ho com a símptoma, ja
dic. El cas és que, més endins, hi ha
moltes més coses que es belluguen. I
hi ha, sobretot, una progressiva
adaptació del treball teatral als pa-
ràmetres culturals que va definint la
situació post-dictorial. Un treball
que ha de trobar la manera d'incidir
sense renúncies en el medi social on
sorgeix, i que ha d'anar descobrint
els llenguatges (l'escènic i el literari)
capaços d'actuar com a revulsiu
d'un públic exigent i, a vegades,
mandrós. Topem, és cert, amb la
vella qüestió de l'autor, de l'autor
català. Hi ha la consciència, però,
que si s'aconsegueix una continuïtat
de treball escènic serà inevitable,
com s'ha dit, que surti una nova
generació d'autors; igual que l'èpo-
ca (represaliada i daurada a l'hora)
del Teatre Independent va tenir la

seva. És un punt de vista optimista,
però, avui, aquesta secció és oberta
a tots els optimistes possibles i
impossibles.

No es tracta de fer balanç (per
cert, un dels tics nacionals per ex-
cel.lència) però sí d'adonar-se que el
fet teatral no ha perdut incidència,
cosa que no era tan clara fa uns anys.
Hem parlat tant de crisi que seria bo
de no abonar-nos a la cançoneta, ni
que fos per ignorància. Encara hi ha
qui pregunta, als diaris, per què el
teatre no cualla a Barcelona. Poques
vegades s'haurà fet una pregunta
tan injustificada tan inoportuna
(proveu d'anar al Lliure o al Regina
aquesta nit); seguint el tòpic, això sí.

D'altra banda, i pel que fa a les
institucions,scal adonar-se que som
en un moment especialment inte-
ressant. Sense eufòries, és cert; pe-
rò interessant i, tal vegada, més
decisiu del que pot semblar. L'A-
juntament de Barcelona ja fa temps
que està aplicant uns criteris. I en-
cara que és frase coneguda dels
responsables de l'àrea de cultural
allò de "l'Ajuntament no ha de
redimir el teatre", doneu-li al teatre
uns criteris i ell ja sabrà què fer-ne.
I, com el de Barcelona, molts d'al-
tres ajuntaments estan mostrant
una receptivitat poc habitual pel fet
teatral. Mentrestant, i aquest pot
ser lloc de polèmiques els pròxims
mesos, el departament de teatre de
la Generalitat va traçant els seus
esquemes dins del marc de les difi-
cultats financeres que, des del cen-
tre, ens van reservant, perquè la dita
autonomia no ens,faci mal.

Si a tot això hi afegim l'amplíssi-
ma activitat que s'està produint a
comarques i que per força ha d'en-
riquir el bagatge teatral d'aquest
país, arribarem a la conclusió que
s'està obrint un període singular i
atractiu.

Al llarg de moltes setmanes (i
inicialment de la mà de Joan-Anton
Benach, que va donar la pauta)
aquesta secció ha intentat prendre
el pols al nostre teatre. Ens arriba,
però, l'hora del"no pot ser"; una de
les expressions més desesperants
d'aquest món de mones. Deixeu-me
dir, doncs, en acabar, que, malgrat
tot, penso que el teatre és en un
moment d'auge. Encara que només
sigui per a no continuar abonant cap
mena de desencís. 0, si voleu, per
rebequeria. Perquè, al capdavall,
aquest conte s'ha acabat. •
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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 anuncí(tant
si ocuoa un com més espais) gaudiran d'un 10 % de descompte.

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

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 d escriviu STOP L'HORA
Ref. 50.

Em llogaria, les diades del
llibre, el mes d'abril en llibraria
o similar. Tinc 18 anys i faig
C.O.U. T. 256 54 58 Chema.
STOP L'HORA. Ref. 116

g. ales m ide sjmodu lar s |

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 p e consulta
mèdica o semblant. Per referèn-
cies truqueu al Tel. 333 17 87 o
escriviu a STOP L'HORA Ref.
103.

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

COMERCIALS

BAR
RESTAURANT

D'OS
ESPECIALITAT EN:

MENJARS CASOLANS,

MENÚS

I SERVEIS ALA CARTA.

Anbau. 86 • TeM 253 73 36
BARCELONA

Venc terreny a Martorell 28.250,60
pans2, aigua i llum. Urbanització Les1 '
Carpes. Molt bones condicions de
preu. T. 333 20 22. Sra. Cati. Tardes
STOP L'HORA ref. 115.

GAT~T-1A
CENTRE DE PSICOLOGIA CLÍNICA

I PSICOPEDAGOGIA

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

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

Venc cotxe Mini 1000
Sport. Truqueu a Joan Fran-
cesc T. 775 01 81. matins.

Stop L'HORA ref. 117

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.

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)

f/onju/t /port/
MEMBRE DEL CREMI D'ARTICLES D'ESPORTS

TEL. {93) 3O2 36 SS

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 X 322 45 52. STOP L'HO-
RA Ref. 100.

Compro màquina rentado-
ra automàtica de segona mà.
Joan Francesc, T. 775 01 81.
només matins.,

Stop L'HORA ref. 118.

Venc una tenda, tipus xalet,
marca André Jamet de 4-5 pla-
ces amb una superfície de 12
m2. amb "Itving" i un espai pera
cuina. Quasi nova i molt bé de
preu Truqueu al telèfon 803 60
39 d'Igualada o escriviu a STOP
L'HORA Ref. 104.

Pis a Puigcerdà per estrenar,
de 80 m2. i plaça de garatge.
Adreça: Baixada de Bourg-Ma-
dame s/n. Adreçar-se a Putxet
n.° 80 sobreàtic. 0 escriviu
STOP L"HORA Ref. 109.

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

leviatan
Venc bicicleta de carreres

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

Esports

Floridablanca, 122 Teléf. 224 0820
BARCELONA-11

fí Pería anurips^comercials*eh aquesta sèccíp adtecèu·yb^ardepàrtíaniènt
depuhiicitàtclHl·Hò/atle(Catalunya ç/Aribaan#8p àti(sHa3arcelpiiaj36
,p teléfpntíu·al 254 3^ Ò ^
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Tete Montoliu, o el jazz clàssic

Música JORDI GARCIA-SOLER

Bon jazz d'avantguarda
Coincidint pràcticament amb

l'anunci de la celebració aBarcelona
de tot un molt interessant seguit de
vetllades jazzistiques organitzades
conjuntament per Paco Concerts i
Zeleste —la primera de les quals va
córrer a càrrec del Louis Hayes
Quartet, amb Gary Bartz, mentre
que la segona serà protagonista per
Stan Getzz,— han aparegut al mer-
cat discogràfic diverses produc-
cions del prestigiós catàleg ECM,

sens dubte un dels més importants
pel que fa al jazz d'avantguarda.

Un fet recent palesa l'interès del
treball d'ECM: la darrera votació
realitzada pels lectors de la famosa
nord-americana "Down Beat" ha
col·locat quatre de les produccions
d'ECM entre els deu millors enre-
gistraments jazzístics del darrer
any. Això ha conincidit amb la clas-
sificació de l'àlbum de Paül Methe-

; Perquè divertir-se
és un assumpte

molt seriós

guia
barcdona

. .

Cada divendres al seu quiosc

ny entre els més venuts als Estats
Units, àdhuc comparant-lo amb en-
registraments "pop", mentre que el
meravellós "Kola Concert" de
Keith Jarret continua superant to-
tes les xifres de vendes, per exemple
amb més de cent mil exemplars
només a França.

Entre els discs d'E CM recentment
publicats a casa nostra cal destacar
"Nude Ants", el darrer enregistra-
ment en directe fet al Villege Van:
guard. També cal fer esment de
"Luminessence", un àlbum amb
música per a orquestra i saxofon
composta per Jarret i interpretada
per Garbarek amb l'acompanya-
ment esplèndid de la Sündfunk
Simphony Orchestra de Stuttgar,
així com "Crystal Silence", el pri-
mer duo enregistrat per Gary Bur-
ton i Chick Corea, i "Hotel Hellow",
un altre deliciós duo de GaryBur-
ton, en aquest cas amb elcontrabai-
xista Steve Swallow. En una línia
força semblant, i també amb el pro-
tagonisme de Burton, cal destacar
l'àlbum "Dreams So Real", en base
a composicions de Caria Bley i amb
el suport d'un dels millors grups que
Burton ha tingut, amb Steve Swa-
llow, Mick Coodrick i Pat Metheny,
a més de Bob Mossens. Una altra
producció d'ECM particularment
rellevant i que ha estat publicada
recentment a casa nostra és "Dança
Das Cabeças", un àlbum del brasi-
ler Egberto Gismonti en què aquest
palesa la seva ciència guitarrística
excepcional. I lligat a Gismonti,
"Saudades", l'àlbum de la seva in-
separable percussionista Nana Vas-
còncelos, en un enregistrament per
a percussió i orquestra que defineix
d'allò més bé la sonoritat caracte-
rística d'ECM, sempre tan original.
Aquesta sonoritat tan peculiar és
palesa també a "Músic For 18
Musicians", un extraordinari àlbum
de Steve Reich considerat per al-
guns comentaristes com la gran sor-
presa d'enguany. Finalment, cal as-
senyalar també la importància d'al-
tres produccions també prou impor-
tants d'ECM: "Dance", del sempre
innovador i finíssim baterista Paul
Motian; "Paris Concert", la ja histò-
rica edició de l'enregistrament del
grup Circle format per Chick Corea,
Anthony Braxtori, David Holland i
Bany Altschul, i "Descendre", el
darrer disc editat per Tarje Rypdal,
un músic d'una imaginació sempre
sorprenent. •
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Art MARIA JOSEP COROMINAS

Presència de l'art
a les escoles

Des d'aquestes mateixes colum-
nes hem denunciat moltes vegades
la manca d'interès general, i d'una
manera més específica dels qui te-
nen els òrgans gestors de l'escoles,
respecte a allò que és l'ensenyament
de les matèries artístiques.

Hi ha una clara voluntat de pensar
que és necessari i imprescindible
laprenantatge de les matemàtiques, la
geografia, la llengua, etc, cosa ben
certa i que nosaltres mai no ens
atreviríem a desmentir deixant clar,
però, que no són EL TOT en la
formació dels individus. La forma-
ció no serà mai bona si sols intentem
fer especialistes en matèries eco-
nòmiques, tecnològiques, etc. Els
individus no poden ésser sols un
complex matemàtic o científic, sinó
que la formació literària, artística,
musical, teatral, etc. contribuirà
realment a la formació integral de
l'home.

És evident que un alt grau d_
cultura artística al costat de la cien-
tífica fa que un país tingui un nivell w
alt en totes les seves expansions, la
qual cosa repercuteix directament
en el sector econòmic o de promoció
del país.

Una massa de treballadors cultes
. no té res a veure amb una massa de
treballadors incultes.

Un país amb una població mitjana
culta assumirà les seves realitats
plenament en els moments més flo-
rits com en els que ho són menys,
segons les circumstàncies, i tindrà
una raó d'ésser i de comprendre el
com i el per què. Un país amb un
grau baix de cultura artística tindrà
dificultat en prendre la mesura
exacta de cap dels problemes que se
li presentaran en el seu viure diari,
individualment o col·lectivament.

Davant el panorama de tan poc
ensenyament artístic hem de reco-
nèixer les bones iniciatives que "la
Caixa" posa a l'abast en matèria de
cultura. És ara quan comença la
campanya de "La Caixa a les esco-
les", que dóna als nens una opció a
uns certs coneixements respecte a
l'art, la poesia, la música, el teatre,
el cinema etc, els quals obren àm-
plies perspectives.

Respecte a l'art, la campanya ofe-
reix una continuïtat de visites peda-
gògiques a museus, centres de pro-
ducció artística, etc..., però ara ens
ha permès de fer una programació
específica amb dues temàtiques
monogràfiques que són la ceràmica i
la tapissenia. Aquesta programació
l'hem pensada a tres nivells de co-
neixements, que són el procés de
producció de cada una de les espe-
cialitats, la història del seu desenvo-
lupament i la relació de Y artista avui
dins el context social. Aquestes ac-
tivitats consten d'una prèvia visita
dels monitofs a l'escola que mit-

jançant explicacions i àudiovisuals
introduiran el nen en aquestes- ma-
tèries. En segon lloc, el nen visitarà
un taller de l'especialitat per així
prendre contacte amb la realitat
dels materials i dels procediments, a
fi que l'activitat artística perdi el seu
caràcter de mite i s'inclogui en l'ex-
periència viscuda per l'infant.

També hem pensat, coincidint
amb el centenari de Picassojuna
visita al Museu d'aquest artista, de
manera que el nen, entri en contacte
amb la realitat d'allò que ha signfi-
cat l'obra de Picasso. La funció
principal de posar l'infant en con-
tacte directe amb obres d'art és
compensar els perills que ofereix un
ensenyament essencialment basat
en l'ús de la paraula parlacla o escri-
ta, cosa que té el risc de fer com una
pantalla buida de sentit, només fet,
de paraules i paraules, que, de fet
dificulta a la comprensió de la reali-
tat. Quan el nen s'encara amb una
realitat directa que precisament li és
difícil dejtraduir en paraules es veu
obligat' a pensar pel seu compte,
d'una manera original. •
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Cultura en joc JOSEP MARIA CARANDELL

66 Acta tediosa" de Barcelona

A "E1 Golem", Gustav Mey-
ring fa un viatge esotèric

• per la Praga del seu temps.
Allí, la ciutat no ens és descrita; la
ciutat és una projecció de la sub-
jectivitat del novel·lista; és millor,
un viatge per la subjectivitat for-
mada per la ciutat Això també es
pot dir del nou llibre de poemes de
José Luis Giménez-Frontín. "Las
voces deLaie", publicat per Hipe-
rión, que arriba a aquestes pàgines
perquè l'escriptor és barceloní i la
ciutat sobre la qual s'efectua la
projecció és Barcelona.

Com en el cas de Meyring, Gi-
ménez-Frontín ens fa entrar en els
laberints de Laie, ciutat de somni,
ciutat subjectiva, amb els seus ter-
rors, amb els records que desper-
ta, amb la desil·lusió que corre
paral·lela a la del poeta. El llibre,
com "El Golem", té molts nivells:
un és el mític, un altre és l'històric,
un tercer és el descriptiu-poètic,
quart és el somniat... Tots ells fan
la Laie subjectiva del poeta.

Se'ns introdueix en la ciutat
amb un poema, "El artista en la
ciudad",- on Giménez-Frontín
s'inspira en el llibre d'Eugenio
Trias, del mateix títol, que recull el
mite goethià de les Mares. El poe-
ta baixa als inferns de la ciutat
"por la boca de un túnel suburba-
no", fins arribar a aquestes Mares,
"ciudadela de instintos soterra-
dos", "cuyo seno es ciudad y anti-
gua primavera", és a dir, essència
mateixa de l'urbà i de la naturalesa
primordial. ^

En les "Variaciones sobre el
tema de Laie", amb la cita de
Josep Palau i Fabre, "—De quin
país veniu? On aneu? / —Sóc d'a-
quí. Sóc estranger", el poeta, que
ja ha penetrat en el secret si de
Laie, fa un recorregut pels carrers,
pel camp de futbol, per la geografia
urbana. Es aquí on Barcelona és
expressada de manera objectiva-
da, mitjançant metàfores d'una
gran força que ens fan copsar la
ciutat com una cosa viva i tortura-
da. "Espacio que se ahoga en otro
espacio", diu un dels versos més

punyents d'aquest poema. Aques-
tes "Variaciones", però, es clouen
amb un poema sobre el poema: la
ciutat és només aparentment fora
del poeta; en realitat hi és diris, és
poema. Afecta à la subjectivitat:
"Però la luz del paraíso es muda".

E l mateix joc de ciutat i jo es
troba a "Abandono de la
cripto grafí a": " Ah!, entra-

ha corroida/ donde palpitan luces
y memòria / —tortura del poeta
que batalla/ con su renacimiento/
y la amenaza sucia del fracaso".

Un altre poema ens introdueix
en el mestissatge de la ciutat: "Es-
ta ciudad es huérfana de mito. /
Nada se debe a nadie, / tantos
fueron los hombres y las cosmogo-
nías". Es, aquest, un dels millors
poemes del llibre: "Mienten las
piedras. / Todo està escrito con
sudor y sangre / en su carne civil /
hecha de humillaciones y avide-
ces". La ciutat com deia abans, és
una cosa viva: no és pedra; és cara.
Malgrat tot, aquesta vida és in-
quietant i estranya. Per això, en un
altre poema recupera el famós vers
de Baudelaire, i diu: "Oh!, sincero
lector, mi enemigo, mi extrano / en
la milticiudad que multiaúlla / no
era mas que un vagido", poema
que es clou amb aquests versos:
" Y no temas saber la verdad sola: /
siempre Babel renacerà; / se en-
frentaràn tus hijos".

La tercera part del llibre, "El
sueno, la memòria",, ve a ser la
poematització d'una sèrie de som-
nis i de records d'infantesa i d'ado-
lescència, alguns dels quals són
fets històrics, com la vaga de tram-
vies del 51. Tots ells, però, ens
vénen a dir el mateix: els records
d'unes hores, brillants o terribles,
s'han convertit en cendra i són
mostres de la derrota: "Però tuvi-
mos que apurar el poso /.de nues-
tras propias vidas, / hasta alcanzar
esta certeza un dia: / que solo el
decorado permanece / cuando el
actor se ha ido / cumplido el tiem-^
po de sus grandes suenos / en la

promulgación final de indignida-
des".

Si dins aquest punt l'experièn-
cia vital del poeta ens és donada
per mediació de la ciutat, en la part
quarta Barcelona ésja pura expe-
riència del poeta. És, per dir-ho
així, la ciutat viscuda per un home
sol, el poeta. Tots els terrors, fra-
cassos, melangia, humiliacions ho
són aquí î ara del subjecte que viu
la ciutat. És com si fins ara hagués-
sim viatjat per tot el cos, i arribés-
sim al cor, al centre mateix de la
ciutat, de l'home, del llibre. No és,
doncs, estrany que aquesta part
ens sigui introduïda per uns versos
de Jaime Gil de Biedma: "... ensu-
ciada la feria de sus vanidades /
por el tiempo y las manos del resto
de los hombres". Diu Giménez-
Frontín: "Ya pronto cumplirà los
treinta y seis, / recuerda, para
alejar de prisa el pensamiento / de
que en ultimo extremo toda vida /
sea el acta tediosa de un fracaso /
—sobre todo en verano". "Acta
tediosa": podria ser el títol de tot
el llibre, la seva definició: "Acta
tediosa de Laie". "Acta tediosa",
repeteixo, perquè vull fer meva
aquesta locució i aplicar-la a les
meves experiències de la ciutat i de
la vida. "Frustrado aprendizaje
contra el miedo/ (diu el poeta de la
vida) en el que siempre asoma la
rutina, / superado ya el miedo, y
somos perdedores". I aquests ver-
sos: "Ah, los felices anos / de su
descubrimiento de las calles en
sombra, / negros portales, viejas
escaleras, / donde la vida por ser
vida tiende / a una putrefacción de
plantas tropicales".

U na vegada més la ciutat
viva, però putrefacta, te-
diosa. Una prostituta, en

definitiva, la vida i la ciutat. "Te
Uamaré rabiza, Barcelona. / Per-
dido paraíso". Més fort encara:
"Madre, descarga el llanto, que tu
aliento se pudre", potser>l millor
vers del llibre, el més sintètic,
dirigit a la ciutat i a l'experiència
de la ciutat i de la vida.
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fragments del Diari (1952-1960) de
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