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PER ALS QUI 
NO TENEN CONFIANÇA 
EN COTXES USATS 
TENIM COTXES USATS 
DE CONFIANÇA. 

OCASIONS 
DE LA SETMANA 

VEHICLES IMPORTACIÓ 
Citroen 
Lancia 
Citroen 
Citroen 

CX 2500 diesel Palas 
HPE 2 0 0 0 
CX 2500 diesel Palas 
CX 2 4 0 0 GTI 

VEHICLES NACIONALS 
Ford 
Citroen 
Ford 
Citroen 
Citroen 
Seat 
Citroen 
Renault 
Seat 

Fiesta 1300 Ghia 
Visa Especial 
Fiesta 1.100 
Visa Super-E 
GSA X3 
131-1600 
2CV. 6 
6 TL 
124 D -LS 

GEN 
GEL 
GEL 
GE-N 

GE-M 
GE-S 
GE-J 
GE-P 
GE-0 
GE-I 
GE-I 
GE-I 
GE-M 

^Facilitats de pagament 
^El seu cotxe a canvi 
^Garantia fins a 6 mesos 
*Més de 50 cotxes 
^Totes les marques i models 
*Tots revisats i reparats 

Oi 'Mffímm 
SOaSJAD AHONUIMA 

Ctra. Barcelona, 204-2O6 
Telèf. '206808 • GIRONA 

A 
aT1K>ÉN 
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per INarcís-Jordi Aragó 

ADÉU, CARLES VICENS 
L'escultor Fidel Aguilar, del carrer de la Força, va morir als vint-t-dos anys. El 

poeta Joan Badia, del carrer de l'Argenteria, als vint-i-tres. Ara en Caries Vicens, del 
carrer de Bellmirall, ha mon sobtadament als vint. Tres gironins desapareguts en co
mençar la vida, quan amb prou feines si havien pogut deixar entreveure tot allò que 
portaven a dins. 

Malgrat el dolor i la sensació d'impotència que provoquen quan s'acaben, aques
tes vides tan breus i tan intenses tenen la seva lògica: els cervells massa rics, els cors 
massa sensibles no tenen cabuda dintre d'un cos normal I ve un moment que vessen; les 
dimensions d'aquest món són massa estretes per a la seva capacitat creadora i afectiva. 

Ara en Caries Vicens, filòsof, lluitador, poeta, s'ha trencat com un cristall. Hem 
vist, arran mateix del seu cos, la taula de treball, el darrer llibre obert, els apunts sub
ratllats, les ulleres... Tot expressava el seu afany insatisfet de saber i de ser. L'hem en
terrat entre plors joves, paraules d'afirmació i cançons d'esperança. I hem entès, final
ment, que el seu lloc era més enllà i que —com deia el recordatori— són els seus ideals 
els que han de romandre en nosaltres. Com el dring del cristall, que ressona llargament 
en el moment de trencar-se. 

EXPLICAR LA CIUTAT 
Roda de premsa al Museu d'Història de la Ciutat: l'Ajuntament presenta les do

nacions que ha rebut des del 1.979 fins ara. Llibres i documents, diaris i revistes, car
tells i papers, fotografies i pel·lícules, obres artístiques i màquines de fàbrica. L'Arxiu i 
el Museu creixen amb aquestes aportacions i es preparen per explicar plàsticament a 
propis i estranys, amb il·lustracions plàstiques, la trajectòria col·lectiva de Girona. 

La ciutat guarda en el seu si. sovint massa amagats, els signes del seu passat. És 
un material ingent í dispers, que expressa moments de la seva vida i que forma el teixit 
de la seva història: des de les monedes fins a les eines dels oficis; des de les peces artesa
nes fins a les joguines populars. Petits tresors, d'una didàctica eloqüència, que potser 
romanen estèrilmenl en el fons de les calaixeres o en el racó més fosc de golfes o magat
zems, i que mereixerien la seguretat d'un arxiu o els honors d'un museu. Que mereixe
rien l'oportunitat de prendre part activa en aquesta experiència engrescadora d'una ciu
tat que es vol conèixer més i es vol explicar millor. 

LES PARAULES PEL CAP 
Els experts en la matèria van establir fa temps que hi ha quatre grans tipus de co

municació entre els humans. La comunicació de relació ens fa saludar la gent pel carrer 
i fa possible la nostra convivència. La comunicació informativa dóna resposta periòdi
ca i exhaustiva a la nostra eterna set de novetat. La comunicació calàrlica ens allibera 
de les tensions interiors, gràcies a fórmules diverses que van de la confessió a la confi
dència, del psicoanàlisi a la teràpia de grup. La comunicació persuasiva intenta modifi
car els nostres criteris í orientar les nostres reaccions: la rebem contínuament a través de 
la propaganda política o de la publicitat comercial. 

Els experts, però, es van quedar curts. L'Ajuntament de Figueres ha descobert un 
cinquè tipus de comunicació que no figura en els tractats dels científics: la comunicació 
de l'insult. Després d'aquella epidèmia general de mal d'estómac que els va afectar 
greument no fa gaire, els regidors empordanesos no han pas pogut fer-se baixar la febre 
dels comunicats. Tot el dia van amb papers amunt i avall; notes de l'Equip de Govern, 
rèpliques del Grup Municipal Socialista, aclariments de l'alcalde als periodistes, caries 
del batlle a l'oFwsiciò escrites amb un ull als destinataris i l'altre a la premsa... Textos i 
més textos, paraules i més paraules que no tenen altre objecte que el d'insultar-se mútua
ment i el provar qui la dirà més grossa: ja que heu fet això, sou uns baiasunes; ja que 
obres així, ets un dictador. Paraules que no arreglen res i que ho espatllen tot davant de 
l'astorament de la ciutadania, cada vegada més propicia al desengany, al fàstic i al vòmit. 

A les seves Elegies de Bierville, Caries Riba diu que «entre nosallres. humans, els 
mols són només per a entendre'ns». Però sembla que entre els regidors de Figueres els 
mots són per a entendre's cada vegada menys. Ni es relacionen, ni s'informen, ní s'alli
beren ni es persuadeixen: només es tiren els mots pel cap, es fereixen i es diuen el nom 
del porc. Lamentable tasca, per a uns homes públics, la de rebaixar fins a aquests ex
trems l'alta funció de la paraula humana. 

-3-

Arxiu Municipal de Girona. Presència. 29/1/1984. Pàgina 3



heliopolis— 
per Jordi Soler 

SABER 
Si ets víctima d'una injustícia. 
no ho comentis. 

Proverbi jueu 

Mirat a nivell de ploramiques, Catalunya és una grotesca 
unitat de desti en l'universal només comparable a les fantasio
ses narracions del doctor Mapleffus, on els hipotètics habi
tants del planeta Vulcà eren tan desgraciats que ni existien. 
Però, és clar, nosaltres si existim. A Catalunya encara hi som, 
agradi o disgusti. El que ens passa és que som pos.seïdors d'un 
codi de comunicació ric i dilatat, ric en adjectius i de provada i 
eficaç semàntica: el català. Una llengua que ha estat i serà esca 
de greuges, motiu de burla, paradigma d'incomprensions i su-
pines ignoràncies. Pitjor per a ells, per als que no ens entenen, 
aquells que diuen imande? quan de fet no els has de maníu 
res, sinó tan sols aclarir un concepte. Reputades universitats 
europees estudien el català, no per fer-nos feliços, sinó perquè 
és una llengua clàssica que cal conèixer i comprendre ja que és 
un resultat més de la romanització d'Europa. El llatí decantat 
encisa, i si n'hem fet eina i recurs per conformar Catalunya, 
que visqui aquest idioma culte, savi i vigorós, fill del laiinus ser
mó. La resta és pallofa imposada, criteris de via estreta i tercer-
mundisme. Cosa amb la qual. em sembla, no combreguem. 

AI, QUINA GRÀCIA! 
Les companyies d'assegurances estan alarmades per l'aug

ment d'accidents aeris amb avions cada vegada més sofisticats 
i cars i els preus de les indemnitzacions que cal pagar als fami
liars de les víctimes. Però és que també sotsobren vaixells ca
rregats de persones i altres materials, com el petroli, oi?, que 
més aviat va car. Els darrers càlculs sobre les catàstrofes na
vals ens fan saber que el nombre d'embarcacions enfonsades o 
destruïdes és de 230, amb el tràgic balanç de més de 600 
morts, 300 dels quals ho foren al Nil. Sé positivament que la 
notícia no tè cap gràcia, òbviament, però el tèlex de l'agència 
EFE només parla —incloent-hi el riu africà— de desastres 
ocorreguts al mar! 

LA SENTENCIA 
En Jaume Fabre no és delinqüent, encara que publiqués 

una nota de premsa on es deia que ta gent comentava que una 
autoritat cobrava per accedir «a». La persona que gaudia d'a
quest poder va presentar una denúncia davant el jutjat corres
ponent i en Jaume Fabre es veié embolicat en una situació de
lirant, on ei fiscal, que és ministeri públic i representa el poble 
espanyol, actuava en defensa d'una actitud privada i certa
ment sospitosa. Bé, deixem-ho córrer i celebrem amb entu
siasme l'absolució del company, felicitant-nos que del fet se'n 
pugui extreure una moralitat satisfactòria: dir que han dit no 
és dir. és dir que han dit. He dit.. 

rapsòdia en si f a o no fet] 

per Jaume Farriol 

BUENO 
La nostra llengua sempre ha patit barbarismes. Alguns, 

com el «bueno», han estat proverbials; 
—«Bueno», ja hi som tots —que diu el catalanet, abans 

de començar qualsevol cosa. 
—Es diu bé —que rectifica el purista idiomàtic. 
0 sigui que el «bueno» ha estat un barbarisme habitual i 

controvertit. Últimament, però, les campanyes de la Norma i 
l'Ep! semblava que volien foragitar el «bueno». Dic sembla
va perquè els d'Alianza Popular ens han rebentat l'invent. 
Els de l'Aliança s'han tret de la màniga un tal Bueno que si 
no és un barbarisme podria resultar una barbaritat. A mi no 
m'estranya. Els de l'Aliança sempre han demostrat una mar
cada indiferència pel català. Estic segur que, els de Conver
gència, per exemple, haurien tingut més sensibilitat pel tema i 
ens haurien presentat un senyor Bé —no un Bé, ja m'ente
neu— o un senyor Regular. Però mai un Bueno tal qual. 

És el que passa: els d'Aliança s'han passejat per la Cata
lunya estricta buscant un candidat com Diògenes cercava un 
home: amb la «lussessila» com la del Pardo, però d'avui. És 
clar, els d'Aliança necessitaven un empresari i no el trobaven 
ni en broma: 

—Jo candidat? Està molt de broma —que li deien al se
nyor VerstryuRe. I és que els empresaris, avui dia, no es po
den moure de l'empresa, no fos cas que els pentinessin els del 
frau fiscal. O sigui que, quan han trobat un empresari, s'hi 
han agafat com una Uagasta: 

—Que voldria ser candidat? —que li han dit at senyor 
Bueno. 

—«Bueno» —que ha contestat el senyor Bueno. I tot ha 
estat córrer a posar un telegrama a Perces: 

—«Candidato habemos. Stop. Es Bueno. Stop. Saludos. 
Jor}^». 

La resposta no s'ha pas fet esperar: 
—«Regocijo habemos. Stop. Impacientes estamos cono-

cer nombre de hombre. Stop. Bendiciones. Manolo». 
1 com que la confusió entre el «bueno» i el Bueno era in

soluble, ho han aclarit per telèfon: 
—«Es Bueno?» —que preguntava el Fraga. 
—«Sí, muy bueno» —que contestava el Verstrynge. 
—«No! Ouiero decir si es Bueno» —que insistia. 
—I tant! —que repetia el Jorge. Finalment, s'han entès i 

ho han concelebrat. 
El senyor Bueno està una mica verd en política però els 

d'Esadeod'IESE són una joia: li fan cursets intensius. Quan 
acabi, segurament ja haurà decidit si som una nació, un país, 
una «entraftable región espaflola» o un minigoif. 

En tot cas, allà on no arribi el senyor Bueno, ja hi arriba
rà el senyor Fraga. El senyor Fraga té molta habilitat per es
trènyer mans de passavolants distrets. O sigui que si entre el 
senyor Bueno i ei senyor Fraga no estrenyen alguns milers de 
mans agraïdes, els tomarem els diners. 

És clar que no ho tenen pas fàcil. Encara que siguin cami
nadors de mena, bé prou que els empaitaran els senyors Pu
jol i Roca, en bicicleta. I els socialistes en autobús, que els és 
molt propi, i els republicans en ferrocarril per allò del pas a 
nivell i la «barrera»... O sigui que sí el senyor Bueno no és 
pas bo de debò —de nom i de fets— aquests de l'Aliança per
dran la seva popularitat... 
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Xe vi, 
ambaixada d'il.lusió 

per Joan VallJ Clara 

ív-'-í. 

Xavier Sala i Costa éspn error 
que la ifurocràcia slmbuís dlmaginac 
vomitar ids impresos de paperassa ofi 

jiat. Alemí^res el document nacional 
%eria expedit de nou. I ho seria a fav 
XevU Màgia, de Santa Cristina» i és 
els trets definitoris de rambaixador de la ILlusió, na 
i li?! fié^ó quan els calendarL· às&enyalaven que corri 

inistratiu. Si arribés el dia 
ordinadors deixessin de, 

^error podria ésser esnu 
talnúmero 40.497.8^ 
evà veritable condià 

ests ÉresM^m méi 
fa 
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No para quiet ni un segon. 
És un remenameni continu, 
com si patis el mal de Sant Vi-
to. No deixa d'enraonar ni per 
casualitat. 1 mentrestant t'es
corcolla el cervell amb uns ulls 
blaus que havien d'ésser, per 
força, ulls d'il.lustonista. 

Fa pocs dies que ha canviat 
de casa, però sense moure's de 
Santa Cristina. «Jo sempre dic: 
en Xevi de Santa Crislina, en 
Xevi de t'Empordà, en Xevi de 
Girona. Aquesta lerra és la me
va (erra i no em canso de pro
moure-la. Quan en Xevi surt de 
casa, surt Santa Cristina, surt 
l'Empordà, surt Girona». 

FOTOS, FOTOS 
I MÉS FOTOS 

L'he enxampat amb la casa 
encara a mig instal·lar. L'ar-
xiu, un arxiu que se sospita 
impiecable si no fos pel tras
pàs, és encaixat enmig de la 
col·lecció de quadres que en-

Durant el rodatge de RMorbo» a Santa Cristina, Víctor Manuel i Ana Belón es van prometre amor. En 
Xevi hi era Del miq 

cara no s'han penjat. «M'a
grada, m'agrada coi.ieccionar 
quadres, i ara, amb el canvi de 
casa, linc una feinada de boig 
per trobar-los lloc adequat». 

Els seus dits llargs passen rà
pidament làmines i fotogra
fies, retalls de premsa i progra
mes d'actuacions. Però no pa
ra de xerrar. Això si que no. 

«El conill se'm pixava 
i Toca es va escapar» 

La imatge de l'il.lusionista 
treient conills del barret i co
loms de la màniga ha acom
panyat totes les infanteses 
d'aquesta terra. Conills i co-
lomins blancs, com la neu del 
darrer Carnaval. Conills i co-
lomins esperats amb devoció 
mentre sorgeixen paraigües 
que perden les branilles. Men
tre voleien metres i metres de 
mocadors de coloraines. Men
tre ens esparvera un gerro 
d'aigua que no mulla el paper 
sobre el qual es vessa. 

—M'imaginava que troba
ria la casa plena de coloms... 

—Coloms, si que en tinc. 
En tinc nou. Però no et pen
sis, cada vegada em resisteixo 
més a treballar amb animals. 
D'una banda hi ha les associa
cions protectores, que no aca
ben de veure el tema clar i 
sembla que hi posen una mica 
la banya. Kn part és ben lògi
ca, aquesta postura, ja que 

El conillet blanc resultà una mi
ca brut 

s'ha abusat molt dels animals 
i hi ha qui pateix per les bès
ties. No es pol fer il·lusionis
me quan la gent pateix. 

—D'una banda, això..., i 
de l'altra? 

—De l'altra banda, els pro

blemes que t'ocasionen a tu. 
Conills he deixat de lenir-ne. 
perquè se'm pixaven a les cai
xes i era un desastre. Imagi
na'l la ferum, tan pudent que 
és el pipi de conill! 

—Però hi ha d'altres ani
mals... 

—Si, és clar. però jo cada 
cop m'hi resisteixo més. Cna 
temporada vaig treballar amb 
una oca. Un dia se'm va esca
par al bell mig de l'actuació, i 
va arribar un moment que la 
gent ja no sabia si ho havia fel 
expressament o no, si el nu-
meret havia estat fer aparèixer 
l'oca, o si l'havia de fer des
aparèixer. O com l'altre dia. 
que vaig endur-me el gos per 
fer-lo aparèixer en una actua* 
ció al Rilz i l'animalet es va 
posar a lladrar com un boig 
durant el sopar, i el que vaig 
haver de fer va ésser fer-lo 
desaparèixer. 

Com si tingués als llavis la ma
teixa facilitat que als dits que 
han de fer desaparèixer didals 
o papers de colors. Les parau
les li brollen com colomins del 
barret. Baixa un Ridaura en
furismat quan en Xevi obre la 
boca. «Que jo no participo en 
màgia de bruixeria, en màgia 
endimoniada, en màgia ne
gra... Que jo estic ficat en la 
màgia entesa com a íl.lusionis-
me... Que jo no visc pas de la 
màgia... que jo visc per a la 
màgia... Que a mi, el que m'a
grada, és col·leccionar mirades 
il·lusionades». 

Col.lecciona mirades il·lu
sionades i col.lecciona la seva 
vida com a ambaixada d'il.lu-
sió. Xevi la té tota arxivada en 
mil i una carpetes. Fotos i més 
fotos. Serrat. Raimon. Pi de la 
Serra. Silvia Munt. Lex Bar-
ker. Dali. Sean Connery. Mar
ta Ferrusola. Mary Santpere. 
«Alça aqui. Ja me'n recordo. 

«Aquest és ca-
paç de treu-
re^m eh cu-
lots», cridà la 
Mary Santpe
re 
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«Quan tenia 
catorze anys, 
a Santa Cristi
na d'Aro em 
prenien per 
un bruixot» 

ja, d'aquest dia amb la Mary 
Sanipere. t>etn tots do.s al ma-
teix escenari i vai» fer el nume-
rel aquell del mocadorel que 
es lliga, s'estira i segueixen els 
sostenidors de la «parlenaire». 
Normalment la que li toca el 
rebre enrogeix, però la Mary 
Sanipere de seguida la va dir. 
Els sostenidors encara voleia-
ven i ja se senti la seva veuar* 
ra: "Hauré de vigilar, perquè 
aquest vailet seria capav de 
treure'm els culols"». 

POLÍTICS 
A LA GUILLOTINA 

Vint-i-set anys després d'ha
ver pujal a l'escenari per pri
mera vegada, en aquella festa 
de final de curs, les coses han 
canviat molt. «Home! I tant! 
Aleshores era molt més difícil. 
Ara. gràcies a la televisió i als 
altres mitjans, la màgia és 
molt més coneguda. Però ima
gina't vínl-i-sel anys enrera. 

Ha plogut força des d'aquest brindis. Xevi, Raphaei, ei Gitano i dues "miss» 

quan jo vaig començar! 1 tot i 
ser com sóc, fill d'un poble pe
tit! A Santa Cristina d'Aro em 
prenien per bruixot!». 

Mires d'atabalar-lo un mo
ment, que ja és difícil, i proves 

de canviar-li radicalment el te
ma. Penses en alcaldes, dipu
tats i governadors que han 
passat per la seva guillotina. 
Et tornes infant per un mo
ment, oblides els tractats de 

«Hi ha qui pateix per les 
bèsties, i no es pot fer ilAu-
sionisme quan la gent pateix» 

teoria política i penses que el 
vot d'aquest home que es can
via didals de dit i que tan aviat 
en porta deu com cap, és més 
important que un vot normal i 
corrent. 

—Digues-me un politic... 
I ara sí. Ara calla. Els pri

mers segons de silenci i els 
únics que hi haurà en dues ho
res llargues de conversa. 

—Churchill —afirma de 
cop i volta. 

I ja no pots pensar a empè
nyer-lo més per aquest camí. 

Montserrat amb els ulls clucs 
Era l'any 1969. El dia vint-

i-cinc d'abril s'esqueia en un 
divendres i aquell dia, precisa
ment, cauria un rècord mun
dial tan estrany que no és in
clòs al llibre Guinnes perquè 
la comissió va considerar que 
podia incitar al perill. 

Era un quart de nou del ma
tí. Un Renault 8 matriculat a 
Girona amb el número 77.059, 
sortia de Montserrat amb di
recció a Barcelona, al Saló de 
l'Automòbil. Els seixanta-
nou quilòmetres del recorre
gut no tenien res d'estrany i 
milers de vehicles l'havien fet 
abans que aquell R-8. El que 
sí era força estrany era la for
ma de conducció: al volant hi 
anava un home encaputxat. 

Un «robot humano». deia ta 
propaganda d'aleshores. Era 
en Xevi de Santa Cristina 
d'Aro. Vint-i-cinc anys, llar-

- J i ; 

gues pati lles, com s'estilava 
en l'època; entestat a batre el 
rècord mundial de conducció 
amb els ulls tapats. 

^^^gf 

—Vols explicar-ho, això de 
conduir amb els ulls clucs? 

—És molt senzill. Et posen 
un bon grapat de cotó fluix a 
cada ull. Te'l ben enganxen 
amb un parell de lires d'espa
radrap en forma de creu. Des
prés et col·loquen una bena 
ben fosca, i lot el cap te'l co
breixen amb un sac. És ben 
fàcil d'entendre que en aques
tes condicions un home no 
pol veure-hi res. oÍ? Alesho
res et col·loques al volant, en
gegues el cotxe i al cap de tres 
hores i quaranta minuts el 
presentes seixanla-nou quilò
metres més enllà, havent ba
tut el rècord mundial de con
ducció amb els ulls clucs. 

Primer, cotó fluix Després, esparadrap 
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Fins i tot sembla que ha maleït 
per primera vegada en la seva 
vida. No necessita els polítics 
per fer-los professió de fe o 
per donar-los públic suport 
d'artisla compromès. Ell ne
cessita els polítics (havies d'ha
ver-ho entès) per lallar-los el 

«No faig desaparèixer res. 
L'única que és mestra en 
aquest tema és la meva do
na, que em fa desaparèixer 
els calés» 

cap en públic. 
—1 com reacciona el polític, 

acostumat al poder, quan veu 

el seu cap a la guillotina? 
—Reacciona bé, i suposo 

que ho fan per dues raons. 

Primer, perquè es deuen ai pú
blic, i segon, perquè durant el 
dia els deuen serrar i guil lol i-
nar mulles vegades. 

—Em sembla que m'agra
daria molt més serrar una 
«Miss Espanya» que no pas un 
polític... 

—Si, és clar, però amb una 
noia maca pots fer coses molt 
millors que no pas serrar-les, 
com a un polític. 

—Coses millors com ara 
què? 

—Com ballar un vals a la 
llum de la lluna, amb la músi
ca de fons d'una orquestra de 
pel·lícula i el murmuri de les 
(mades que arriben a la platja. 

RES DE 
SUPERSTICIONS 

Com a bon nadiu del signe 
del Lleó, Xevi és un individu 
apassionat, que sap que ha de 

«Amb una 
noia maca 
pots fer coses 
molt millors 
que no pas 
serrar-la, com 
a un polític» 

La segona vegada li deixaren un Dodge Dart i els espectadors ja s'hi acostaven més 

Montserrat amb els ulls clucs 
—Tot claríssim, evident

ment. 
Després de batre el rècord 

mundial en Xevi va repetir 
l'experiència encara un parell 
de vegades més. Va anar de la 
plaça de Sant Jaume fins a 
Martorell, en una ocasió, i en 
una altra va travessar tota la 
ciutat de Múrcia. Aquells dies 
els rotatius no donaven l'abast 
amb la història del màgic de 
Santa Cristina. Portades i més 
portades arreu d'Espanya, en
trevistes í més entrevistes; 

—Presenii's... 
—Xavier Sala, gironí de 

Santa Cristina d'Aro. Tinc 25 
anys i en fa deu que sóc U.iu-
sionisra fracassat... perquè 
encara no he aconseguit con
vertir ei «confetti» en calés de 

curs legal. 
—Per què s'ha sotmès a 

aquesta prova? 
—Només per esperit de su

peració. No perseguia cap fi
nalitat econòmica. L'il.lusio-
nisme es basa en el truc, però 
la hipnosi és científica i he de

mostrat que, de la mateixa 
manera que exercitem el cos, 
podem exercitar la ment. 

—Havia fel algun ínient? 
—Després de quatre anys 

d'estudi, l'estiu passat vaig 
fer quaranfa-set quilòmetres, 
am/y els ulls embetiats, és clar. 
a Empúria-brava. 

—Com certifica la veritat 
del fel? 

—Anaven amb mi, al seient 
posterior, en Síxle Quintana, 
del Reial Auiomòbil Club de 
Catalunya, i en Vicenç Tort. 
del Saló de l'Automòbil, en 
qualitat de Jutges. Hem fel el 
recorregut en el meu cotxe, 
perquè no he tingut roportu-
nitat de disposar-ne d'un de 

Una bena per si de cas.. I la caputxa per rematar-ho 
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(SS^J[P. 
«No sóc gens 
supersticiós. 
Si veig una es
cala passo per 
sota» 

lluitar si vol mantenir el regnat 
al seu tros de selva. Sap que 
del-cel no li caurà res si ell no 
hi posa e! seu esforç. «No sóc 
gens supersticiós: al contrari, 
si veig una escala Túnica cosa 
que em pol fer pensar és a pas
sar-hi per sola». Malgrat tot, 
hi ha una petita bogeria a la 
qual no es podia pas negar. 
«Sóc un rumànlic. Vaig néixer 
al Baix Empordà i crec que 
això de la tramuntana m'ha 
afectat, a mi també. La seva 
influència és ben manifesta i )a 
mena de bogeria misteriosa 
que ens dóna és el que ens con
fereix la força per lluitar pel 
triomf». 

No podia ésser d'altra ma
nera. Un Lleó no fa conces
sions al món del misteri. No
més si és empordanès anota 
l'excepció de la tramuntana, 
que aquí, d'arrauxats tots en 
tenim un xic. 

—Però tu no fas coses estra
nyes abans de sortir a l'escenari? 

—No, no. Per què? No cal, 
home. No veus que tots els 
jocs tenen trampa? Tol obeeix 
a una lògica ben clara en la 
qual no hi ha cap tipus de mis
teri. En tot cas, l'únic misteri i 

Amb en Dali 

l'Única trampa, és ben clar que 
no és altre que l'habilitat dels 
dits. Tol és un problema d'ha-

bililat. 
—És una habilitat ben estra

nya, la de fer desaparèixer les 

«Tots els jocs 
tenen trampa 
i no hi ha més 
misteri que 
l'habilitat dels 
dits» 

coses... 
—Ès que el cas és que no 

desapareix pas res. Els mags 
l'únic que fem és canviar les 
coses de lloc. El que passa és 
que hem après a fer-ho amb 
certa gràcia. Aquí l'única que 
fa desaparèixer alguna cosa és 
la meva dona. que sense ésser 
il·lusionista em fa desaparèi
xer els calés. 1 suposo que això 
ho fan toies les dones. 

—En els horòscops i la in
fluència de les estrelles, tam
poc no hi creus? 

—Un horòscop ben fel hi 
pot tenir relació, és clar que si. 
Ningú no pol dubtar que es 
poden establir relacions entre 
un cabell del cap i una ungla 
del peu. 

MÀGIA I IL·LUSIÓ, 
IL·LUSIÓ I MÀGIA 

No és cap individu compli
cat, aquest llarguerut de Santa 

Montserrat amb els ulls clucs 
descapotable, com jo desitja
va. I no per mi. que mental
ment m'és igual, sinó per ells, 
perquè a part de tenir més vi
sibilitat, en cas de perill ha
guessin pogut saltar. 

—I vostè què? 
—Jo, me la Jugava... 
—Més que amb el motor, 

va conduir amb el cervell dels 
seus acompanyants? 

—Exacte, i van demostrar 
ésser excel·lents pilots, en in
tuir totes les circumstàncies 
abans que es produïssin. 

—Els ha donat algun es
pant? 

—He rascat unes quantes 
vegades les vores i en una oca
sió he ensopegat amb quel
com. Després m'han dit que 
era una tanca, l.a seva missió 

era conduir mentalment, i la 
meva fer-ho a través de la 
transmissió de pensament. 

En Xevi va haver de batre el 

rècord mundial amb el seu 
cotxe. Fins a la segona vegada 
cap casa no n'hi va voler dei
xar cap. I els permisos tampoc 

no foren fàcils d'aconseguir, 
perquè com que la prova es 
feia sense aturar la circulació, 
abans va haver de fer una de
mostració al cap de Tràfic de 
Barcelona. 

—Ara tomaries a fer-ho? 
—No. Ara no. perquè no hi 

eslic preparat. Ja ho vaig dei
xar perquè vaig tenir molla 
sorl i no tenia ganes de conti
nuar juganl-m'hi la pell. 

—Però... veies la carretera? 
—Jo no dic mal si veia la 

carretera o no la veia. Jo dic 
que em tapaven completa
ment en sortir, que arribava 
tapat i que pel trajecte lenia 
qui em controlava coniinua-
ment. 

Així estava la plaça de Sant Jaume de Barcelona de gent que 
volia veure en Xevi conduir amb els ulls tapats 
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«No tomaria 
a baixar de 
Montserrat 
amb els ulls 
clucs, perquè 
no hi estic 
preparat» 

Cristina, malgrat que un dia, 
ja fa anys, s'entossudís a con
duir amb ets ulls tapats i batre 
el rècord del món. «Ull! Això 
de lancar els ulls és una cosa 
difícil, ara! Quan jo vaig batre 
el rècord del món baixant de 
Montserrat amb cotxe i els ulls 
embenats era Tany 69. Ara la 
vida ha canviat moll i has 
d'anar amb els ulls ben oberts. 
Ja sabem que tot i així el fo-
ten!». 

I és que en Xevi ha definit 
mil i una vegades quines són 
les essències de la seva manera 
d'ésser, de la seva manera de 
viure, de la seva ambaixada 
d'il.lusió: la terra i la màgia. 
«Jo hi disfrulo. La màgia, la 
il·lusió, és per a mi quelcom 
més que un ofici. M'agrada. 
M'estimo el somriure i l'admi
ració d'un públic bocabadat 
davant el meu món fantasiós. 
M'eslimo la gent i els aplaudi
ments d'amiració més que 
qualsevol altra cosa al món». 

Pobles, criatures, vells 
í la Trobada 

A part de les actuacions que 
habitualment té contractades 
arreu de Catalunya, Espanya i 
l'estranger, l'activitat d'en Xe
vi se centra en quatre campa
nyes que el constitueixen en 
veritable ambaixador d'il.lu
sió. 
Il·lusionisme a les escoles. «A 
principi del 1983 —diu el fu
llet de mà— Xevi volgué fer 
arribar l'il.lusionisme a l'es
cola, explicar a la mainada la 
història de la màgia catalana i 
els diferents tipus d'il.lusio-
nisme amb presentació d'al
guns jocs per iniciar-los en 
aquest art i despertar-los la 
creativitat i l'enginy». La 
campanya compta amb el su
port de la Diputació de Giro
na, que hi aporta deu mil pes
setes per actuació. Així, a les 
escoles la sessió els costa no
més dues mil pessetes. La cam
panya del 83 va abastar trenta-
tres escoles i per a enguany 
n'hi ha programades trenta-
dues. 

ll.lusionisme als pobles ru
rals. Aquesta tasca ha estat 
iniciada per en Xevi enguany. 
«Molles vegades és difícil que 
als pobles petits s'hi arribin a 
fer coses, i jo penso que no hi 
ha cap raó perquè l'il·lusio
nisme no hi hagi d'arribar. La 

Vist pel caricaturista Wyneken 
l'any 83 

campanya s'està portant a ter
me ara i aniré a una dotzena 
de pobles petits. Jo ja els dic 
que a mi m'és igual actuar en 
un cinema que en un cafè. o 
en una església. Actuo on els 
vagi bé, i pel preu tampoc no 
ens discutirem. La Generalitat 
m'ajuda amb dues mil pesse
tes per acte i jo en cobro qua
tre mil en el producte caracte-
rislic de la terra». 
Màgia a les llars de vells. «Es 
diu que la màgia, l'il·lusionis
me, és una cosa per a criatu
res, i això no és ceri. Jo >eij; 

que els avis s'ho passen bé 
quan vaig a fer-los jocs de 
mans. i per això m'he plante
jat la necessitat d'aquesta 
campanya de màgia a les llars 
de vells». La temporada pas
sada en Xevi va portar a ter
me mitja dotzena d'actua
cions en institucions per a la 
tercera edat; enguany la cam
panya ha rebut un suport de
finitiu, perquè serà patrocina
da per una empresa privada. 
Trobada Màgica de Platja 
d'Aro. Era l'any I98I quan 
en Xevi va inspirar la Primera 
Trobada Màgica de la Costa 
Brava, que es va celebrar el 
mes de setembre a Platja 
d'Aro. La trobada, en conne
xió amb el Foment del Turis
me d'aquella ciutat, ja s'ha 
institucionalitzat d'una mane
ra definitiva entre els actes de 
promoció de la vila turística. 
«Enguany la Trobada presen
tarà Ires variacions impor
tants. D'una banda cal remar
car el canvi de dates, ja que es 
farà el mes de maig en lloc del 
setembre, com era habitual. 
D'altra banda s'ha de dir que 
la trobada s'internacionalitza 
ja d'una forma definitiva, i fi
nalment que la cloenda serà 
una gran gala conjunta a l'en
telat que es farà recordar». 

Tampoc no cal anar sempre disfressat, ni portar aparells espectaculars: la màgia pot ésser, a voltes 
hRn stínzilla 
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^ Aiguaviva Park, 
una multa amb regust de torna 

(O la història de vínt-i-quatre milions que no fan el pes) 

per Joan Vall i Clara 

El setze de desembre de Vany que hem acomiadat, el director general 
d^Urbanisme resolia un expedient sancionador incoat contra Mansueto Sayols 
Vendrell el vint-i-tres de desembre de 1980, Havien passat tres anys i la resolució 
declarava el promotor responsable d'una infracció urbanística consistent en la 
parcel.lació i venda de zones verdes a la urbanització Aiguaviva Park de Vidre
res. La infracció era qualificada pel director general de «manifesta i greu», i a 
Mansueto Sayols Vendrell se li imposava una multa de vint-i-quatre milions de 
pessetes, 

Aiguaviva Park és^ a nivell de.sancions, Vexcepció que confirma la regla 
a les nostres comarques. El que no és una excepció, però, són les infraccions ma
nifestes i greus. Per això, la multa va deixar un regust de torna. 

La imatge no és pas precisament la que hom espera en una zona residencial. Però la multa no ha estat per això. Ha estat per la parcel.lació i 

venda de zones verdes. 
. .11-
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«Els que tenim 
ús de raó anem a 
buscar l'aigua a 
Vidreres, amb 
garrafes» 

L'aigua, amb bótes. 

Portar Faígua 
«Evidentment, lots els que lenim ús 

de raó anem a buscar l'aigua a Vidre
res amb garrafes». Era la sentència 
d'uns dels veïns permanents d'Aigua
viva Park, que realitza aquesta pràcti
ca des que, a començaments de l'any 
vuitanta, va assabentar-se que les anà
lisis començaven a demostrar que 
l'aigua que arribava, a la urbanització 
per al consum era no potable. Però 
aquest extrem no es l'únic problema 
del subministrament d'aigua, sinó que 
un mès, pot ser el més important, 
d'una llarga rastellera. 

DYSAMSA DELS MEUS 
AMORS 

L'empresa que s'encarrega del sub
ministrament d'aigua (que és la matei
xa que s'encarrega de la recollida d'es
combraries) és una empresa ben curio
sa des del seu mateix naixement. 

Era l'agost de l'any 1.982 quan els 
propietaris d'Aiguaviva Park reberen 
una comunicació en què s'afirmava 
que Dysamsa es feia càrrec del submi
nistrament d'aigua. A partir d'aquesta 
data es començaren a fer les domicilia
cions bancàries. Però vet aquí que un 
bon dia hom s'assabenta que Dysamsa 
havia fet Pasqua abans que Ram, per
què la constitució formal de la socie
tat, que ja s'havia presentat pública
ment a l'agost, no es fa fins al mes 
d'octube del mateix any. I, posats a 
embolicar la troca, resulta que Dysam
sa no apareix inscrita al Registre Mer
cantil de Barcelona fins al mes de març 
de 1.983. 

Tal i com és de suposar, una gesta
ció i un part tan dificils no podien pas 
donar a llum una societat premi nobel 
de la bona gestió, i així resulta que Dy
samsa segueix l'atraient pràctica de 
treballar sense pòlissa de subministra

ment, sense fer lectures de comptador 
i sense aplicar les tarifes vigents. 

QUI CONTROLA LES 
BÓTES? 

D'altra banda, resulta que a la urba
nització no hi ha aigua, que la xarxa és 
de quaranta quilòmetres, amb les 
complicacions que això implica si no 
hi ha un bon servei de manteniment, i 
que el consum de la urbanització ha 
d'ésser cobert per bótes. «Aquestes 
bótes —assenyalen des de l'Asso
ciació— són de difícil control sanitari, 
i això implica una alta probabilitat de 
risc». 

En realitat, els propietaris no temen 
pas perquè si. Tenen fonaments tan 
clars com les anàlisis de Sanitat. 
Aquestes anàlisis assenyalaven que un 
dels pous d'on es treu l'aigua contenia 
—en el moment de fer-se aquella anà
lisi— aigua no clorada i no potable. 
L'altre pou contenia aigua no clorada, 
però potable. I l'aigua del dipòsit re
sultava clorada i potable. «Això, atesa 
la complexitat de la xarxa, vol dir que 
no hi cap aixeta per la qual surti la ma
teixa aigua. El promotor segueix la 
teoria que el qui dies passa anys em
peny i l'administració el continua tole
rant, malgrat les continues contradic
cions de les anàlisis, perquè si no ens 
quedaríem sense aigua. Contínuamenl 
sorgeix allò que ara és l'estiu i la urba
nització és plena, vénen les vacances 
de Setmana Santa i baixen els de Bar
celona, per Nadal ja se sap... Però 
mentrestant el promotor no fa un pro
jecte de portada d'aigües des de Vidre
res ben fet. I de Vidreres no n'hi dei
xaran portar sense un projecte ben fet, 
perquè tenen por que en vulgui utilit
zar per a una altra urbanització que es
tà fent a pocs metres de la nostra, però 
en terme municipal de Lloret». 
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I la toma ha vingut després de tres anys 
d'expedient en dansa i desprès dels set 
anys que porta bregant l'associació de 
veïns. S'han venut molts de quilos de pa 
que amb prou feines si passaven de les 
dues lliures abans que l'Administració es 
decidís a donar la toma. Per això, els 
vint-i-quatre míHons no fan el pes si hom 
mira el conjunt de problemes urbanístics 
a les nostres comarques, expedíentats o 
no expedíentats, amb associacions de 
veïns bregant-hi o sense. I a l'Associació 
de Veïns tampoc no els acaba de fer el pes 
aquesta sanció de vinl-i-quatre milions. 
Perquè per a elis els problemes d'Aiguavi
va Park no són pas només les zones ver
des il·legalment parcel.lades i venudes. 
Per a elis, «Mansueto Sayols ès un cacic 
que va a la seva i al seu aire, passant per 
all comissions d'urbanisme, associacions 
de veïns i fíns i tot preceptes legals». 

SEGUIR PEL C A M Í 
COMENÇAT 

No pretén, l'Associació de Veïns, 
adormir-se a la palla pel fet que la direc
ció general hagi imposat la multa de vint-
i-quatre milions a Mansueto Sayols. 
«Aquí el que cal és que la multa es faci 
executiva, perquè ara el que passarà, co
neixent l'història d*Aiguaviva Park, serà 
que vindrà un recurs al darrera de l'altre, 
que potser ni tan sols no s'establirà una 
fiança, i que aquests milions, si es fan 
efectius, s'hi faran d'aquí a un bon grapat 
d'anys». 

«Tenim sort del 
fred, perquè si 
no, no es podria 
suportar la pu
dor de les deixa
lles» 
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Recollir 
escombraries 

«Tenim sort que som a l'hivem i el 
mateix fred Fa que l*acumutació d'es-
combraríes no desprengui una pudor 
insuportable. De tota manera l'altre 
dia, com que el promotor es va assa
bentar que venia a donar un cop d'ull 
a la urbanització gent oficial, va aga
far una màquina i va passar-hi una mi
ca pel damunt, esplanant-ho, perquè 
no es veiés tant. Però l'entrada de la 
urbanització ha estat una colla de me
sos feta un fàstic. Les escombraries hi 
eren la benvinguda ofícial, perquè 
l'home no les volia recollir». 

Aquest problema és, en realitat, un 
dels més recenis en la problemàtica de 
ta urbanització. «I obeeix a una tàctica 
de revenja selectiva contra els caps de 
l'Associació, portada a terme pel pro
motor en veure que les seves picabara
lles globals no li donaven resultat». 

POSI UN CONTENIDOR A 
LA SEVA VIDA 

Mansueto Sayols tenia instal.lais 
uns contenidors a les entrades de la ur
banització. Allí hi dipositaven les bos
ses de deixalles els propietaris 
d'Aiguaviva Park i el promotor 
s'encarregava de treure els contenidors 
amb camions. 

Però vel aquí que un dia, la primera 
setmana del passat mes d'octubre, 
Mansueto Sayols va decidir que els 
responsables de l'Associació de Veïns 
havien de tenir un contenidor d'es
combraries a la seva vida. Probable
ment devia ésser producte de la con
vicció que ell havia manifestat que es 
gastaven els diners que recaptaven en 
plets judicials que no conduïen a res. 

I, de cop i volta, els contenidors 
canvien de lloc. Un va just al davant 
de cal president de l'Associació; l'al
tre, a cal secretari, i el darrer, a casa 
d'un dels vocals. 

«Els primers dies, en no trobar els 
contenidors al lloc de sempre, alguns 
veïns els van cercar i van deixar les dei
xalles davant de casa nostra, tal com 
devia haver-ho planejat el promotor. 
Però la venjança selectiva li va sortir 
malament, perquè nosaltres vàrem ex
plicar el que feia al cas als veïns I 
aquests van respondre tornant a por
tar les escombraries al lloc on sempre 
havien estat els contenidors». 

Però el tema de la sanció no és, per a 
l'Associació de Veïns, el més important 
de la problemàtica que tenen plantejada. 
«No podem oblidar que la sanció és per 
una cosa molt concreta com és la 
parcel.lació i venda de zones verdes. Això 
vol dir que la multa no té res a veure amb 
qualsevol dels múltiples problemes que té 
plantejats la urbanització causa de la desí
dia del promotor, i que són veritablement 
els que cal solucionar ja. En realitat, a ni
vell de problemes de comunitat, hem 
d'entendre que estem exactament en la 
mateixa situació que cinc anys enrera, 
quan vàrem començar a moure'ns». 

En realitat, el problema d'Aiguaviva 
Park no és pas gaire complicat a nivell ur-
banistic. L'únic que cal és que el promo
tor presenti la modificació del Pla Espe
cial d'Ordenació i el conseqüent nou pro
jecte d'urbanilzaciò. «Es en aquest sentit 
que nosaltres pensem que hauria de treba
llar l'Administració. Hauria de prendre 
una resolució i obligar el promotor a fer 
aquestes dues tramitacions en un termini 
de temps determinat. Si la resolució no és 
complerta pel promotor, aleshores se li 
hauria d'imposar una nova multa, i si tot { 
aixi tampoc no complis amb la seva obli
gació, aleshores pensem que allò perti
nent fóra que l'Administració executés a 
càrrec del promotor». 

HO HA D'ARREGLAR EL 
PROMOTOR 

Aiguaviva Park és una urbanització 
que cobreix més de dues-centes hectàrees 
de terreny al terme municipal de Vidreres; 
hi ha un total de mil sis-centes parcel.les 
en les quals s'hi han edificat prop de cinc-
cents xalets. La part d'aquest complex 
que no ha estat encara venuda no és pas 

•aúg^rgTTtív; 

l'únic patrimoni del promotor, en Man
sueto Sayols, sinó que també és propietari 
d'altres complexos urbanístics arreu de les 
comarques gironines. «Té patrimoni —a-
firma l'Associació—, i per això seria ne
gligent que nosaltres o l'Administració 
patrocinéssim una actitud tendent a 
treure-li les castanyes del foc al promotor. 
Mansueto Sayols es dedica a amagar el 
cap sola l'ala i deixar els problemes pen-
jals. El que no podem fer és treure-li els 
problemes que ell mateix ha ocasional per 
carregar-los al cim de mil cinc-centes per
sones que prou problemes tenen a pagar 
les lletres que s'han tirat al cím. És per 
això que nosaltres no volem agafar les 
regnes de la urbanització fins que tot esti
gui en regla». 

«L'aigua arriba 
amb bótes, el 
control sanitari 
de les quals és 
força difícil, 
amb el conse
qüent risc» 

I LA HISTORIA ES 
COMPLICA 

Els problemes, però, no han vingut no
més pel terme municipal de Vidreres. 
Aixi, una branca de l'om al qual en Man-

-13-
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sueto Sayols fa donar peres, estén la seva 
ombra sobre el terme municipal de Lloret 
de Mar. 

Quan aquesta segona part de la història 
va començar, el promotor en va dir: 
Aiguaviva Park segona fase. Però en sor
gir els problemes que l'Associació de 
Veïns va denunciar públicament, d nom 
es va canviar i les noves cent vint-i-una 
hectàrees d'urbanització passaren a 
anomenar-se Lloret Residencial. 

«Sayols és un ca
cic que passa per 
alt comissions 
d'Urbanisme, as
sociacions de 
veïns i fins i tot 
preceptes legals» 

Així, Mansueto Sayols es converteix en 
protagonista d'una peça teatral en tres ac
tes en què l'escenari és sempre !a con
fluència dels termes municipals de Vidre
res i Lloret de Mar. Al primer acte, Sayols 
discorre sobre Aiguaviva Park, una urba
nització inacabada, sense aigua, amb es
combraries pels carrers i dotzenes de de
núncies. Quan es toma a aixecar el teló 
Sayols ès sol a l'escenari amb una sanció 
de vini-i-quatre milions signada i rubrica
da pel director general d'Urbanisme. Al 
tercer acte, però, l'alegria ha tornat a l'es
cena. Sayols és a Lloret Ressidencial com 
al bon temps, venent parcel·les. Les con
dicions de la urbanització recorden molt 
més el projece inicial d'Aiguaviva Park 
segona fase. que no pas el de Lloret Resi
dencial. La història es complica. O es re
peteix, segons com es miri. 

La genuïna història 
d'un document amb barra 

Les documentacions presentades 
per Mansueto Sayols solen ésser sem
pre d'una genuïnitat molt característi
ca. Quan no hi manca una part del 
projecte hi manca la signatura d'un tèc
nic, el plànol no concorda amb la reali
tat física descrita o, senzillament, no hi 
ha plànol. Als documents d'ordre in
tern de la urbanització, la signatura de 
Sayols no es prodiga pas. Malgrat això, 
una circular signada i rubricada per la 
seva mà i enviada als propietaris en da
ta de gener de 1.983, dóna clara idea de 
quines són les coordenades d'aciuació 
del promotor sancionat. 

Evidentment, l'única cosa que 
mou Mansueto Sayols envers els pro
pietaris d'Aiguaviva Park ès una de-
cantació filantròpica del promotor 
con el buen deseo de solventar. I obli
da, l'home, que la recollida d'escom
braries no ès una qüestió de bons de-
.sigs, ni tan sols una qüestió d'higiene, 
també, el sistema que haurà de posar 
en funcionament serà tan genuí com 
paradoxal ès el document i tot ell en 
conjunt: qualsevol mesura d'higiene 
aconsella, ho sap tothom, que les em
preses dedicades a subministrar aigua 
potable es dediquin també a recollir 
escombraries. 

Però la part més sucosa del docu
ment que s'atrevi a signar el promotor 
barrut fou el segon paràgraf. L'home, 
al primer, havia fet la seva declaració 
de bones intencions per a tots aquells 
que, de grandets. continuen mamant-
se el dit. Però al segon, quan cita els 
motius, es quan descobreix a la llum 

pública qui són els dolents dolentets 
que li fan la traveta í que no el deixen 
portar a terme allò que els seus bons 
desigs li fan planejar. 

I els dolents dolentets no són ningú 
més —com podia ésser d'altra mane
ra!— que l'administració municipal, 
que se muesira remisa a ampliar el 
àrea del serviào de recogida de basu-
ras, i l'Associació de Veíns, l'endimo
niada Associació de Veïns, que prefie-
re gasíar los fondos que recauda en 
con [iendas Judicials que a nada practi
co conducen. 

Devia ésser un petits lapsus el del 
promotor, quan, con el buen deseo, es 
va oblidar que l'administració munici
pal no pol ampliar l'àrea del sistema de 
recollida d'escombraries perquè aques
ta és una obligació que la llei marca per 
al promotor, de la qual l'ajuntament se 
n'haurà de fer càrrec, en tot cas, quan 
tot sigui legalitzat i la urbanització, a 
punt per ésser recepcionada. Aquest 
extrem, evidentment, resulta molt llun
yà si tenim en compte la forma en què 
manté empantanegats els seus assump
tes en Mansueto Sayols. 

I l'Associació de Veïns, també do
lenta dolenteta, que posa judicis per 
defensar els seus drets!. On anirem a 
parar en aquest pais?. I, evidentment, 
el promotor no es podia oblidar d'es-
tabür el sistema de pagament i de re
partir les consegüents felicitacions de 
bona educació. Era el mínim que es 
podia esperar d'una lan mediíada de-
cisión que, reproduïda literalment, 
diu: 

«Con el buen deseo de solventar los problemas que afectan a nuestra urbaniza-
ción he decidido organizar la retirada de residuos, encomendàndola a la misma Socie
dad que acíualmenie cuida del sistema del swninistro de agua. 

«Me he permitido tomar esta decisión por dos motives; va que de una parte la 
adminitración municipal se muestra remisa a ampliar el àrea de presiación delservicio 
de recogida de basuras; y de otra. la Associación de vecinos prefiere gastarse los fon
dos que recauda en contiendas judiciates que a nada pràctica conducen. Para atender 
a tos gastos de este servicio se ha establecido una cuota de cuatrocienias pesetas tri-
mestrales, con las que se confia cubrir su coste, si no se producen impagados; esta 
cuota o derrama figurarà por separada en los recibos del suministro de agua. 

«Confio que con la aporiación de todospueda proporcionarse un huen servicio a 
todo el vecindario de la urbanización y queden así subsanadas las actuales deficien-
cias. 

DESCAMPS 
ROBA DE CASA 
slglp pfímrasp borclipr 

GRANS OPORTUNITA TS 
Migdia. 5 
GIRONA 

B A Z A P l 

'SS.C»* 
c Uliònia, 16 
GIRONA 
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«El que vertade
rament fa falta 
és que la multa es 
faci executiva» 

ARA, A LLORET 

Corria l'any 1.974 quan Sayols encarre
gà el projecte de Pla Parcial per a Aigua
viva Park segona fase. encara que la finca 
on havia de ser emplaçada no passà a és
ser de la seva propietat fins a l'any 1.976. 

EI Pla Parcial d'Aiguaviva Park segona 
fase fou aprovat l'any 1.978 i la comissió 
provincial d'Urbanisme donà el vist-i-
plau al projecte d'urbanització en el 
transcurs de l'any 1.980. Quatre anys des
prés, i malgrai les vendes i les transac
cions que s'han fet, els carrers continuen 
sense asfaltar, no hi ha aigua i no hi ha sa
nejament. En no haver-hi aquests serveis 

mínims, l'Ajuntament de Lloret no ha 
donat cap permís d'edificació, la qual co
sa implica una nova situació d'il.legalitat, 
de la qual és promotor, de nou, en Man-
sueto Sayols i Vendrell. 

A l'expedient que hi ha a l'Ajuntament 
de Lloret hi ha planes arrencades. Corres
ponen al sistema de portada d'aigues a la 
segona fase d'Aiguaviva Park. El projec
te afirmava, en principi, que la urbanitza
ció s'abastiria d'aigua mitjançant conne
xió amb la xarxa municipal de Lloret, pe
rò el tècnic municipal digué a l'Associació 
de Veïns que de Lloret no sortiria aigua. 
Dels errors i omissions a l'expedient ningú 
no en sabia res. 

«Malgrat la san
ció, Aiguaviva 
Park està en la 
mateixa situació 
que cinc anys en
rera» 

«A Lloret Resi
dencial lAjunta-
ment no ha do
nat cap permís 
d'edificació» 

El temor de l'Associació de Veïns és 
que Sayols vulgui portar a Lloret aigua de 
Vidreres, i com que aquest temor és el 
mateix de l'ajuntament vidrerenc, Aigua
viva Park continua, per ara, amb ta pers
pectiva de l'aigua a bótes i l'aigua a gar
rafes. Per això, també, els vinl-i-quatre 
milions no han fet el pes. 

El retolet pica amb la realitat: «No tirar basura en los suelos». 
-15-
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avui parlem...-
per Joan Carles Guerrero 

Lola Herrera 
«No m'agrada 
competir, ni amb mi mateixa» 

Lola Herrera treballava a la ràdio. Un bon dia, fa vint-i-cinc anys, va de
cidir deixar el medi per dedicar-se al teatre. A vui dia és una de les actrius profes
sionals de primera línia a Espanya. Molta gent associa el seu nom a una obra de 
Miguel Delibes, un monòleg cru: «Cinco horas con Mario». Ella, però, abans 
d'aquesta consagració que li han concedit els altres ja havia interpretat Pirandel-
lo, Williams, Bronte, Unamuno, Galdós, Paso, Pemàn. D'altres la recorden per 
una pelJtcula impressionant: «Función de noche», on Lola va tenir la valentia 
de despullar-se davant la camera. Aquest cap de setmana la tenim a Girona, al 
Teatre Municipal, amb «Juana del amor hermoso», una peça desmitificadora i 
divertida de Mediero. Hi ha excuses precioses, i amb motiu d'aquesta actuació a 
la ciutat l'acostem avui als lectors de PRESÈNCIA. 

Hi ha excuses precioses. 
L'esceniricació d'una obra de 
teatre a Girona, Juana del 
amor hermoso, de M. Martí
nez Mediero, m'ha donat l'ex
cusa de parlar amb l'actriu 
Lola Herrera. Després d'un 
llarg matí de recerca telefònica 
per mig València i bona part 
de Múrcia, al final la localitzo 
en un poblet d'Alacant, Elda, 
on ha representat l'obra abans 
de portar-la a Girona. 

Lola Herrera és una d'aque
lles poques persones que des
prenen quantitats industrials 
de vibracions quan parlen, en
cara que el contacte es pro
dueixi per telèfon. Receptiva, 
acollidora, oberta, simpàtica, 
professional, admirable, senzi
lla, madura, conseqüent, emo
tiva i tendra, Lola Herrera em 
cita per l'endemà a les 11 del 
matí, a l'hotel residència on 
s'hostaija. 

Mati de dimarts 24, 11 ho
res. Contacte. Si vols, podem 
parlar primer una miqueta de 
l'obra: 

—A veure. És una obra so
bre (a vida de Juana la Loea de 
Castella, i llavors.... a veure... 
Perdona si lilubejo, però 
m'acabo de despertar I estic 
complelameni «sonada»... 
Puc dir qualsevol rucada... 

—Tranquil·la. 
—És una obra desmitifica

dora sobre aquesl personalKC 
Hi apareixen Cisneros, els reis 
catòlics, la vil.la de Fclipe el 
Hermoso... És una pinzellada 
de la vida de Juana, que recull 
vint-i-tants anys de la seva vi
da. Una desmitificació moll a 
reslil de Mediero, reivindicant 

Lola Herrera, vínt-i-cinc anys fent teatre 

una mica aquesl personatge, 
en part perquè no s'hi presenta 
una Juana boja, comprens?, 
sinó una Juana assenyada. 

—Com va sorgir de fer 
aquesta obra? 

—Doncs mira, a mi em van 
trucar per fer-la. Vaít; llegir 
l'obra i em va atreure molt, 
perquè és un personatge molt 
diracliu, el de Juana, i una 
època moll atractiva, la seva, i 
sobretot perquè després de 
Cinco horas con Mario la veri-
lal és que no m'havien ofert 

cap treball, i en f i . . . Vaig estar 
un any pràcticament sense fer 
res; i quan em van oferir això 
em va abellir perquè era un 
canvi molt gran d'espectacle, 
era canviar els draps negres de 
Carmen, de Carmen Solillo. 
pel colorit immens que hi ha 
en aquesta obra. Perquè, bé, 
vull dir-le que la posta en esce
na és aparentment moll sim
ple, però totes les situacions 
recolzen a la llum^ i la roba és 
molt atractiva. És plena de 
fantasia. 

«El diner del teatre està mal re
partit. Crec que no hi ha gaire i 
el poc que hi ha, encara hi ha 
gent que s'emporta el diner de 
les subvencions a casa seva» 

-16-

—Escolta, és divertida, 
l'obra; el públic s'ho passa bé? 

—Si, el públic s'ho passa 
bé; riu molt amb les coses del 
poder. Cisneros i els reis catò
lics, i després es recullen amb 
la tendresa de Juana i amb el 
dramatisme que hi ha al fons 
del personatge, encara que no 
hi ha cap escena esgarrifosa. 
Hem fugit del fèretre i el plor 
perquè aqui aquesta Juana 
sembla que no es torna boja, 
ni per amor ni per res. 

—Que et sembla si parlem 
una miqueta del teatre en ge
neral? Què li manca, què hi 
reivindiqueu els actors d'avui 
dia? 

—No són hores per parlar 
del teatre..., no són hores... 
Hi manquen moltes coses. Per 
començar, per algun lloc falta 
que es canalitzin seriosament 
tots els valors que hi ha per
duts per aqui i per allà. O si
gui, falta un centre, avui dia, a 
cada autonomia, a cada... 
—parlant a l'antiga—, a cada 
capital de províncies, oi? Un 
centre on ta gent pogués anar, 
on es poguessin recollir els va
lors escampats, a tots els ni
vells, d'actors, directors,... tol 
tipus de persones relacionades 
amb el lealre. Però fonamen
talment autors, perquè ens 
manquen textos i jo estic con
vençuda que hi ha d'haver 
autors, a Espanya. El que p9s-
sa és que l'aulor és un «tiu» 
que fa un treball en solilarí i al 
qual després li resulta moll di
fícil anar de despatx en des
patx convencent la gent que 
llegeixin la seva funció. Això 
per un costat. Per altra banda 
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teatre 
jo crec que és fonamental tre
ballar en equip, I s'hi treballa 
moll poc, en equip. Hi ha uns 
quants grups, però e) treball 
que es fa actualment no és un 
treball seriós en equip. A vega
des, encara que ho sembli, no 
ho és. L'espectacle en si ha de 
ser una cosa a crear entre tots. 
Després, doncs... és que ens 
falta de (ot, al teatre! 

—Ja. ja. 
—Seria inacabable! Ens fal

ta equiparar-nos als altres fenl 
una funció diària..., que els 
amos dels locals ofereixin unes 
sales més acollidores, que hi 
hagi més assistència econòmi
ca i d'una manera més equita
tiva, perquè la veritat és que jo 
crec que està mal repartit, el 
diner del teatre. O sigui, crec 
que no n'hi ha gaire i que està 
mal repartit..., que encara hi 
ha gent que s'emporta els di
ners de les subvencions a casa 
seva. Hi ha altra gent que no, 
que empra aquest diner per co
mençar quelcom, però jo crec 
que el ministeri s'ho hauria de 
mirar amb lupa i hauria de po
sar una comissió que s'encar
regués de fiscalitzar moll bé en 
què es gasten els diners. Per
què no estem per llançar els 
calés, o perquè se'n donin a al
guna persona o grup que real
ment ni s'estima el teatre ni els 
inverteix en teatre. 

—A tu, que has fet teatre, 
cinema i televisió, quin és el 
mitjà que més t'agrada? O mi
llor: què és allò que t'agrada 
més de cada un i què és allò 
que més te'n desagrada? 

—Doncs mira: a mi el que 
més m'agrada de tot, amb tots 
els inconvenients que té i tota 
la duresa que té, és el teatre. 
És on millor em sento. Per or
dre, després un mitjà que em 
sembla tnieressantissim és tele
visió. Jo crec que està mal uti
litzat. S'haurien de fer millors 
coses, hauria de tenir un llen
guatge molt propi... Però. et 
repeteixo, és un mitjà interes-
santíssim per a un actor. I del 
cinema no te'n parlo perquè 
realment no el conec. 

—Jo afegia també el cinema 
perquè he vist una cosa im
pressionant teva que és Fun-
ción de noche, per a mi un dels 
films més impressionants —en 
el sentit cru de la paraula— de 
la filmografia espanyola, i que 
fins i tot t'arriba a crear el 
dubte de si és una pel·lícula o 
si realment és una confessió 
autèntica... 

—Bé, és que és un docu
mental. Ks una confessió 
autèntica. Per això et dic que a 
nivells professionals de dir: 

ara interpreto un paper davant 
una camera!, jo no hi he tre
ballat. He fet molt poca cosa. 
Aquesta pel·lícula era feta 
amb cameres ocultes. Sabíem 
que eren allà, però jo, per su
posat, ben aviat me'n vaig 
oblidar. No ho sé... De cine
ma, encara que hagi sortit 
aquesta pel·lícula, jo no en sé 

No ho sé. Tota la meva car
rera és plena de petits mo
ments... Vull dir que no són 
pas grans esdeveniments, però 
eren importants per anar cap 
endavant 

—Viatjar pels teatres d'Es
panya ha de ser molt bonic, 
però molt dur també, oi? 

—Ès molt dur; molt dur. 

«Hi ha teatres inhabitables.,., 
on els camerinos semblen corts 
de porcs, el menys propici per a 
un actor, per a una persona que 
se suposa que ha de gaudir d'un 
mínim de comoditat i un mínim 
d'higiene» 

res. 
—Quines són les circums

tàncies que més han marcat la 
teva vida professional? 

—Doncs la meva vida pro
fessional ha estat molt lenta, 
saps? molt pausada, però molt 
segura. No m'han succeït 
«grans coses», fins fa tres o 
quatre anys, quan vaig fer 
Cinco horas con Marío, que 
va ser una mena de repte... 
Tot ha anal molt plàcidament, 
molt tranquil·lament. No ho 
sé..., de sobte, et sortia un pa
per en què et senties més grati-
ficada. Però no han passat 
grans coses a la meva carrera; 
ès una carrera tranquil·la i jo 
crec que el que més ha marcat 
la meva vida professional ha 
estat Cinco horas con Marío, 
però no davant meu, sinó da
vant els altres, perquè per a mi 
va ser una interpretació que 
em va servir de moll, més a ni
vells personals, crec, que no 
pas professionals, i que va ser 
moll interessant per a mi. Jo 
mai no m'ha posat el «més di
fícil encara», ni tinc grans i 
concretes fites. No me n'he 
marcades mai perquè no sóc 
una dona competitiva i no 
m'agrada competir, ni amb mi 
mateixa, vaja... I, llavors, no 
ho sé... Si ens posem a fer his
torial, en la meva carrera una 
de les coses decisives és que 
sóc a la ràdio i faig una cosa de 
teatre, després de la qual cosa 
decideixo deixar la ràdio per
què descobreixo que el que 
més m'agrada i on millor em 
trobo és al teatre. Això era cap 
a l'any 1957-58. Es un mo
ment decisiu, perquè jo fins 
aleshores no hu tenia clar. Jo 
no havia volgut ésser actriu 
des Que vaig néixer. 

molt. ï-ls molt bonic arribar a 
alguns teatres, perquè hi ha 
teatres precÍo.sos —com el de 
Girona—, però saps què pas
sa? El més bonic de tot és el 
contacte amb un públic que té 
unes característiques diferents 
a cada /ona d'Kspanya, i que 
reacciona d'una manera dife
rent davant d'una mateixa 
obra... Això és moll atractiu. 1 
no és només el contacte des de 
l'escenari, sinó qi'c també 
prens contacte amb el teu 
país... 

I després té enormes íncon-
venienis... Teatres inhabita
bles, on els camerinos semblen 
corts de porcs, el menys propi
ci per a un actor, per a una 
persona que se suposa que ha 
de tenir un miním de comodi
tat, i un mínim d'higiene... a 

nivells humans. No demano 
camerinos encoixinats amb se
da natural, sinó parets netes, 
un terra amb un tros de califa 
on puguis posar els peus quan 
el descalces, un lavabo net i un 
llum adient sobre d'un mirall 
per poder arreglar-te; i una 
disciplina i un silenci per part 
de la geni que treballa al tea
tre, que normalment oblida 
que deu un respecte als com
panys que són en escena i hi ha 
molt de soroll, molles coses 
terribles per vivir-les dia rera 
dia. Ja et dic, molls d'em
pleats de teatre -sense gene
ralitzar— pertorben el treball 
de l'actor perquè es pensen 
que l'actor no detecta aquests 
sorolls. Creuen que l'actor és 
una espècie de màquina, quan 
l'actor és un detector, amb 
una sensibilitat increïble, al 
qual qualsevol cosa pot des
col·locar. 

—Representar durant tant 
de temps una obra tan forta 
com Cinco horas con Marío 
marca, al final̂  o no? 

—No, no. Es molt gratifi-
cant poder fer un treball així. 
És molt dur i a mi em va por
tar no només a l'esgotament 
físic, sinó també una mica al 
psíquic, però per les meves cir-
cumsl^cies personals. Jo 
d'allà vaig Ireure moll de mi, 
va ser un mitjà per descobrir 
una pila de coses meves. És 
clar. el desgast es va produir 
més, també, per Iota aquesta 
lluita interna amb la Carmen 
Sotillos, que era una lluila a 
espasa la que ens portàvem ca
da dia a l'escenari ella i jo. Va
ja, que esgota qualsevol! Però 
que va ser moll positiu. 

Lola Herrera j Daniel Dicenta, dos actors presents avui a Girona, 
en una escena de la pel.licula Función de noche 
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La Candelera manté la 
flama del Casino de Tortellà 

(La Maravella reviurà avui més de cent anys d'història popuiar) ' 
per Pau Lanao 

S'aixecaren com a centres culturals, populars i socials. Al llarg de molts 
anys han Jugat un paper important en la vida de la majoria dels pobles i viles de 
les nostres comarques. /Nascuts gràcies als esforços de masovers, filadors, ro-
ders, etc. Els assalariats feren pinya per aixecar unes parets que contemplaren 
una fèrtil vida interior, mentre el seu cafè era centre de trobada i festeig. En altre 
temps, la igualtat i la millora de vida dels treballadors foren les seves banderes. 
Avui es moren. Estan tocats per una fletxa enverinada. Els casinos populars 
semblen entonar el cant del cigne. A Tortellà, però, els socis de Vantic mont de 
pietat Montepio de socorro mútuo, han mantingut la flama encesa i avui cele
bren la festa anyal, commemorant la diada de la Candelera, patrona de la insti
tució. Un record entranyable del passat, amenitzat per la Maravella. 

És un casalot sòlid d'estil sobri i clar. 
Una construcció destacada amb portes i 
finestres verdes guardades per un enreixat 
que s'obre per una portalada coronada 
per mig arc esvaït, l'única alegria arqui
tectònica del conjunt, que a la seva panxa 
rodona acull un cartell blanc retolat amb 
lletres regulars i perfectes que podrien ha
ver sorgit d'un antic quadern d'ortogra
fia. Moniepto de socorros múluos de Tor
tellà. Ès l'anunci de la inslitució. 

Un paiiempoilanat, voltat d'arbres, on 
s'aixeca un escenari amb dos plàtans ge
gantins com a teló de fons, dóna pas a un 
bar a la dreta, «que s'obre cada dia a la 
ní(, i tes lardes de dissabtes i diumenges, 
perquè si no no ve ningú». Unes grans 
portalades a l'esquerra, barrades els dies 
feiners a la tarda, però que els diumenges 
i a les celebracions donen pas a l'antic tea
tre, avui convertit en cinema, i sala de ball 
del poble. El Casino de Tortellà, com es 
coneix al poble el local de l'antic mont de 
pietat, és a punt per celebrar la festa de la 
patrona, la verge de la Candelera. Com 
cada any des de'n fa set, avui ve l'orques
tra Maravella. «Aquest és un poble amb 
molta tradició musical. Abans, molts de 
músics de l'orquestra de Caldes eren fills 
d'aquí. Ara encara n'hi queda un, i com 
que estan en temporada baixa ens fan 
bons tractes. Des de sempre, la Candelera 
ens ha portat sort». 

Els qui parlen són Jesús Bramon i 
Francesc Bosch, secretari i president de la 
institució. Són socis de tota la vida de 
l'entitat i ara veuen com. malgrat els es
forços per la recaptació de socis i que el 
Casino és pràcticament l'ànima del poble 
es va tirant endavant, es passen moltes di
ficultats econòmiques. 

LA PAGA DELS MALALTS 

El Casino de Tortellà a principis de segle 

Als anys de la seva fundació, el 1868. 
moment en què ta primera república ha-

La processó que s'inicia al Casino per retre homenatge als morts de la Germandat traspas
sats al llarg de l'any 
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El local on es fa cinema a l'entitat. També serveix com a sala de festes í centre social de 
la població 

«Malgrat els vídeos 
i malgrat no guanyar-hí 
un ral, hi ha cinema» 

Una de les activitats que amb penes i 
treballs són aguantades pels socis del 
Casino de Tortellà és oferir una sessió 
de cinema cada diumenge. Actualment, 
però, aquesta en altre temps feliç idea 
s*ha convertit en font de dèficit i malde
caps per als membres de l'entitai. «El 
poble sempre ha (ingul cinema els diu
menges. I no el pensis —diu un membre 
de la junta— teníem molla gent fins que 
als dos bars de Tortellà s'instal.laren 
aparells de vídeo. Allò, noi, va ser la fi. 
El cinema es va buidar i ara cada dia són 
menys les persones que passen per la-
quilla. I és una llàstima —continua—, 
perquè som l'únic poble de Girona a 
Olol, deixant de banda Besalú, que és 
molt més gran, on es fa cinema els diu
menges». En Francesc, el secretari de la 
germandat, és qui parla. Un home franc 
que de seguida et diu de tu «perquè et 
ddna més confiança» i es mostra espe
rançat. «Sort que no és una activitat lu
crativa i els que ens encarreguem del ci
nema, des del porter fins al maquinista, 
treballem per amor a l'art; si no, hau
ríem de fer com els altres cinemes dels 
voltants: plegar». 

La sala de projecció, antic teatre de 
l'entitat, és un local espaiós i recollit. Fa 
pocs anys, quan a l'Albéniz de Girona 
es canviaren les cadires del pis de dalt, 
els socis del Casino aprofitaren per fer 

reformes: «Trobàrem les cadires a moll 
bon preu. Eren empelfades i era una 
oportunitat única per treure els vells 
bancs de fullola. La sala de cinema que
dà com nova». Poc després, ara farà 
tres anys, com que la mateixa sala capi-
talina canviava la màquina de carbó per 
una d'automàtica, aprofitaren per mo
dernitzar el material. «Férem una bona 
compra. Finalment, poguérem canviar 
la vella projeclora per una altra que, si 
bé també va amb carbó, treballa moll 
automatitzada. S'ha de comptar que 
perquè la màquina que teníem abans 
funcionés correctament, un home havia 
d'estar constantment pendent que els 
grafíts no se separes»n. Fra una feina 
forta i )a projecció no sortia tan perfec
ta com ara». 

Gens mancats de raó, veuen que no
més amb les subvencions dels organis
mes oficials podran aguantar l'activitat. 
Per exemple, el mes d'octubre de l'any 
passat, a les sis sessions de cinema, pas
sant films com Doce miUones libres de 
impuestos, tan sols hi assistiren 134 per
sones: «Ja em diràs tu si fent pagar 150 
pessetes l'entrada es pot guanyar algun 
caler. I no ho dic per ganes de fer-nos 
rics, sinó tan sols per mantenir el local. 
Ara, jo —diu l'home— l'asseguro que 
mentre els socis poguem, a Tortellà es 
farà cinema». 
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via deixat l'Espanya dels federalistes, mo
nàrquics i carlins, el casino de Tortellà, 
aixecat com a centre social i cultural, a 
més de benèfic, gaudeix, pels temps que 
corren, d'extraordinària vitalitat. «El 
mont de pietat fou inicial en un moment 
que no hi havia Seguretat SociaL Fn tre
ballar tan sols el cap de família, perquè les 
fàbriques en la seva major pari rebutja
ven les dones, els operaris de la contrada, 
per assegurar la subsistència dels seus i se
guint les directrius portades des de Barce
lona per Domènec París, fundaren una 
mutualitat, que als primers temps de fun
cionament assegurava el sou íntegre de 
l'obrer malalt». Els loriellanencs, a l'em-
par del ja conegut popularment com a 
«casino», podien viure així amb les espat
lles cobertes. Més tard, però, l'aparició de 
la Seguretat Social, la millora en les con
dicions de vida i l'estancament de les quo
tes, feren que la primera funció, la de 
mont de pietat, fos deixada de banda per 
convertir el local, amb l'esforç de moltes 
generacions, en l'ànima del poble. 

Ens diu el president: «Els socis del Ca
sino paguen dues classes de quota: la del 
mont de pietat, que són deu pessetes al 
mes, i d'altres que en paguen 75 i bàsica
ment ajuden al manteniment del local. A 
canvi, els primers quan es posen malalts 
cobren una baixa de 50 pessetes cada 
dia». 

Comentem que amb aquestes quotes 
sembla impossible mantenir el gran casa
lot. Una edificació amb les característi
ques del Casino comporta moltes despe
ses i, a sobre, s'han de ppgar les baixes. 
«Al darrer apartat tenim sorl. Ja sabem 
que 50 pessetes al dia actualment no són 
quasi res, però la gent de Tortellà tampoc 
no es posa gaire malalta i no s'ullrapas.sen 
els límits fixats als pressupostos anyals». 

EL CAFÈ I LES ACTIVITATS 
El cafè on mantenim la conversa és un 

vell local amb cadires vermelles i taulell de 

v- .^^ 
Cfi_ 
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formica del mateix color. Sobre les taules 
de marbre vell, una escampadissa de re
vistes i diaris d'actualitat palesa la densa 
vida social que es viu al recinte, ara buit, 
que s'obre amb la caiguda del sol. Una te
levisió emparedada i, al cantó, una gran 

estufa de llenya que escalfa l'ambient. La 
conversa, distesa però densa. Jesús conti
nua: «Tol i les quotes que paguen els so-
cLs. nosaltres fem moltes eoses. Obres que 
quasi no ts poden creure. L'any passat 
arranjarem l'escenari del teatre, que esla
va a punt de caure, i també el voladís de la 
porla del cafè. No et creguis, lot plegat va 
pujar a quasi un quart de milió de pesse
tes». Aquest any, però, els membres de la 
junta estan contents: «Tenim 184 socis. 
Mai no n'havíem tingut lanls. Ara, amb 
les quotes que es paguen...». 

Abansels treballadors havien de pertà
nyer al mont de pietat quasi per necessi
tat; avui tot ha canviat. Els membres de la 
germandat organitzen desinteressada
ment tots els actes que s'organitzen a! po
ble i tenen una fila clara: «Per ara. tan 
sols podem aguantar el local. No és cap 
ganga, mantenir una casa així. S'han de 
fer obres contínuament i el pressupost no 
s'allarga». 

Un dels factors que preocupa en Jesús i 
en Francesc cs l'edat actual dels socis: 
«La majoria tenen de 40 a 50 anys I quasi 
no hi ha joves que continu'm la tasca. Ara 
les ciutats, amb tots els seus espectacles, 
múltiples sales de festes, cinema i discote
ques, criden. Hi ha molt poc jovent que 

^ ^ • í 
El president i el secretari de l'entitat aguantan 
de l'associació 

els dies festius rt-sli a Tortellà. Darrera
ment, als actes que se celebren al recinte 
del Casino, quan ve més gent és a les fes
tes, ja sigui la major, per la Mare de Déu 
d'Agost, o ara, per la Candelera, patrona 
de la Germandat». 

«Aixecar el temple de 

:: ESTATU-
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(A l*ombra de rassociacionisme, els 
«Res més tan plaent com poder t 
humanitat, treballadora infatigable 
a dipositar el meu petit gra per t 
fraternitat universal. Admeto gusi 
meu treball és admès per la societí 

Carnet del centre republicà tortellanès 

El mont de pietat de Torte
llà funciona regularment des 
de l'any 1869, en què fou fun
dat sota el nom Moniepío Tor-
lellanés, aixecat sota l'advoca
ció de la verge de la Candele
ra. L'any 1878 es fusionà amb 
el Montepío de socorros mú-
luos de Tortellà i des d'alesho
res treballa sota el nom Mon
tepío de socorros mútues de 
Tortellà de previsión social, 
que també fou encomanat a ta 
Candelera. En els seus orígens 
l'objecte del mont de pietat 
era socórrer els seus associats 
en cas de llwga infermetat, 
malaltia o invalidesa. 

El que en un principi s'havia 
iniciat com una germandat per 
assegurar el sou als treballa
dors es convertí progressiva
ment en un centre d'activitat i 
vitalitat per al poble. 

Domènec Paris, que pujà de 
Barcelona les idees de l'asso
ciacionisme obrer, trobà a 

Tortellà persones disposades a 
tirar endavant un ambiciós 
projecte que pogués portar al 
poble un centre civic social I 
cultural. A l'acta de fusió en
tre ambdues entitats benèfi
ques, escrit de puny i lletra del 
mateix Paris, es pot llegir: 
«Res més tan plaent com po
der treballar per la regeneració 
de la humanitat, Irehalladora 
infatigable del progrés. M'as
socio de lot cor a dipositar el 
meu petit gra per ajudar a 
aixecar el temple de la fraterni
tat universal. Admeto gustós 
l'encàrrec que se'm fa I si d 
meu treball és admès per la so
cietat em sentiré pagat de bon 
grat». Així Domènec París, 
nascut a Barcelona, batejat a 
Santa Maria del Mar i mort 
sobtadament al poble garrot-
xi, es converia en secretari del 
mont de pietat. 

A l'acta fundacional es re
cull que la germandat, a més a 
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l 'estendard de la Verge Candelera, patrona 

Ja hem dit que la pràctica totalitat dels 
actes que se celebren al pobte s'organitzen 
al local del mont de pietat: «La festa 
d'at>osl es fa al pati. La temperatura és 
òptima. Lis arbres són plens de fulles i fan 
una menú de sostre nahiral (|iie, ornat 

amb banderetes I bombetes de color, do
nen un ambient acollidor i fresc. Ès una 
delícia parar la fresca mentre els músics 
animen la festa, i els balladors s'ho passen 
d'allò mès bé». 

L'Ajuntament dóna a la societat dotze 
mil pessetes per dia de festa, a part que 
cobreix les possibles pèrdues. 

LA MODERNITZACIÓ 

Des de fa pocs anys la junta de la ger
mandat de Tortellà lluita per posar la dia 
els estatuts de l'organització. Fa pocs 
anys es donà el primer pas, en donar-hi 
entrada a les dones: «Abans, als estatuts 
no recollien la participació de les dones a 
l'entitat. S'ha de comptar que en un prin
cipi normalment treballava t'home. LI 
mont de pietat es fundà perquè les famí
lies no haguessin de passar penalitats en 
cas que el cap de família es posés malalt. 
Per això els estatuts no recollien l'entrada 
de les dones». 

Darrerament, però. l'honlzó s'ha fet 
mès ample, ja que a les darreres sessions 
plenàries de socis s'acordà que podria en
trar com a membre de ple dret tota perso
na de l'Estat espanyol que ho desitgi: 

«S'ha de comptar que a l'estiu Tortellà 
s'omple de t>ent que ve a passar les vacan
ces i són molles les persones que ens har 
demanat de fer-se socis del Casino. No es 

ía fraternitat universal» 
tbrers feren el Casino pedra a pedra) 
eballar per la regeneració de la 
del progrés, M"*associo de tot cor 
fudar a aixecar el temple de la 
7S Vencàrrec que se'm fa i si el 
t em sentiré pagat de bon grat». 
Tiès d'assegurar els seus socis 
:n cas de malaltia, es proposa
da aixecar una escola laica 
3'adults, salons de lectura, 
eatre, sala de ball. cafè i sales 
jardins d'esbarjo. «Per això 

;s construirà un edifici situat a 
l'extrem nord del carrer de 
França d'aquest poble». Era 
a partida de naixement de 
'actual Casino. Els associats, 
;1 nombre dels quals no pujà 
Ttai dels 130, iniciaren una fe-
Dril aciiviíai per aixecar les pa-
"ets del local. 

Amb l'ajuda d'algunes per-
iones benestants del poble, 
Domènec Paris i els altres socis 
fundadors començaren la tas-
:a. La construcció tingué una 
iurada de mès de tres anys, 
f)eró els crèdits no foren aca
bats de pagar finsa l'any 1922. 
«Els treballadors del poble 
maven fins al riu i carre(;aven 
pedres. Compraven la fusta i 
ílls mateixos feien les portes i 

les finestres. Era l'esforç col-
lectiu per a un fí», manifestà a 
PRESENCIA un estudiós que 
en prepara un llibre de prope
ra aparició. 

El temps, però, radicalitzà 
postures i, durant molts anys, 
l'actual Casino fou considerat 
centre social de les esquerres 
de Tortellà. Això fèu que des
près de la «Cruzada de Libera-
ción» fos clausurat durant un 
temps. Un home que no vol 
que esmentin ei seu nom ma
nifestà a PRESÈNCIA: «Aca
bada la tíuerra hi hagué perso
nes que ens tiraven pedres a) 
teulat perquè s'ensorrés la ca
sa». L'esforç fou inútil. El Ca
sino estava arrelat a Tortellà i 
amb la reobertura hi tornà to
ta la vida social i cultural. 
Avui, malgrat els entrebancs, 
les penes i els treballs, l'antiga 
associació encara funciona, ié 
bona salut i. el que ès mès im
portant: molles ganes de tre
ballar. 
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pot disi-rimjnar a nmgu, i menys en 
aquests miimentíi, que amb els nous mit
jans de desplaçament el poble és obert a 
tothom». 

LA FESTA 
DE LA CANDELERA 

Ès la patrona de l'entitat i una de les 
grans diades anyals que viu Tortellà. Ja fa 
set anys que la celebració és amenitzada 
per l'orquestra internacional Maravella. 
Els acles s'inicien dissabte amb una gran 
quina al cafè. L'endemà a mig matí, dos 
quarts d'onze, a l'església parroquial tin
drà lloc l'ofici solemne, acompanyat per 
l'orquestra, on es recorda tots els com
panys difunts de la germandat des de la se
va fundació. Seguidament es duu a terme 
Tacte potser més entranyable i recollit. 
S'ofereix una corona de flors als socis tras
passats al llarg de l'any. «Quan s'acaba 
l'ofici, els .socis i la gent del poble es diri
geixen en processó al cemenlirí per fer 
l'oferiment d'una corona de flors, com a 
reconeixement i homenatge als companys 
traspassats en l'exercici de l'any. Aquest 
any )a gent del Casino de Tortellà, afortu
nadament, durà tan sols una ofrena floral 
a la casa dels morts». Acabat l'acte, da
vant del Casino la cobla tocarà una sarda
na. I havent dinat, la Maravella ofereix el 
gran concert de música clàssica. És l'en
trant del ball de nit. La festa s'haurà aca
bat. 
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per 

- temps era temps 

ENTRE L'AMOR 
I LA MORT 
A la Maria, petita, que ja ha nascut 

Rera teu. el cor, com vola! 
el sentiment, que segur! 
ara que el veig toia sola 
i no ens destorba ningú. 
Roser Maiheu. PER QUÈ? 

En aquell jardí, tan gran, hi havia gatzara. Els nens i ne
nes hi eren a milers i no paraven d'empaiiar papallones a l'es
tiu, si bè mai no n'agafaven cap, perquè elles volaven a molta 
alçada, i ells eren miniatures. 

A l'hivern, jugaven a collir estrelles de neu i se les clava
ven al front. 

Tots aquells fills de Déu eren nens no nascuts per als de la 
Terra i no havien sortit mai d'aquell lloc, on ni a l'estiu el sol 
els espellofava ni a l'hivern els feia tremolar el fred. 

No sentien res. No necessitaven res. Eren feliços. Acaba
ven de sortir de la fàbrica situada més enllà del món i de tots 
els móns. Ningú no sabia on era ni en quin indret de l'Uni
vers es trobava. Només les cigonyes en coneixien el camí, pe
rò en aquests darrers temps, tenien pocs encàrrecs. I, si en te
nien, unes males bèsties els rebentaven el paquet i el nen o ne
na que portaven es moria pel cami. 

La fàbrica es gran, però el director s'havia adonat que en 
fabricaven massa per la poca demanda que hi havia i el jardí 
estava saturat. 

Per altra part, semblava que la maquinària s'havia fet ve
lla, perquè sortien molts nanos mal fets. Hauria estat terrible 
que, en aquella fàbrica, també hi hagués hagut necessitat de 
reconversió, però si que, tal com anaven les coses, la plantilla 
s'hauria de reduir i deixar sense feina molts dels obrers que hi 
treballaven, encara que tots fossin alats. 

Un dia va reunir-los i els ho digué: 
—No hi ha comandes. EI ritme de fabricació que portem 

s'ha de parar. Durant llargs anys, els nens grocs eren els més 
sol.licitats i ara també en minva la demanda. Hem de dedi
car-nos a la producció de negres per a l'Àfrica i els Estats 
Units, encara que, allà, ja comencen a no demanar res a les 
cigonyes. De blancs, poquets en baixen. Els rossos europeus 
els haurem de fer només de dotze en dotze i els dels països 
llatins podrem encara fer-los de cent en cent. Hi ha crisi, és 
evident. També la fàbrica de mocadors de fer farcells haurà 
de produir menys. 1 la del paper de cel·lofana que serveix per 
a l'embolcall primer. 

Un gran avalot al jardí va dissoldre la reunió. Q\iè passa
va? Una cosa insòlita. Havien arribat unes quantes cigonyes 
per portar encàrrecs a diferents països. 

—No volem anar a la Terra —cridaven els menuts, espo
ruguits. 

—A veure —digué el director—, que s'expliqui aquell qui 
en sàpiga més. 

Un nen escotorit i d'ulls rodons, cara de camèlia, va dir 
tot avançant: 

—Tenim por. Sabem que el camí és llarg i que ens poden 
matar mentre el fem. 

—1 bè —va respondre la directora de la fàbrica de moca
dors de fer farcells— Qui us ho ha dii, això? Si jo ho sabés, li 
emplenaria la boca de confitura enganxosa, perquè hagués 
d'estar molts dies callant i llepant per treure's l'envescament 
del morret. Què voleu? Quedar-vos aquí sempre? Us heu 
d'arriscar. Estar eternament al cel de les oques us privarà de 
néixer i de créixer. No viureu de veritat fins que arribeu a la 
Terra i allà, us haureu de guanyar l'altre, de cel. De vosaltres 
dependrà. Però, tant si us maten pel camí, com si arribeu a 
bon terme, d'ocasions de morir no us en mancaran mai: po-

M ^ Assumpció Soler f^^. 

dreu tenir malalties, accidents, ésser víctimes d'una guerra, 
de la contaminació, de l'oli, dels cigrons mal envasats, de les 
mongetes plenes de microbis o de la maionesa passada, i no 
parlem de la mala senyalització dels aeroports. Penseu que 
aneu a la vida i la vida porta aparellada la mort. Sense vida 
no hi ha mort; heu estat creats per viure i per morir. 

Molts de vosaltres, però. també trobareu amor, molt 
d'amor. L'amor immens dels vostres pares. A d'altres, 
aquest amor, per moltes causes, us pot arribar a mancar, pe
rò no oblideu mai que el Pare del Cel us estimarà sempre. I 
ara, prou d'aquest color. EI qui vulgui anar-se'n amb les ci
gonyes, que ho digui. 

Una nena, grassona, rodoneta com una rosa, s'acoslà i 
va dir; 

—Jo vull anar-hi perquè sé que m'esperen. Ho sé, ho sen
to a dintre. És com si em cridessin amb un nom. 

—Vine —va dír-li la dona—. 
Ambdues van entrar a la sala on empaquetaven, va em

bolicar-la, primerament, amb la cel·lofana i, després, va fer-
ne un farcellet amb un mocador. Una cigonya de mitja edat 
va dir que la traginaria ella, que tenia la comanda i estava se
gura que no passaria res, perquè tots els papers que duia es
taven en regla, signats i segellats per triplicat. 

Així. doncs, prengué el farcell amb el seu llarguíssim bec i 
va començar a volar. 

Nou mesos va durar el viatge. La petita, dins el paquet, es 
movia tant com podia, perquè es cansava d'estar sempre en 
la mateixa posició i la cigonya volava rebentada de cansa
ment. 

Per fi. un diumenge al mati, la nena va trobar-se, lliure 
dels seus embolcalls, en un llitet d'una clínica que brillava, de 
tan neta, com una gemma. Ja havia nascut, ja era a la Terra i 
tenia pares. Uns pares que, de tan contents, cantaven com 
calàndries. I tenia un germanet i molts amics que varen por
tar-li nines i vestits. I un conillei amb una cadeneta a la pan
xa que, si s'estirava, feia una musiqueta molt dolça. 

Amb aquella música s'adormia i somreia, plàcidament, 
somniant amb les papallones i les estrelles de neu que mai no 
eren fredes. 

De tant en tant, sentia que l'acaronaven i que deien que 
era bonica i fina com la salalia i perfumada com el llessamí. I 

,li deien un nom, aquell nom que ella havia sentit de lluny i 
que era el d'una Senyora, molt betla. que de tant en tant ana
va a veure la fàbrica. Un nom sonor, però suau com la musi
queta del conill. Li agradava aquell nom que sentia vibrar 
prop de les seves orelletes. Era el seu, el seu nom: MARIA. 
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la flor i nata-
per Pau Lanao 

Inouk o Tepopeía del bon salvatge 
La neu envolta, isola, sepa

ra. Configura un món on la 
duresa és norma, la natura, es
querpa, és prolífica i compli
dora, i el paisatge inhòspit, 
trencadís, rautat per mil pa
ranys, silueteja l'horitzoni i 
marca un codi, senzill, auster i 
tancant, on l'home es limita a 
sobreviure. Protegits pel glaç, 
van de l'iglú llar i matriu; de la 
foca, l'os polar i els cetacis, 
font de calefacció i alimenta
ció; de l'hospitalitat i les rela
cions humanes, religió. És el 
gran Nord del Canadà, on els 
esquimals, guardats entre les 
neus eternes, lluny de la mala-
nomenada civilització, han 
mantingut vives les tradicions 
marcades i trameses oralment, 
de generació en generació, i 
que alhora són lleis i regies. Aquesi fou el marc escollit 

per Nicolas Rav. un dels mes
tres del cinema americà, per 
posar en imatges la novel·la de 

Hans Ruech, The savage inno
cents, en la pel.licula conegu
da al nostre país com Los 
dieníes del diablo. Epopeia lí
rica del gran caçador Inouk, la 
seva esposa Asíak i el seu fill 
Papik, que que veuran com el 
conqueríment del que ells con
sideren pedra filosofal al cauni 
cap al millorameni de l'exis
tència, el fusell, portat per una 
civilització que no entenen ni 
comprenen, els comportarà un 
seguit de maldecaps i desfetes 
que tan sols s'acabaran amb 
l'aplicació de la justícia dels 
blancs al salvatge, que s'havia 
mogut regint-se per les lleis 
acestrals del seu poble, amb la 
plena consciència que el que 
feia estava bé. 

Anthony Quínn i Yoko Taní 
donen vida a la parella prota-

Diumenge 29= 
CIRCUIT CATALÀ 

SEGONA CADENA 
12'00 Miramar esportiu. Retransmis

sió del partit d'hoquei sobre pa
tins entre els equips Voltregà i 
Barcelona 

13'50 Documental 
14'00 Cara a cara 

CIRCUIT ESTATAL 

PRIMERA CADENA 

18*00 Especial musical: «Mikis Theo-
dorakis, en Espana» 

22*00 Espana, historia inmediata: 
«Ano de la v i c to r i à» 

23*05 Estudio estadio 

19'00 

9'00 

9'4S 
lO'OO 
10*30 
11*25 

I1'30 
I2'00 
IS'OO 
15*20 
15'35 

16'05 

17*00 

lli Gran Fiesta del Esludlante y 
la Radio 
Carta de ajusle. 
Concierto 
Santa Misa 
Hípica. Connexió amb l'hipò
drom de Pineda, a Sevilla, per 
retransmetre la primera cursa 
Pueblo de Dios 
Tiempo y marca 
Telediario 
Información deportiva 
La vuelta al mundo de Willy 
Fog 
Fama: «Concierto en Israel». 
Amb motiu de la celebració del 
trenta-cinquè aniversari de la 
fundació de l'Estat d'Israel, els 
alumnes de l'escola d'art són 
invitats a visitar el país. 
V sin embargo, te quiero 

20*00 
20*30 
20'50 
21*05 

-1 
1 

Lou Grant: «Hiper». L'Inslilut 
d'Investigació del Centre Mèdic 
de la Universitat de Los Ange-
les ha rebut el Premi Strauss. 
Amb aquest motiu Bíllie i Rossi 
hi van a fer els seus reportatges 
Mas vale prevenir: Meningitis 
Telediario 
Información deportiva 
A la caza del tesoro. Programa 
-concurs presentat per Isabel 
Tenaille i Miguel de la Quadra 

0*05 Despedida y cierre 

SEGONA CADENA 
15*15 Carta de ajuste. 
15'30 Tom, Dick y Harríel: «De aquí 

a la malemidad». Dick i Ha-
rriet havien de fer un [ïelít viat
ge. En quedar-se sol Tom deci
deix invitar una amiga, però a 
última hora Harríet canvia 
d'opinió i es queda a casa. 

16'00 Música y músicos 
16*30 Ultimas noticias 
17'00 Estrenos TV: «ria Mary». Te

lefilm americà del 1979. Direc
tor: Peter Werner. Intèrprets: 
Jean Stapleton, Martí Balsom i 
Harold Gouid 
Mary Dobkin és una dona gran 
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gonista del film de Ray. 
L'autor estructura un autèntic 
discurs sobre el pensament sal
vatge i la dialèctica de la natu
ra. El mite roussonià no és 
desfasat. L'autor parla de la 
corrupció de la civilització en 
una de les més clares i transpa
rents concepcions morals, tant 
des del punt de vista emocio
nal i dramàtic, com des de 
l'exercici estricte de la posta en 
escena cinematogràfica. 

Los dientes del diablo, con
siderada per alguns crilics una 
obra menor de l'autor de 
Johnny Guitar, personalment 
la catalogo com una delícia 
per als ulls i un cant per a l'es
perit. Es projecta en l'espai 
S^bado cine dissabte 4 de fe
brer, a tres quarts d'onze del 
vespre. 

BERLANGA, CURTIZ, 
SMILEY» KENNEDY 

Amb tot, la setmana que 
avui s'enceta, televisivament 
parlant, es presenta molt 
atractiva. Diumenge s'inicia 
amb l'Especial Musical dedi
cat a Mikis Teodorakis, que 

interpreta el Canto general de 
Pablo Neruda. Una bona oca
sió per veure la interpretació 
completa del poema després 
de la «plantada» del composi
tor grec en la darrera estada a 
Barcelona. A la nit, a l'UHF, 
es passarà el film Maria de mi 
corazón, d'Humberto Hermo-
sillo, amb guió de Garcia Màr-
quez. Dimarts a les cinc —per 
la qual cosa tan sols podran 
veure el programa els qui tre
ballin de matins, els jubilats, 
les persones que es dediquin a 
les tasques domèstiques i els a-
turats—, s'autorretrata Luis 
Garcia Berlanga, un dels ci
neastes més mediterranis i cor
rosius de la història moderna 
del nostre país. 

Dimecres a tres quarts de 
deu del vespre, i dintre el cicle 
de cinema negre, arriba Ange-
les com manos sucias, un inte
ressant film de Michel Curtiz, 
director de Casablanca, amb 
una trama «gangsteriana» en 
què un capellà hi juga un pa
per fonamental. Tindren 
l'oportunitat de veure-hi Ja
mes Cagney en pla gran estre
lla i un jovenivol Humphrey 
Bogart que ja iniciava aquí 

l'especialització que més lard 
el portà a ser l'intèrpret idoni 
per al gènere. 

Dijous tenim, al cicle dedi
cat a Buftuel, El río i la muer-
le, a la segona, i l'espai infor
matiu En portada, a la prime
ra. 

I divendres, també a les cinc 
de la tarda (de qui devia ser la 
idea de reposar una sèrie tan 
interessant a una hora tan in-
tespestiva!) torna, com des de 
fa cinc setmanes, Smiley, el 
personatge de Le Carrè magis
tralment interpretat per sir 
Alec Guinness. 

A la nit, i substituint La 
Plaça del Diamant, entrarà a 
casa nostra una de les primeres 

sorpreses de l'any, el primer 
capítol de Kennedy. Sèrie an
glesa amb suport americà, 
produïda per la Central de Te
levisió, que en set capítols ofe
rirà, i coincidint amb el vintè 
aniversari de la seva mort, els 
tres anys del mandat del presi
dent John Fitzgerald Ken
nedy. Basat en fets reals, amb 
guió de Red Gadney, dirigit 
p>er Jim Godard i interpretat 
per Martin Sheen, John Sea í 
Geraldine Fitzgerald, el fulletó 
televisiu recorda el temps il·lu
sionat de l'Amèrica de la nova 
frontera, el somni apagat com 
una bombeta fosa el 22 de no
vembre del 63, en un fred ma
tí, a Dallas. Les referències 
parlen d'una sèrie ben feta que 
recull amb precisió quasi ma
temàtica els tres anys de presi
dència de John Kennedy i 
trenca decorosament a intimi
tat del clan bostonià, que ha
via fet del seu fíll l'home més 
poderós de la terra. 

=toffa la televisió^ 
molt aficionada al beisbol. Al 
seu barri es forma un equip al 
qual ella entrena, malgrat els 
seus 78 anys 

TELEVISIÓ FRANCESA 

TK 1 

19'00 
20'00 
2roo 

22'00 

18'35 AventunLs del Mississipí. ///. 
Dibuixos animats 
Los padres de nuestros parres. 
Flamingo Road: «El foraslero» 
El I>«minical. Revista domini
cal que pretén ser un suplement 
setmanal dels telediaris 
Largom«lraje: «Maria de ml 
corazón». Film mexicà del 
1979. Guió: Gabriel García 
Màrquezi J.H. Hermosillo. Di
rector: J.H. Hermosillo. Intèr
prets: Héctor Bonilla i Maria 
Rojo 

Héctor és un lladre molt hàbil. 
Una nit. en arribar al seu apar
tament, troba una dona vestida 
de núvia al seu llit. Es tracta de 
Maria, un antic amor 

2d'00 Despedida y cierre. 

9'00 
9'15 

lO'OO 
lO'OO 
10'30 
12'00 
I3'00 
13*25 
14'20 
14'35 
17'30 
18'00 
I9'00 
20'00 
20*35 

22'35 
23'20 

lO'OO 
10*03 
I0'30 
1115 
11'20 
12'45 
13*20 
14*30 
15*20 
16*05 
16'25 

Émission Islamique 
À blbie ouverte 
Orthodoxie 
Présence protestante 
Le jour du seigneur 
Télé-fool 1 
Le Journal de la une 
«Siarsky e( Hulch». Sèrie. 
Hip Hop 
Champions 
Les animaux du monde 
Frank. chasseur de fauves 
Le magazine de la semaine: 7/7 
Le Journal de la une. 
«Nous nous sommes (ant 
aimès», fi lm italià d'Etiore 
Scola (1974), amb Víllorío 
Gassman, Nino Manfredi i Ste-
fania Sandrelli 
Sports dimanche. 
Une dernière. 

A2 
Flash d'information 
Cheval, 2, 3 
Gym-tonic. 
Dimanche Martin 
Entrez les artistes 
A2 Midi 
Si j ' a i bonne mémoire 
Magnum. Sèrie 
L'école des fans 
Dessins animés 
Thé dansant 
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16*55 Au revoir, Jacques Martin 
17'05 Papa poule. Sèrie 
18*00 Dimanche-magazine. 
19*00 Siade 2 
20*00 Journal 
20*35 La chasse aux (résors. 
21*45 Vietnam: Dien Bien Phu 1953-

1954 
22*40 Concert-magazine 
23'20 Édition de la nuit 

FR3 
10*30 Mosaïque: Spécial Yougoslavie 
12'00 Arrèt des emissions 
13*00 Emissions règionales 
I7'20 Rèsonance, résonances 
18'20 Emissions pour la jeunesse. 
I9'40 RFO Hebdo 
20*00 Fraggie rock. Sèrie 
20'3S «Teresa la ladra». f i lm italià en 

versió original de Cario di Pal
ma (1973), amb Mònica Vi l l i i 
Valeríano Vallone 

22'30 Soir3 
22'50 Cinema de mínuíl. «Appelez 

Nord 777», film americà en 
blanc i negre i versió original, 
d'Henry Hathaway (1948). amb 
James Stewart i Lee J. Cobb 

0'4G Préiude à la nuit. 
0*45 Fin des emissions. 

TELEVISIÓ DE CATALUNYA 

21*00 Telenotícies 
21*30 Dallas, segon episodi. 
22'30 Gol a gol 
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—qüestions de cinema 
per C/aligari 

Víctor Erice, 
crònica d'un prestigi 

No deixa de ser curiós com, dintre del 
món cinematogràfic, poden aparèixer periò
dicament directors que, amb un mínim nom
bre de peUícules, i no sempre genials, poden 
arribar a tenir un nom excepcional. No tot
hom pot ser com Welles, però pocs volen re
conèixer-ho i no ès estrany trobar gent que 
gaudeix d*un prestigi gens merescut. I al nos
tre país Erice és potser el cas més impressio
nant, més dolorós, en comprovar com un ho
me amb una obra mínima i àdhuc primeren
ca pot arribar a guanyar el nom de geni. 

Nascut el 1940 a Sant Sebas
tià, Erice comença els seus 
contactes amb el cinema pro
fessional als vint anys, quan 
ingressa a l'Ksciiela Oficial de 
Cinemalograna. on fa alguns 
curt-metralges, com En la te-
rraza, o Entrevías, al mateix 
temps que col·labora a Nues-

=Dilluns 30 
CIRCUIT CATALÀ 

PRIMERA CADENA 
13'30 Miramar esportiu 
14'00 Crear i viure. Dedicat avui 

fotògraf Oriol Buhigas 
14*30 Miramar 

tro Cine com a crític cinema
togràfic, fa de guionista a El 
próximo oiorío (1963), d'An-
tonio Eceiza, i a Oscuros sue-
fíos de agosto (1967), de Mi
guel Picazo. 

L'any següent escriu i diri
geix un dels sketchs de Los de-
sqfíos, amb el qual guanya la 

Concha de Plata del Festival de 
San Sebastiàn de 1%9. Després 
es dedica a la realització de tre
balls publicitaris i espots televi
sius, fins que, el 1973, realitza 
El espiritu de la colmena. 

«EL ESPIRITU 
DE LA COLMENA» 

El film parteix de la història 
d'una nena que, en un poble 
castellà i durant l'època de la 
postguerra, veu una pel·lícula 
de Frankenstein (El doctor 
Frankensiein (1934) de Wha-
le), i comença a partir d'aquest 
moment a imaginar-se tota 
mena de fantasies. 

El guió, però, és només una 
excusa per portar a terme una 
descripció del món imaginari 
dels infants i la seva manera de 

comprendre els adults, vistos 
com a elements secundaris de 
l'acció, fracassats i pendents 
d'un passat irrecuperable. 

Des del primer moment El 
espiritu de la colmena va ser un 
èxit. Començant per la Concha 
de Oro del Festival de San Se
bastiàn de 1973, fins al premi 
de la critica de Londres a la mi
llor «òpera prima» de l'any, la 
llista de premis és immensa. 

En efecte, el film feia una 
aportació genial, com era indi
car, sempre en un sol pla, el 
pas del temps, a partir de jocs 
de llums i moviments de perso
natges; però també tenia un 
defecte enorme: Eirce, amb la 
seva experiència publicitària, 
domina la tècnica fotogràfica i 
seqüencial, malgrat la qual co
sa desconeix el sentit del ritme. 
Així, la pel.licula patia de grans 
batzegades internes i caigudes 
d'interès, que afectaven ex
traordinàriament el conjunt. 

Tothom esperava una altra 
realització que corregís aquest 
defecte i permetés afermar el 
director com a un nou valor 
del nostre cinema. Lluny d'ai
xò, Erice va tornar a la publi
citat, i durant deu anys va 
mantenir-se allunyat de la 
pantalla gran i deixant que 

18'25 El libro gordo de Pelete. 
18'30 Dabadabadl·l 

al 

SEGONA CADENA 
16*45 Cicle de teatre: Actors en pri

mer pla. S'ofereix avui l'obra 
titulada «La senyoreta Marga
rida», protagonitzada per Àn
gels Moll 

17'50 Musical 
]8'I5 Rondalles d'Europs 
18'45 Esportiu de la tarda 

CIRCUIT ESTATAL 

PRIMERA CADENA 
13'45 Carta de ajusle. 

Telediarlo. 
La luz de los justos, yill. Les 
tropes lleials al tsar derroten els 
rebels. Ozareff ès detingut i 
conduït a una presó militar 
La tarde. Magazine dels serveis 
informatius 

17*05 El juglar y la reina: «Amor mà.s 
poderoso que la muerte». 

17'30 Los ríos: «Cuadalete», situat a 
la p rov ínc ia de Cad i s 

I8'00 Barrio Sésamo: l.os cubiertos 

IS'OO 
I5'35 

16'30 

18'55 Canlinflas 
19'05 Pista libre: «Una de rallye». 

Reportatge: «Montecario, més 
que un ralli». Entrevista amb 
l'Antoni Zanini 

20*00 Consumo: «Lociones capilares, 
;.una lomadura de pelo?» / 

20*30 Tetediario 
2 r05 Omni. Darrer episodi. Peter 

Ustinov informa sobre els úl
tims avenços de l'experimenta
ció amb energia solar 

2r35 l a citidadela. IV. Andrew vot 

protestar per la detracció dels 
sous, però tots els altres aju
dants, excepte Boland, l'aban
donen. Decideix continuar es
tudiant. 

22'25 Vjvir cada dia: «Lucrecia dejó 
la Ciudad". Lucrecia, una jove 
de 20 anys, deixa Madrid i se'n 
va a viure al Pirineu aragonès. 
Però el poble on viu ha d'ésser 
desallotjat, ja que serà cobert 
per tes aigües d'un embassa
ment 

23'20 Es(rella.s del Bolshoi: «Gran 
Pa.ss de l>on Quijole» 

23'30 ÍJItimas noticias 
23'35 DeNpedlda y cierre. 

SEGONA CADENA 
18*45 Caria de ajuste. 

Agenda. 
Puesta a punto 
Curso de inglés 
Arco Iris. Programa diari d'ini
ciació a les aris plàstiques, des
tinat al.s espectadors juvenils 
Esladio 2 
La noche del cine espaAoI. IV, 
Els invitats d'avui seran, entre 
d'altres: José Luis Sàenz de He
redia, Ramon Tamames, Pilar 
Primo de Rivera, Manuel Vàz-
quez Montalbàn, Antonio Ga
rrigues, Manuel Fraga, Grego-
rio Peces Barba 
«Maríanela». Film del 1940. 
Director: Benito Peroio. Intèr-

I9'00 
I9'10 
19'25 
19*40 

20'00 
2035 
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hom el considerés un «home-
promesa». 

«EL SUR» 

La seva tornada (ai!) fou 
trista. Quan es va veure El Sur 
(1982) no va faltar qui la con
siderà una continuació de l'an
terior film. Efectivament, 
també hi havia un ambient 
provincià, una nena com a 
protagonista, uns personatges 
que es devien més al passat 
que al present, i, encara que el 
sentit del ritme havia millorat 
molt, l'aspecte de «dejà vu» 
era excessiu per considerar-la 
quelcom més que un fruit à'EI 
espíriíu de la colmena. 

Amb tot, l'estil Erice sem
blava quedar definitivament 
apuntat: els personatges viuen 
en l'època de la postguerra, són 
vistos a través dels ulls d'una 
nena que ès la protagonista, i 
constantment recorden un pas
sat anterior a la guerra civil. 
Resideixen en cases solitàries 
(són perdedors, marginats), i 
sempre desconeixerem quina és 
la seva font d'ingressos. 

La tècnica narrativa també 

Víctor Erice 

és molt semblant: una estruc
tura que parteix d'escenes de 
curta durada i poc relaciona
des entre elles, serveix per ex
plicar, no un argument, sinó 
una situació, en la qual és es
trany que passin coses impor
tants. Són abundants els tan
caments en negre, els plans 
simbòlics, i el ritme ès lent, 
molt més a El espiriíu de la 
colmena que no a El sur. 

Quina és, doncs, la conclu
sió? Erice, no cal dubtar-ho, 
va fer amb El espiriíu... una 
obra interessant, encara que 
amb molts de defectes que no 
va voler corregir en el seu mo
ment, i després va intentar re
petir l'esquema que tan bons 
resultats li havia donat. Si bé 
al segon film es troba una mi
llora en la qualitat narrativa, 
ès ben cert que ara no podem 
saber si ell ès, o no, el gran 
narrador que se'ns volia fer 
veure, i no queda més remei 
que esperar a veure la resta de 
la seva producció, per consoli
dar o perdre el prestigi que li 
queda. El futur, en definitiva, 
determinarà quina ha de ser la 
valoració d'aquest cineasta 
que viu del passat i es troba en 
un difícil present. 

tota la televisió 

15'20 

prets: Mary Carrillo, Julio Pe-
fta, Rafael Calvo i Jesús Torde-
sillas 
Marianela, una noia òrfena, 
lletja i a qui tothom maltracta, 
troba en Pablo, un cec, l'afecte 
que tots els altres li neguen. Un 
dia ell s'assabenta que té possi
bilitats de recuperar la vista. La 
noia sap que quan ell pugui 
veure i contempli la seva cara, 
tot haurà acabat entre amVdós 

23'4S Telediarío 

O'LS Teledeporie 
0'30 Despedida y cierre. 

TELEVISIÓ FRANCESA 

TFl 
11'30 TFl Vision plus 
I2'00 I.es rendez-vous d'Annik 
12'30 Aloul Cfleur 
13'00 I^ Journal de la une 
13'45 Ces chers disparus 
14*00 «llne vie de garçon», film fran

cès en blanc i negre de Jean Bo-

16'10 
16'30 
17*45 
18'00 
I8'15 
18'40 
18'55 
1900 
19-15 
19'35 
20'D0 
20*35 

22*00 
23*00 

12*00 
12'10 
12*45 
13'35 
13*50 
14*55 
15*45 
I6'00 
17*10 
17*40 
18*30 
18*50 
19*10 

yer (1953), amb Roger Pierre, 
Geneviève Kervine i Jean Marc 
Thibault 
L*odysèe sous-marine de Téqui-
pe cousteau 
C*es( arrívè à Hollywood. 
Vivre en famille 
Ordinal 1 
Le neveu d'Amérique. 
Le village dans les nuages 
Variétoscope 
7 H Moins 5 
Mèléo première 
Actualitès règionales 
Expression directe 
Le Journal de la Une 
«Branle-bas au casino», film 
americà de Richard Thorpe 
(1960). amb Sieve McQueen. 
Brigid Bazien i Jim Hutton 
Debat: 30 janvier 2000 
Une dernière 

A2 
Midi-informslions et Météo 
L'académie des 9 
A2 Midi. 
I.es amours romàntiques 
Aujourd*huí la vie 
Tèlps Brúiées: Le duel. Sèrie 
Cetle semaine sur A2 
Aposirophes 
La lélèvÍ.sion des léléspeclafeurs 
Recré A2 
Cesi la vie 
Des chiffres el des leiires 
D*accord, pas d*accord 
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19*15 Actualitès régjonales 
19*40 Le Ihéàtre de Bouvard 
20*00 Journal 
20*35 Emmenez-moi au (héàtre: «Le 

prèféré», peça de Barillel i 
Grédy 

22*40 Plaisir du Ihéàlre 
23*40 Édition de la nuil 

FIU 

17*00 Emissions régionales 
19'55 L'inspecieur Gadgel 
20*05 Les .ieu\ de 20 heures 
20*35 «La femme du houlanger», 

film francès en blanc i negre, de 
Marcel Pagnol (1938). amb 
Raimu i Ginetle Leclerc 

22*40 Soir3 
23*00 Thalassa 
23*45 Paroles de regions 
23*55 Prèlude à la nuil 
0*05 Fin des emissions 

TELEVISIÓ DE CATALUNYA 

DILLUNS 
20*00 Dibuixos animats: Pac-Man 
20*30 Telenolícies 
21*00 Presentació cinema-3. Projec

ció del film: «Una família de-
cenle» de Josep Liuis Come-
ron, interpretada en els seus 
principals papers per Juan Luis 
Galiardo, Pilar Velàzquez i An-
tonio Ferrandis. (Comèdia en 
versió castellana) 
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—parlem d'art 
per Jaume Fàbrega 

L'art del 
paisatge; el paisatge com a art 

Dins Vart contemporani, una de les claus 
indefugibles, sens dubte, és el paisatgisme. No 
endebades els mateixos inicis de l'actual cicle 
de i'art, tot coincidint amb la ruptura impres
sionista, coincideixen amb la reivindicació, 
com a gènere ja desprovist de pathos romàn
tic, del paisatge, de la seva mateixa nua veri
tat. No cal dir que alguns dels millors mo
ments de la plàstica dels nostres dies han pas
sat per aquest gènere, depurat i renovat, val a 
dir-ho, pels abstractes. 

A part, doncs, que hi pot haver una imat
geria realment d'avui de les visions sobre tela 
de fragments de Natura, també és cert que el 
paisatgisme pot constituir una de les rèmores 
més tranquil·litzadores i acadèmiques de l'art 
d'ara. 

Lluis Roura 

'^>-^. mi. 

i 

Dimarts 31̂  
CIRCUIT CATALÀ 

PRIMERA CADENA 
13'30 Comarques 
H'OO 
14*30 

El caliu de la Feliu. 
Miramar 

16'30 La larde. Magazine dels serveis 
informatius 

17'05 Autorretralo: «Luis Berlanga: 
medilerràneo, barroco y piro-
técnico». En aquest programa 
el personatge invitat fa un perfil 
biogràfic, humà i professional 
de •.! mateix 

una ciutat europea imagmàna. 
Els protagonistes són dues pa
relles unides per l'amor 

SEGONA CADENA 
I6'45 L'àvia cuina. Programa de di

vulgació gastronòmica. 
17'IS Per molts anys. 
18'IS Planeta Imaginari: «Astres». / 
I8'45 Esportiu de la tarda 

CIRCUIT ESTATAL 

PRIMERA CADENA 
13'45 Carta de ajusle. 
15*00 Teiediario. 
15'35 La Iu2 de los justos. /X. Nicolàs 

Ozareff és condemnat a dotze 
ays de presó i confinat a Sibè
ria. 

18*00 

18'25 
18'30 
18'55 
19'00 

20'30 
2r05 
21*30 

Barrio Sésamo: «Espinele y el 
bosque» 
El libro gordo de Petete 
Dabadabada 
Cantinflas 
Baloncesto: Real Madrid - Sca-
volini de Pésaro. Partit corres
ponent a la Recopa d'Europa 
Teiediario. 
El arca de Noé: «Argentina» 
La comèdia: «El caso de la mu-
jer asesinadita», de Miguel Mi-
hura i Alvaro de la Iglesia. Di
recció i realització: Gustavo Pé
rez Puig. Intèrprets: Amparo 
Rivelles, Javier Escrivà, Ismael 
Merlo i Marta Puig 
La història es desenvolupa en 

-28-

23'30 Teiediario cierre 
23'35 Despedïda y cierre. 

SEGONA CADENA 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Agenda 
19'10 Puesla a punio 
19'2S Curso de inglés 
19·40 Arco Iris 
20'00 Al aire líbre: «Vàmonos al cam

po». Primer programa d'una 
nova sèrie de 'relze (amb possi-
bUilais Que el nombre de capí
tols s'amnliü. de caire ecològic. 
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Lluís Roura: retrobar tot traient 
Lluis Roura és ja gairebé 

una institució en el nostre pai-
satgisme. Des d'una formació 
pràcticament autodidacta, si 
bé relacionada amb cens ele-
menis paral·lels a l'anomena
da Escola d'Olot, ha anat 
avançant, després de les prime
res formulacions encara força 
emparentades amb l'esmentat 
origen, vers un llenguatge origi
nal i propi. Hi ha. doncs, un 
«estil Lluís Roura» —aspecte 
aquest que, en aquest gènere, 
segurament, és molt més difícil 
d'aconseguir que en d'altres—. 

Un estil que ha convertit en in
confusible qualsevol de les se
ves teles. A més a més, Roura 
ha aconseguit, en certa mane
ra, traslladar el centre d'interés 
del gènere, permanentment 
axat vers la capital de la Gar
rotxa, vers d'altres contrades i, 
més concretament, l'Empordà. 

Hi ha hagut una fusió, 
doncs, entre el particular llen
guatge del pintor i el clima es
pecial i la particular contextura 
física, cromàtica, d'aquesta 
plana tan mitificada però, cu
riosament, tan poc tractada 

abans des del punt de vista pic
tòric. 

Com els grans artistes, Rou
ra ha anat procedint per síntesi 
i progressius despullaments 
formals, ja a frec de l'abstrac
ció. Traient, més que posant, 
ha anat donant intensitat i lle
vant anecdotisme a les seves 
teles, d'altra banda enlluema-
dorament ben resoltes, tant 
des del punt de vista formal, 
simplificat al màxim —i en 
aquest cas simplificació és en
riquiment— com des del punt 
de vista cromàtic, amb resul-

Albertí, rauxa i honestedat 
Dos adjectius se'ns acuden, 

sense ni pensar-ho. en enfron
tar-nos davant la pintura d'a
quest santfeliuenc, un dels 
pintors paisatgistes més im
portants de casa nostra. 

I aquestes dues qualifica
cions no són altres que les de 
rauxa í honestedat. I, de fet, 
com veureu, les dues qualitats 
van lligades. 

La rauxa, en Alberti. el por

ta vers un estil que [X)driem tit
llar d'expressionista, realment 
personal, i al qual sempre s'ha 
mantingut fidel, més enllà de 
modes i maquillatges. 1, com se 
sol escaure en aquests casos, 
aquesta honestedat l'ha portat 
que ara, més que mai, la parti
cular dicció del pintor —que, 
com hem vist, és lluny de tot 
oportunisme— el situa dins 
una contextura privilegiada, ja 

que avui, arreu d'Europa —i 
també a Catalunya— l'expres
sionisme és segurament el llen
guatge més en boga i que, de 
moment, ja ha donat excel-
lents pintors. 

Val a dir que l'expressionis
me d'Albertí —i això, no cal 
dir-ho, ja es desprèn del que 
acabem de dir— no té res a 
veure amb mimetismes o mo
des, sinó que ell ha estat de 

tats sempre esplèndids i sem
pre amb la justa dosi entre 
sensualitat i construcció. 

Car, en efecte, i és el gran 
mèrit del pintor, aquest no 
oblida mai que, malgrat tot, 
un quadre, encara que, supo
sadament, s'insipiri de la reali
tat, ès, valgui la tautologia, 
només un quadre: és a dir, una 
construcció convencional, ar
tística. 
(Olot, galeria Sant Lluc) 

sempre una visió abrandada, 
colorista —però mai gratuïta, i 
molt profunda— del paisatge, 
esdevingut d'aquesta manera 
un paisatge interior ple d'inte
rès i al marge de qualsevol 
complaença fotogràfica o fal
sament verisia. 
(La Bisbal, Taller-estudi 
Vila Clara) 

\CIHM la televisió^ 
20*30 Con las manos en la ma.sa. Pro

grama setmanal de contingut 
culinari 

21'10 Escrupulós. ///. En morir e! seu 
home. Billy Ikehorn intenta 
realitzar els projectes del seu di
funt espòs 

22*00 Si yo fuera presidente. Progra
ma en què s'alternen els contin
guts politics amb la música i el 
bon humor. Dirigeix i presenta: 
Fernando Garcia Toia 

23'45 Telediario 3 
OMS Teiedeporie 
0'30 Despedida y cieire 

TELEVISIÓ FRANCESA 

T U 
11*30 TFl Vision plus 
I2'00 l'C rendez-vous d'Annik 

12'30 
13*00 
13*45 
14'05 
IS'OO 
15*55 
16*20 
17'30 
18*00 
18*15 
I8'40 
18'55 
19'00 
19*15 
19*40 
20'00 
20*30 
20*35 

21*50 
22'20 

23*20 

A (out cceur 
Le joumal de la une 
Portes nuvertes 
Jo Gaillard. Sèrie 
Tresor des cinèmalhèques 
C'est arrivé à Hollywood 
Le fòrum du mardi 
Microludic 
Le neveu d'Amérique 
I^ village dans les nuages 
Varíéloscope 
7 h. moins 5. Mini infonnaliu 
Méléo première 
Aclualiíés régionales 
Les petits dròles 
1^ Journal de la une 
D'accord, pas d'accord 
Politiques: Edmond Maire, fa-
ce à la presse 
Les grands expositions 
Apocalypse Na, espectacle del 
carè-leatre «Le Tinlamarre» 
Une dernière 

18'30 
18*50 
19'15 
19*40 
20*00 
20'30 
20*40 

22'45 

23*30 

17'00 
19*55 
20'05 
20*30 
20'35 

& 

10'30 A2 Anliope 
12*00 Midi-informations et Méléo. 
!2'10 L'académie des neuf 
12'45 A2 Midi 
13*35 I.es amours romàntiques 
13*50 Aujourd'hui la vie 
14'55 Tèíes brúiées. Sèrie 
t5'45 La chasse aux tresors 
16*50 Entre vous 
17*45 Récré A2 

29-

22'35 
22*55 
23*05 
23*25 

Cesi la vie 
Des chiffres et des lettres 
Actualilès régionales 
Le théàtre de Bouvard 
Journal 
D'accord, pas d'accord 
«El Dorado», film americà de 
Howard Hawks (1967). amb 
John Wayne, Robert Michum i 
James Caan 
Concours chefs-d'oeuvre en pé-
ril 1983 
Édition de la nuil 

FR3 

Emissions régionales 
L'inspecteur Gadget 
Les jeux de 20 heures 
D'accord, pas d'accord 
«Le Grand National», film ame-
rica de Ciarence Brown (1944), 
amb Mickey Rooney, Donald 
Crisp i Elizflbeth Taylor 
Soir 3 
Faroles de regions 
Préiude à )a nuil 
Fin des emissions 

TELEVISIÓ DE CATALUNYA 

20'00 Dibuixos animals: Munch-Buch 
20*30 Telenotícies 
2rO0 Àngel Casa» Show. Programa 

setmanal que compta amb dife
rents actuacions i entrevistes. 
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per J • Fabre 

Mazo Mendo i «el íninterrumpído 
amanecer de la pàtria» 

La lectura de textos oficials antics hauria de ser una eina indispensable a 
les classes d'història. El sistema de redactar dels amanuenses de torn reflecteix 
millor que moltes explicacions Vambient d'una època. Ofereixo avui als profes
sors inquiets un text extraordinàriament revelador del que fou el franquisme, 
per tal que el sotmetin a la consideració dels seus alumnes i els en proposin un 
comentari de text. 

És un text que dijous que ve farà exactament trenta anys fou aprovat per 
rAjuntament de Girona. Explica els motius pels quals el governador civil que 
durant més anys ha ocupat aquest càrrec a Girona en el segle present, Luis Mazo 
Mendo, fou nomenat fill adoptiu de la ciutat. La seva transcripció literal, sense 
canviar ni una coma ni una majúscula, ens excusa de més comentaris. El 2 de fe
brer de 1954, ara fa trenta anys, el ple de TA juntament de Girona, amb assistèn
cia de Valcalde Franquet i dels regidors de Toca, Casas, Simón, Ordis, Omedes, 
Escatllar, Gusiner, Tarrús, Solà, Medina, Pagans, Vinals, Simón Vallmajor, 
Camps i Quintana, prenia, «por aclamación», la resolució següent: 

«Difícil seria hallar en los anales de la 
vida gerundense una vida que se quemara 

en el pavès de sus exígencias prenadas de 
responsabilidad y de buen senlido, como 

lo han venido siendo la del hombre insií;-
ne que, por espacio de largos anos, viene 

Dimecres 1̂  
CIRCUIT CATALÀ 

PRIMI-:RA CADENA 
13'30 Comarques 
14*00 Documental 
14'30 Miramar 

SEGONA CADENA 
16'45 Veure món 
I7'15 Punt de reunió 
18'15 Planeta imaginari: «Astres» / 
18*45 Esportiu de la tarda 

16'30 

17'05 

r I8'00 

La tarde. Magazme dels serveis 
informatius 
Música en el liempo: «El cam-
bio del siglo». Al segle passat la 
música es veia sotmesa a diver
ses influències (l'Església, la 
Con, la moda, el nacionalis
me...) Amb l'arribada del nos
tre segle, la música es fa més 
cosmopolita i la seva evolució 
ve marcada pels mateixos temps 
de canvi que es viuen 
Barrio Sèsamo: «La eleclrici-
dad» 

20'30 
21'05 

21·30 
21*45 

CIRCUIT ESTATAL 

PRIMERA CADENA 
I3'45 Carta de ajusle. 
IS'OO Telediario. 
15'35 La luz de los justos X. Desprès 

d'alguns entrebancs, Sophie 
aconsegueix arribar al lloc on és 
el seu home i obté autorització 
per visiíar-lo 

I8'25 El llbro gordo de Petele 
18'30 Dahadabada 
18*55 Cantinflas 
I9'05 Nosotros. Programa informa

tiu setmanal, especialment diri
git a joves en edats compreses 
entre els 12 i els 17 anys 

20*00 Demasiadas esposas para Pa-
Iríck: «Disputa interna». Eliza-

-30-

23'30 
23'35 

0'35 

beth s'assabenta que la seva fi
lla, Margaret, vol divorciar-se. 
Per arreglar aquest assumpte 
requereix la intervenció de Pa-
trick 
Telediario 
Dentro de un orden: «Libertad 
de exprcsión». Anundai per a 
dimecres passat} 
Cortometraje 
Sesión de noehe. Cicló cine ne-
gro amcricano. WHÍ «Angeles 
con caras sucias». Film americà 
del 1938. Guió: John Wexley i 
Warren Duff. Direcció: Mi-
chael Curtiz. Títol original: 
«Àngels with diríy faces». In
tèrprets: James Cagney, Pat 
O'Brien, Humphrey Bogart i 
Ann Sheridan 
Dos amics són descoberts du
rant un robatori. Rocky és en
viat a un reformatori. Passen 
els anys i es converteix en un fa
mós gàngster, mentre que 
Jerry. que es féu escàpol, es fa 
capellà 
Telediario cierre 
Críterium de Atletismo. Trans
missió en directe de les proves 
del Critèrium Triangular 
d'Atletisme en Pista Coberta 
que s'està celebrant a Milà 
Despedida y cierre. 
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rígiendo los destinos de la Província. 
«Llamado en hora difícil por el Mando 

para la preslación de su servício sílente, 
lenaz, lenso y constanle, el l-Acmo. 8r. 
Don Luís Mazo Mendo, nacido en tierras 
de héroes y de conquistadores, a través de 
su excepcional gestión gobernante, ha ca-
lado pausada però profundamente en el 
alma de esta tierra. instiluyéndose por 
mérito propio en el avanzado de sus in-
(luietudes constructivas y en portaestan-
darle de sus mas legílimos anhelos. 

«En el decurso de su recto y humano 
mandato, Gerona ha visto revivir sus mas 
caras Iradiciones, impregnàndose su vjda 
del mas rancio sabor espiritual que alenta-
ron las gestas mas heroicas de nuestro 
pueblo. La indústria, la agricultura y el 
comercio, en otra milagrosa reproducción 
de panes y peces, ha culminado la riqueza 
material y el bienestar físico de los habi-
tantes de la provincià. Las instituciones 
cullurales y docentes han prosperado has-
ta cubrir la critica mas exigenie en todos 
los confines de nuestras comarcas. Y la 
compenetración personal entre las Auto-
rídades responsables y el pueblo discipli-
nado ha sido tal en el caso que nos ocupa 
que, sin merma de aquella autoridad y sin 
situaciones forzadas, en los últimos ocho 
aíios, la labor política, social y econòmica 
de la Província, y, principalmente, de esta 
Inmortal Ciudad, se ha desarrollado por 
eniero en una atmosfera de mútua com-

prcnsión y de franca y leal armonia, hasta 
nacer vínculos de un afecto cordial entre 
el Jefe y sus subordinades que por si solo 
acredita documentalmente una obra de 
Gobierno. 

La circunstancía de que hayan sido su-
perados los dia.s difíciles en que era nece-
sario apretar las filas alrededor del Man
do, en defensa de los legitímos intereses 
de la nación y de la província, imprime 
alecctonadora perspectiva a esa brillantis-
sima labor desarrollada por el senor Mazo 
al frente del Gobierno Civil de la mísma. 
Por eso, sin temor a errar, ni exagerar, 
podemos afirmar hoy que su aristocràtica 

conducta, la pròpia de un Caballero en su 
cien por cien, ha sido la primera causa hu
mana del engrandecimiento y de la paz 
que hoy, como hendíción del seüor, llue-
ven cada dia en el ininterrumpido amane-
cer de la pàtria, sobre nuestras comarcas. 

En consideración a tales méritos, cuya 
enumeración concreta fuera intermina
ble, y como reconocimiento justo al cons-
tante desvelo con que han sido acogídos 
los problemas todos de esta Ciudad en el 
corazón justiciero y paternal del Excmo. 
Sr. Gobernador Civil, a propuesta de don 
José M^ de Toca y doce seüores conceja-
les mas, por aclamación, es acordado: 

1". Nombrar Híjo adoptivo de la Ciu
dad de Gerona, al Excmo. seüor don Luís 
Mazo Mendo, Gobernador Civil y Jefe 
Provincial del Movimiento. 

2**. Facultar a la alcaldía-presidencia 
para la organización del acto publico de 
entrega del titulo a la personalidad galar-
donada. 

Adoptado el acuerdo, el seflor Fran-
quet dice que aún cuando él no ha firma-
do la proposición, ha sido de su mayor 
agrado la presentación y aprobactón de la 
misma, porque es la distínción sentida y 
deseada por lodos los gerundenses, àvi
des de expresar pública y solemnemente 
la gratitud y estima a quien lanto merece 
una y otra. 

Son las veintiuna hora y veintisiete mi-
nutos. Se levanta la sesión». 

18'45 
19'00 
19-10 
19-25 
19-40 
20-00 

SEGONA CADENA 
Carta de ajuste. 
Agenda 
Puesta a punto 
Curso de inglés 
Arco Iris. 
Tiempo de papel. Revista literà
ria setmanal. 

2roo 

22-45 
23-45 

O'IS 
0'30 

Estudio abierto. Programa de 
varietats que presenta i dirigeix 
José Maria Inigo. 
La buena música 
Telediario 
Teledeporte 
Despedida y cierre 

TELEVISIÓ FRANCESA 

TFl 
11-30 
U'OO 
12'30 
13-00 
13-35 
I3'50 
16-40 
16'45 
17-40 
17-55 
18-15 
18M0 
18'55 
19-00 
19-15 
19'40 
19-53 
20-00 
20'30 
20'35 
21-25 
22-55 
23'25 

TFl Vision plus 
Le rendez-vous d'Annik 
A tout coeur 
Le Journal de la une 
L)n métier pour demain 
Vitamine 
Jouer le jeu de la santé 
Temps X 
Les Infos 
Jack Spol 
Le víllage dans les nuages 
Variétoscope 
7 h. moins 5. Mini informatiu 
Mètéo premièrc 
Actualités régionales 
Les petits dròles 
Loterie nationale 
Le Journal de la une 
Tirage du lutu 
Dallas. Sèrie 
Saga 
Les grandes expositions 
Une dernière 

A2 
10'30 A2 Antíope 
12'00 Midi-informatiuns et Méléo. 
12-10 L'académíe des 9 
12-45 A2 Midi 
13'35 Les amours romàntiques 
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13-50 l>es carnets de l'aventure 
14'25 Dessins animés 
15-00 Récré A2 
17-25 Platine 45 
18*00 On fera mieux la prochaine fois 
18-30 C'est la vie 
18-50 Des chiffres el des lettres 
19*15 Actualités régionales 
19'40 I* théalre de Bouvard 
20'D0 Journal 
20-35 «Le ciel et le feu», telefilm de 

Roger Burckhardt 
21-55 Cinema, cinémas 
22-55 Éditíon de la nuít 

FR3 
17-00 Emissions régionales 
19'55 L'inspecteur Gadgel 
20'05 Les jeux de 20 heures 
20*35 Élia Kazan, outsider. Retrat 
21-25 Soir3 
21*45 Exil. Sèrie 
22-40 Parole de regions 
22-50 Prélude a la nuit 

TELEVISIÓ DE CATALUNYA 

20*00 Dibuixos animals: Els descami-
sats 

20*30 Telenotícies 
21*00 Estoc de pop. Programa musi

cal dedicat a la música moderna 
que compta cada setmana amb 
diferents actuacions. 
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-gastronomia- _> 
per Jordi Falquer 

Les salses, l'espurna de la cuina 
És indubtable que les salses, per diverses raons, tenen una 

gran importància en la cuina, per bé —i per mal quan no és reeixi
da, està clar!—. Encara recordem com als vells manuals d'urba
nitat se'ns inculcava que el subjecte ben educat «no mojaba pan 
en las salsas». Naturalment, una norma tan absurda com aquesta 
només es podia ocórrer, penso, a un anglo-saxó, amb una cuina 
que tendeix a dissociar l'elaboració del plat pròpiament dil de la 
seva salsa, afegida a posteriori. I, no cal dir-ho, sucar pa en un pi
ló de ketchup o de Perríns és més que aventurat i més aviat poc 
gratificant per al nostre paladar. En canvi, aquella mateixa nor
ma, pel que fa a la cuina mediterrània en general i a la catalana en 
particular, fa prova d'una evident dosi de masoquisme. Justa
ment, en molts dels nostres plats, íntimament units a una salsa 
base, que hi constitueix l'espurna i el tot, no poder sucar-hi és 
una autèntica bestiesa, com no poder menjar les patates d'un 
bon Suqueí. 

Les salses, certament, constitueixen un dels factors que con
tribueixen més a diferenciar una cuina de l'altra, un sistema gas
tronòmic de l'altre. 

La cuina catalana, d'aquesta manera, és radicalment diferent 
de la dels països castellans per la concepció que té de les salses-ba-
se, aquelles que Justifíquen el sabor i paladar dominants de la cui
na. Un castellà, per exemple, quan comença a cuinar no pot pres
cindir del xoriço i del pebrot i els seus derivats. Un italià, en can

vi, caldrà que disposi d'abundant tomàquet. Un català, un valen
cià o un mallorquí —cuiners o cuineres—. per contra, cal que dis
posin, obligatòriament, també de ceba, a fi d'equilibrar la nostra 
salsa base, el sofregil (llevat d'escasses excepcions, com la paells 
valenciana o el niu empordanès). I, encara, no pot lligar el plat 
—fins i lot, a Catalunya, els arrossos a la cassola^ amb una pica
da final, una de les més genials troballes de la nostra cuina popu
lar i que, a base d'ametlles, fetge, e t c , té la finalitat de lligar 
l'acabat i el bouquet final del plat. 

Un altre tipus de salses, per acabar, són aquelles que es fan i 
se serveixen a part, com pot ser l'allioli —no exclusiu dels cata
lans, ja que els provençals també l'utilitzen a bastament— el ro
mesco i. en alguns casos, la samfaina. 

Dijous I--
CIRCUIT CATALÀ 

PRIMERA CADENA 
13'30 Comarques 
14'00 La terra i la cendra. Sèrie en

torn de la guerra civil 
14'30 Miramar 

SEGONA CADENA 
16'4S Taula de so: «Barcelona Buulc-

vard» 
17'15 Voslè pregunta. 
18'15 Rondalles d'Europa 
18'45 Esportiu de la tarda 

CIRCUIT ESTATAL 

PRIMERA CADENA 
13'45 Caria de ajuste 
IS'OO Telediario 
IS'35 La luz de los justos. XI, Sophie 

queda molt afectada en assa
bentar-se de la mort del seu 
criat. Níkita 

I6'30 
IT'OS 
18*00 
I8'25 
18'30 
I8'55 
19'0S 

20'00 

20'30 
2 ros 

22'30 

23'05 

La larde 
De aquí para allà. 
Barrio Sésamo: «El exlranjero» 
El libro gordo de Petele 
Mickey y Donald: «86 15» 
Canlinflas 
De OlJmpia a Los Angeles: 
«Deportes de inviemo» Pro
grama dedicat a la història dels 
Jocs Olímpics. 
De pelkula. El programa d'avui 
és dedicat a analitzar la trajectò
ria professional de Pedró Olea i 
Jaime Chàvarri, i els seus darrers 
films: «Akelarre» i «Las bicicle
tes son para el verano» 
Telediario 
Buenas noches. Programa de 
varietats que presenta Mercè 
Milà. 
El Edèn. //. Durant anys de so
ledat, Pedró havia après a des
fer-se dels fantasmes del passat. 
Un dia se li presenta Amàlia, la 
dona que anys enrera l'havia 
abandonat. 
En portada: «Càrceles Ihailan-
desas, reclusos espanoles». Un 

equip de TVE ha anat a Thailàn-
dia, en conèixer-se la noticia que 
reclusos espanyols viuen en con
dicions ignominioses a les pre
sons thailandeses. L'equip de 
TVE ha intentat conèixer l'estat 
d'aquests espanyols i les raons 
per les quals foren detinguts 

23'50 Telediario cierre 
23*55 Despedida y cierre. 

SEGONA CADENA 
18'45 Carta de ajuste. 
19'00 Agenda 
19'10 Puesta a punio 
19'25 Curso de inglés 
I9'40 Arco Iris. 
20'00 L«o. contra todos. Programa 

-concurs dirigit principalment 
al públic juvenil. 

2rOO Fila 7 
21*55 Cine-club. Cicló Bunuel en Mé-

jico XIII. «El río y la muerte». 
Producció mexicana en blanc i 
negre, de l'any 1954. Intèrprets: 
Columba Domínguez. Miguel 
Torruco i Joaquín Cordero 

/I caSA nostra, a la selva, i amt> una selecció 
de mobiliari de qualitat per la vostra llar 

va Arbúciea-telf. R6 02 96 bert diumenges mati 

iriEDIODò 
ReEiresentacio exclusiva a la Selva de 
Ebenis ter ia prdpla . Mobilii^ri a mida. 

iPo)o\ '>tM,A(SàaM 

[\ 

1/ 
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El restaurant 
«La Bruixa» 

Situat als Hostalets de Llers, a la carretera de Figueres a Llers, 
n° 7. Ocupa una antiga casa de pagès, totalment reformada. Se 
n'han pogut aprofitar encara els espais i les volies de la cort i ce
ller antics. S'ha inaugurat el darrer desembre. 

Gestió directa i familiar: a la cuina, Caterina Casasayas, i a la 
gestió general —i també a la cuina—, Jordi GasuU, que d'ençà de 
12 anys que és ficat en el ram de l'hosteleria. 

Els horaris són de 12 a 4 i de 7 a 3. L'establiment tanca els di
marts. Té una capacitat de 40 persones, amb dos menjadors inde
pendents. 

Hom disposa d'un menú amb 3 plats i postres a 650 ptes. La 
carta, amb alguns plats fixos, varia segons el mercat: ara, per 
exemple, és l'època dels calçots, i no trigarà la de les faves. A part 
dels plats ja esmentats, entre les restants especialitats destaquem: 
amanides diverses, patès, esqueixada, sopa de pa a la pagesa, 
arròs a la cassola, paella de marisc, llenguado a l'ametlla, bacallà 
a l'estil del Pla de Bages, alvocats a la vinagreta, graellada de 
carn, costelles d'anyell, cassola d'anyell amb pèsols, pollastre 
amb samfaina. Cal destacar que es poden realitzar plats d'encàr
rec (suquets, etc) . 

Carta de vins discreta, a base d'Empordàs, Riojas i Penedès. 
Per postres: flams de la casa, formatges i sorbets. 

La recepta 
Salsa salvitjada 

Salsa de fàcil elaboració, apta per a calçots, cebes tendres 
i porros petits, fets a la brasa. 

Ingredients per a 4 persones: 8 alls, 2 nyores, 24 avellanes 
torrades, 2 llesques de pa fines remullades en vinagre, 1/4 1. 
d'oli, sal. 

Elaboració: en un morter s'aixafen els alls, les avellanes 
—per aquest ordre—, la polpa de les nyores, prèviament es
caldades (o, en el seu defecte, 2 cullerades de pebre vermell 
dolç), les llesques de pa, i, amb tot junt, es fa una pasta ben 
fma, salant-ho al gust. A continuació s'hi va tirant l'oli de 
mica en mica, com si hom fes una maonesa, sense deixar de 
oastar amb la mà de morter. 

tota la televisió 

23'45 
0'I5 
0'30 

La pel.licula narra la història de 
dues famílies que, des de temps 
immemorials i per raons que ja 
ningú no recorda, s'odien a 
mort. 
Telediarío 3 
Teledeporle 
Despedida y cierre 

TELEVISIÓ FRANCESA 

IKl 
11'30 TFl, Vision plus 
I2'00 1^ rendez-vous d'Annik 
I2'30 A tout c(£ur 
I3'00 Le Journal de la une 
13*45 Objeclif santé: Surveillance gy-

nécologíque 
I3'S5 Jo Gaillard. Sèrie 
I4'S0 Les choses du jeudi 
15'30 Quarté 
15'55 I^.s choses du jeudi (continua

ció) 
I6'30 Images d'hísioire 
17'00 Croque-vacances 
I8'00 Le neveu d'Amèrique 
18'I5 Le village dans les nuages 

18'40 Variétoscope 
18'55 7 h moins 5 
19'00 Méléo-première 
19'15 Aclualités régionales 
19'40 Les petits dróles 
20'00 Le Journal de la une 
20'35 «La chambre des dames». Sèrie 
21'3S L'enjeu. Revista econòmica i 

social 
22'SO Hístoires naturelles 
23'20 Une dernière 

A2 
10'30 A2 Antiope 
12'00 Midi-informations 
12' 10 L'Académie des 9 
12'45 A2 Midi 
13*35 Les amours romàntiques. 
13'50 Aujourd'hui la vie 
14'55 «Relaxe-toi chérif», film fran-

co-italià en blanc i negre de 
Jean Boyer (1964), amb Fer-
nandel i Sandra Milo 

16'35 Un temps pour tout 
17'45 Récré A2 
18'30 C'est ta vie 
18'50 Des chiffres el des lettres 

19'10 D'accord, pas d'accord 
19'IS Actualilés règionales 
19'37 Expression directe 
20'00 Journal 
20'3S «Marco Polo», sèrie 
2 r30 Résistances. Revista dels Drets 

de l'Home 
22'4S Èdition de la nuit 

FR3 
17'(H> Emissions régionales 
19'S5 L'inspecteur Gadgel 
20'05 Les jeux de 20 heures 
20'35 Cinema 16: «La fète». telefilm 

d'Eric Le Hung 
22'00 Soir3 
22'20 Paroles de regions 
22'30 Prélude à la nuit 
22'50 Fin des emissions 

TELEVISIÓ DE CATALUNYA 

20'00 A la recerca de... «El vaixell 
fantasma» 

20'30 Telenoticies 
21'00 Esportiu. 

21*30 Els professionals. / / / 

Í^OSAVEíDA 
Passeig de la Devesa 

Tel. 21 36 68 
GIRONA 
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-en passa 

Turmes 
de vedella 

Temps enrera, el departa
ment de Comerç i Turisme de 
la Generalitat va voler fer un 
servei als hotels i restaurants i 
els va demanar les cartes dels 
menús fetes en català per tal 
de revisar-les per si hi havia al
gun error. El meu amic, un ca
talà de cap a peus, moll dili
gent ell, envia les caries. Al 
cap d'un temps rep els textos 
«degudament» corregits. Un 
plat era «turmes (que és un si
nònim de testicles) de vedell». 
El corrector havia fet córrer el 
llapis vermell i va posar «tur
mes de vedella». El meu amic, 
sense mandra, truca al respon
sable del departament i amb el 
seu to d'humor, que no deixa 
mai, fa: «Mireu, jo no sé pas 
si aquí s Barcelona les coses 
funcionen d'altra manera, pe
rò a l'Empordà les vedelles, 
que jo sàpiga, no han tingut 
mai leslirles. En tol cas hau
rem de canviar el nom del plal 
i posar-hi 'vulves de vedella', 
que d'això si que en lenen. les 

cada una!— 
pel lafaner 

vedelles de les nostres (erres». 
Segons el meu amic, l'error 

potser va venir d'haver-se 
apropiat la feina un departa
ment que no li corresponia. 
Sembla que pwr fer unes bones 
cartes de menú en català el mi
llor seria posar-les a mans del 
departament de Politica Lin
güística. 

fr 

a la RENFE, l'idioma que val i 
que compta és el castellà. 

La RENFE 
arriba 
abans d'hora 

Per favor, que ningú no em 
digui més que la RENFE sem
pre va tard. No m'ho creuré. 

km 
Mireu si va endavant, la REN
FE, que un amic de la casa ens 
fa arribar, encara que amb re
tard, un bitllet que li van do
nar el dia 28 de desembre pas
sat, o sigui, de l'any 83, i por
tava a baix, ben enregistrat: 28 
dic. 84. Per una vegada, la 
RENFE va arribar amb un any 
d'avançament sobre el dia pre
vist. Encara que, si ho mirem 
bé, potser es tractava d'una in-
nocentada de l'home de la ta
quilla, que a la seva manera 
també va voler celebrar els 
Sants Innocents. 

El que no és innocentada, ja 
que parlem de la RENFE, és la 
seva manca de respecte al cata
là. No us diré pas que a vega
des anuncien l'arribada o sor
tida dels trens en la nostra 
llengua oficial, però com una 
honrosa excepció, i gairebé 
com un error i una caritat. Per 

Un senyor 
d'Almeria 
demana català 

Joan Egea i Navarro és un 
senyor resident a Mataró; és 
fill d'Huercal-Overa (Almeria) 
i presideix l'Ateneu de Mata
ró. Fa pocs dies ens escrigué 
una carta al PUNT, en la qual 
demanava a veure si ens deci
díem a cobrir informativament 
el Maresme-Sud, tal i com ja 
fem a l'Alt Maresme. No cal 
dir que agraïm aquesta invita-

ffofla la televisió^ 
CIRCUIT CATALÀ 

PRIMERA CADENA 
13'30 Parlament. 
I4'00 Aperitiu amb... 
14'30 Miramar 

CIRCUIT ESTATAL 

PRIMERA CADENA 
13'45 Carta de ajuste. 
15*00 Telediario. 
IS'35 La luz de lo.s justos XII. Sophie 

continua impressionada per la 
mort de Nikita. Nicolàs. deses
perat per la indiferència 
d'aquesta, marxa, però poc 
temps després el troben incons
cient. 

I6'35 La larde 
17*05 Y\ arte de vivir: «El Bamico en 

Sevilla: Kl Barnicn espanol» 
18*00 Barrio Sésamo: «Kl Irabalen-

guas» 
18*30 Las fàbulas del hosque verde: 

«En busca de aveniuras» 
18'55 Canlinflas 
19'05 Andy Robson; «Tocar a Soma-

lért» 
I9'30 De cara al mundo: «Noruega». 

Es compta amb la col·laboració 
de l'ex-ambaixador espanyol a 
Oslo, Juan Duran Loriga, que 
recordarà la història noruega 
il.lustranf-la amb imatges del 
museu Folk. 

20*00 Al galope. Programa dedicat al 
món de l'hipica. 

20'30 Telediario. 
21*05 Un, dos Ires... Programa-con-

curs que presenta Mayra Gó
mez Kemp 

22*40 Kennedy. /. Nova sèrie anglo-a-
mericana de set episodis. Es ba
sada en un guió de Red Gadney 
i recull els tres anys a la Casa 
Blanca de John Fitzgerald Ken-
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23*35 
23*40 

0*20 
0*25 

nedy fins que el van assassinar a 
Dallas. 
El 22 de novembre de 1963 l'as
sassinat del president Kennedy 
als Estats Units commogué a 
quasi tot el món. 
Ultimas noiicias 
Concierlo senlido. L'Orquestra 
Simfònica de la Ràdio de Bra
tislava interpreta la Simfonia n" 
6 Pastoral de Beethoven. 
Testimonio 
Despedida y cierre. 

SEGONA CADENA 
15*15 Caria de ajusle. 
15'30 El mundo del barroco: «De Ru-

bens a Gainsborough». 
16*30 Calderero, sastre, soldado, es

pia. Smiley s'entrevista amb 
Jim Prideaux que en principi 
desconfia del seu interlocutor. 
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ció, si bé jo, com a tafaner que 
sóc, he vist la carta d'amagat í 
hauran de ser els que manen a 
la casa els qui hi diguen la dar
rera paraula. Però el motiu de 
la missiva d'aquest senyor era 
fer-nos arribar un escrit que 
ha adreçat a l'Ajuntament de 
Mataró, en el qual demana 
«que declarí el català llengua 
pròpia de Tadminlstració mu
nicipal i de tots els cossos, ser
veis i organismes que depenen 
de l'Ajuntament (Policia Mu
nicipal, Patronats...)». També 

demana que es creï un servei de 
normalització lingüistica «que 
promogui, assessorí i defensi el 

català com a llentiua pròpia de 
toia la ciutat de Mataró...». 

Senyors, ja ho veieu; un an
dalús, dels que viuen i treba
llen a Catalunya, veí d'una po
blació que té un bon nombre 
de conciutadans procedents de 
la immigració com ell. demana 
per escrit i formalment més ca
talà a la capital del Maresme. 
Preneu-ne nota, aquests «cata-
lanets» tan preocupats perquè 
els vostres fills no perdin el cas
tellà, amb tanta campanya de 
normalització lingüística. 

Mossos 
d'esquadra 

Passava, dies enrera, per 
davant de la delegació de la 
Generalitat a l'avinguda Jau
me I, a can Soy, com en diem 
familiarment, i vaig veure un 
mosso d'esquadra a la porta, 
abillat amb el nou uniforme 
(que, tot sigui dit, em va agra
dar força). «Ja els tenim 
aquí», vaig pensar. Quan a la 
tarda vaig trobar en Ramon 
Rovira, especialista en aquests 
temes, em va aclarir que no es 
tractava que ja haguessin arri

bat, sinó que aquell dia hi ha
via un peix gros de la Generali
tat. Però ara sembla que si, 
que aviat tindrem a Girona els 
mossos d'esquadra; almenys 
algú ja els ha vist amb el cotxe 
oficial corrent d'un costat a 
l'altre de Girona, cercant ha
bitacles com desesperats per 
poder fer el trasllat. Amb tot, 
crec que el que cal cercar, i ben 
aviat, és un edinci que reunei
xi totes i gairebé totes les dele
gacions del nostre Govern í 

que, al mateix temps, sigui 
una representació externa que 
tenim un Govern. Llavors sí 
que faran goig, els mossos 
d'esquadra, fent guàrdia da

vant del govern autònom. Ja 
sé que no trobarem un Palau 
de la Generalitat, com el d; la 
Plaça de Sant Jaume, però no 
em sembla cap mala inversió 
comprar un edifici cèntric i 
digne, sense ser luxós. Crec 
que el súper-conseller Cullell 
hauria de començar a fer nú
meros, mentre el súper-cap de 
Serveis, Xavier Soy, pot fer 
l'informe polític. 

Pobra 
Núria Rey! 

L'Observatore Romano, 
que com bé sabeu és el diari 
del Vaticà, es va despenjar 
dies passats amb un article 
d'un teòleg, em sembla que 
era franciscà, en què afirmava 
que això de fer horòscops és 
un pecat. El bon fill de Sant 
Francesc ho argumentava 
dient que això d'endevinar el 
futur només és obra de Déu i 
que, per tant, ningú més no ho 
podia fer. Ja ho veieu; la Nú
ria Rey, que és la persona en
carregada de dir-nos cada dia 
el que ens pot passar en les 
properes hores, incorre en 

Divendres 3 
I7'20 Üllima frontera. Espai d'infor

mació científica. 

18'20 

19'10 
19*25 
19*40 
20*00 

23*45 
O'IS 
0*30 

En paralelo, los jóvenes. «La 
ecologia» 
Puesta a punto 
Curso de inglés. 
Arco Irís 
La clave. Programa de debat 
que s'emet en directe, presentat 
i dirigit per José Luis Balbin. 
Telediarío 
Teledeporie 
Despedida y eierre 

TELEVISIÓ FRANCESA 

TFl 

11'30 TF 1 Vision plus 
12'00 Lc rendez-vous d'Annik 
12'30 Atout cneur 
13'00 Le Journal de la une 
14'00 Jo Gaillard 
14'55 Temps libres 
16'45 Destination... France 
17'05 Croque-Vacances 
18'00 Ix neveu d'Amérique 
18'15 Le village dans les nuages 
18'40 Variétoscope 
I8'5S 7 h. moins 5. Mini informatiu 
19*00 Mètèo première 
19'15 Actualilés régionales 
19*40 Les petits dròles 
20'00 Le jnurnal de la une 
20'35 Porte-bonheur 
2r50 Désirs de femines 
22'50 Branchés musique 
23'35 LIne dernière 

A2 
10*30 A2 Antiope 
12'00 Midi-informations et Météo 
12*10 L'Académie des 9 
12'4S A2 Midi 
13*35 Les amours romàntiques. 
13*50 Aujourd'hui la vie. 
14*55 Tèles brülées. Sèrie 
15*45 Lire c'est vívre. 
16'40 Itinéraire. Femmes et enfants 

d'Afríque 
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17*45 RécréA2 
18*30 C'est la vie 
18*50 Des chiffres el des lettres 
19'15 Actualités Régionales 
19'40 l.e théàtre de Bouvard 
20'00 Journal 
20'35 La guérílla.. Sèríe 
21*30 Apostrophes 
22*45 Édition de la nuit 
22'55 Ciné-club: cycle années 40 en 

France: «Les dames du bois de 
Boulogne». Film francès en 
blanc i negre de Robert Bresson 
(1944-45). amb Paul Bernard i 
Jean Marchal. 

0*25 Fin des emissions 

FR3 
17*00 Emissions règionales 
19'55 L'inspecteur Gadget 
20*05 Les jeux de 20 heures 
20'30 D'accord. pas d'accord 
20'35 Vendred i : Les F rança i s 

d'abord. 
21*30 Laissez passer la chanson 
22*25 Soir3 
22*45 Parole de regions 
22'55 Prèlude à la nuit 

TELEVISIÓ DE CATALUNYA 

20*00 Dibuixos animals: Els trapelles 
20*30 Telenotícies 
21*00 Si, ministre. Sèrie anglesa d'hu

mor. EI capítol d'avui porta per 
títol «La visita oficial». 
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en passa cada una! 
anatema, i si no fos que els 
temps han canviat encara la 
podríem veure a la foguera, 
que d'altres hi van anar segles 
passats per faltes menys greus. 
El que no deia el teòleg és si 
era un pecat d'aquells grossos, 
ni si l'autor o autora de les 
previsions pecava per tots els 
signes junts o per cada un 
d'ells. I què passa amb els que 
llegim cada dia amb devoció el 
nostre horòscop? També pe
quem?. Ai, valga'm Déu. 
Haurem d'organitzar una con
ferència perquè l'il.lustre teò
leg ens tregui de dubtes. 

Quin estiu 
passarà 
en Ripoll 

A Castelló d'Empúries hi ha 
hagut avalot í tol fa pensar 
que l'Esteve Ripoll serà el nou 
batlle. Es tracta d'un home 

molt actiu, que el trobareu al 
costat dels gegants quan sur
ten a airejar-se fora de la po
blació o fent o dirigint teatre. 
En Ripoll ès pastisser i ja me 

l'imagino a l'estiu, amb tant de 
turisme com hi ha dintre del 
terme municipal de Castelló, 
intentant compaginar l'alcaldia 
amb la feina. Si no fa com en 
Marià Lorca i no posa els plens 
al migdia, empalmarà la sessió 
municipal amb els pastissos. En 
una paraula, farà sessió conti
nua. Tota manera, si no se'n 
surt en la pastisseria, sempre 
podrà tirar mà del consistori, 
que sembla que té força habili
tat per fer «pasterades». 

Entrenament 
per al 
carnestoltes 

Avui es clou a Torroella de 
Montgrí el Congrés de la Unió 
de Pagesos. Gent del camp de 
tot Catalunya estudiarà a mar
xes forçades els problemes més 
urgents que tenen plantejats 
que no són pas pocs. Bé, 
d'això ja ens informaran al 
PUNT. Però hi ha un fet que 
em va cridar l'atenció del pro
grama. És previst que desprès 
de la cloenda, diguem-ne ofi

cial, se celebri un dinar de ger
manor, obert a lots els pagesos 
que hi assisteixin, que consisti
rà amb una gran paellada sota 
la direcció dels experts d'Al
bons, que cada any fan l'ar
rossada per carnestoltes. Són 
gent d'una gran experiència i 
tinc bones referències dels re
dactors del PUNT, que han 
cobert la informació anys en
rera, que l'arròs sempre suri 
bé. Esperem que aquesta vega 
da no ens fallin i que els page 
sos provínents d'arreu de Ca
talunya s'emportin, a més de 
les conclusions del Congrés, 
un bon gust de boca. Tenim el 
carnestoltes a quatre dies i els 

tota la televisió 
CIRCUIT CATALÀ 

SEGONA CADENA 

10'30 La gresca del sac de gemecs 
12'30 Documenlal: «Els anglesos a 

Menorca» 
13'00 Allò que e) lemps no s'emportà. 

La invitada d'avui ès l'actriu 
Maria Duran i s'emet l'obra: 
«Bola de neu» 

I4'30 Recull Informatiu 
IS'OO Què vol veure? 

CIRCUIT ESTATAL 

PRIMERA CADENA 

Thomas Mitchell i Edward Eve-
rett Horton. 
L'any 1937. a Xina, un diplo
màtic britànic, juntament amb 
d'altres europeus, ès segrestat i 
traslladat amb un avió a un des
tí desconegut 

19'30 

10*45 
U'OO 

la'oo 
!4'30 

15*00 
I5'35 
16'00 

Carta de ajusle. , 
;.C6mo lo ves? Programa juve
nil de debat que cada setmana 
ofereix una pel·lícula per il·lus
trar el tema tractat. 
«El iinico evadido». Film brità
nic del 1958. 
Genie joven 
Mirar un cuadro: «La pradera 
de San Isldro 1.909». Lucio 
Mui^oz comenta el quadre de 
Aureliano de Beruete y Moret. 
Telediarío 
Los pilufos: «Pinior y poela» 
Primera sesión. «Horízonies 
perdidos». Producció americana 
del 1937. Director; Frank Ca-
pra. Intèrprets: Ronald Colman. 

18'30 Libros de aventuras. «La in
creïble huída de los libros». 
LIsled, por ejemplo: «Obras Pú-
blicas: El minlstro responde». 
//. El ministre d'Obres Públi
ques i Urbanisme. Juliàn Cam
po, respon a una sèrie d'interro
gants sobre temes relacionals 
amb el seu ministeri 
Telediarío 
Futbol: Atlético de Madrld-
Alhlellc de Bilbao 
Informe semanal. 

20*00 
20'15 

22*15 

18'05 Érase una vez... e) Nombre: «El 
nacimiento de los Estados Uní-
dos» 

22*45 Sàbado cine: «Los dienies del 
diablo». Film italo-franco-bri-
tànicdel 1960. Director: Nicho-
las Ray. Intèrprets: Anthony 
Quinn, Peter O'Toole i Yoko 
Tan i. 
Un esquimal del gran nord ca
nadenc i la seva muller es diri
geixen als glaciars per dedicar-
se a la caça. 
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cuiners d'Albons ja es posen 
en forma. 

Solucions 
per Fatur 

El reple mès gran que lé en-
tre mans el Govern socialista 
és, sense cap mena de dubte, el 
de l'atur. Crear llocs de treball 
es molt difícil i més aviat se'n 
perden. Però moltes vegades 
em penso que no se sap ni 
aprofitar els que hi ha a l'abast 
de la mà. En diré un de ben 
senzill. A gairebé totes les es
coles funcionen els menjadors 
escolars. Lògicament perquè 
lot marxi correcte es necessita 
un personal que cuida de la 
mainada, tant en el moment 
del menjar com durant les tres 
hores que els nens i nenes ro
manen al centre. Normalment 
els encarregats de tot aquest 
muntatge són els mestres, que 
cobren un sobresou —no pas 
ben petit—. Voleu dir que no 
seria una bona solució deixar 
aquesta feina als nois i noies 
que han acabat el magisteri i 
estan esperant feina? Els mes
tres estarien més descansats 
per fer les seves hores de tre

ball i aquests joves, a part de 
treure's un sou, farien una bo
na pràctica de contacte amb 
els alumnes, que els seria moit 
útil en el moment de poder-se 
dedicar seriosament a l'ense
nyament. Que quedi ben clar 
que no parlo de reduir el sou 
als mestres, sínó de deixar 
aquesta activa, diguem-ne ex-
traescolar, a professionals del 
mateix ram. Sé que en alguns 
llocs ja s'ha fet alguna expe
riència d'aquesta mena. Fem 
números. Cornptem totes les 
escoles que tenen menjador es
colar i posem-hi una mitjana 
de cinc persones responsables. 
Són gent, eh! 

Dissabte 4 

0'40 Despedida y cierre. 

SEGONA CADENA 

I5'I5 
I5'30 

iroo 

I9'30 

20'30 
22'0O 

0*40 

Carta de ajuste 
La vispera de nueslro liempo: 
«Francisco de Vitòria i losdere-
chns humanos» 
Relransmisión deport iva. 
Transmissió del partit de rugbi 
corresponent al torneig de les 
cinc nacions des d'Edimburg 
Taller de leatro: «Els pasto
rets». 
La ventana electrònica. 
Teatro Real. L'orquestra Sim
fònica de RTVE dirigida per 
Theo Alcàntara interpretarà 
«Paso doble» de L. Balada 
«Simfonia n" 35» de Mozart i 
«Concert per a Orquestra» de 
Bela Bartok 
Despedida y cierre. 

Geneva Winters, de 
37 anys, va guanyar 
el concurs nacional 
de Carpentersvi l le, 
dotai*amb 5 0 0 S, en 
haver f e l la mueca 
més estranya. El seu 
marit li recomana 
que al mati no assagi 
la seva versió pop: 
es vol curar en salut 

^Kr 
^^^K 

1 ̂ ;M 

TELEVISIÓ FRANCESA 

TF I 

20'35 Telefilm: «Monsicur le Presi
dent», de Manuel Octavio Gó
mez. 

A2 

20'35 Champs-Élysées, amb Michel 
Sardou 

22'05 Les enfants du rock. Quincy 
Jones. 

FR3 
20'35 Dynasfie. Primer episodi. 
21*20 Plu.s menleur gue moi tu gag-

nes. Joc. 

TELEVISIÓ DE CATALUNYA 

20'00 Dibuixos anímaLs: El show de 
Gary Coleman 

20'30 Telenotícíes 
2r00 Jazz. 
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entreteniments 
MOTS ENCREUATS P-58 

I 2 .1 4 S 6 7 8 9 10 I I 12 13 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

as í!.z 

EEî T 
HORITZONTALS. 1. Que forma el complemenl.— 2. Lletres correla-
lives. Nom d'home. Crit de dolor. A l revés, però.— 3. Consonanls. Fe
ren una cosa a partir de no res. A l revés, arbre freqüent a la Costa Bra
va.— 4. Soprano. Xocar, ensopegar.— 5. Símbol de l'argent. Remei 
contra una mel/ ina. Article (antigament i dialectal).— 6. Brocs. Orga
nització de Ics Nacions Unides. A l revés, espai de temps comprès entre 
la naixença i la mort d'un ésser.— 7. Al revés, nom de consonant. Fer 
que una cosa esdevingui completament penetrada o impregnada per 
una altra. Af irmació,— 8. Que fa mal. que perjudica (femení), ( i iny de 
guerra compost d'una biga llarga amb un gran cap melàl.lJc (plural).— 
9. Al revés, símbol del radi. Símbol del cobalt. Vocal repetida. Vo
cals.— 10. Que no es pot acabar (plural). 
VERTICALS. I . Ciutat de Múrcia.— 2. Que obliga.— 3. Xifres roma
nes: 1100.— 4. Dit de l'autora o de l'obra considerada dignes d' imita
ció. Sofia .... actriu italiana. Al revés, cavitat vasta que penetra en la 
terra.— 6. Hidrocarbur no saturat, gas incolor. Sencera.— 7. A l revés. 
sola en el seu gènere. C'onsonanl repetida.— 8. Al revés. Ràdio Alt Fm-
pordà. Resistent a é.sser penetrada.— 9. Campió de molociclisme. Arà-
bic.— 10. Relatiu a un notari .— I I . FI qui excel·leix en un esport.— 
12. Relatius al reialisme.— 13. Que ve de manera imprevista (feme
n í ) . - JCR 

SOLUCIÓ DEL P-S7. H . 1. Panxacontenta.— 2. anO. gA. GE. írT.— 
3. Pi. Portent. eR.— 4. Frols. 1. setpO.— 5. RT. Atallar. aN .— 6. 
aseT. Mel. Ranc— 7. Se. Inodora. A A . — 8 . sIanaC. Fulard.—9. A A . 
aR. P. l.T. lA .— 10. Peratallada. 
V. 1. Paperassa.— 2. an i r l se laP. - 3. No. O. E. A. E.— 4. X. Plali-
nar.— 5. Agost. narA.— 6. Car. amoC. T.— 7. O. tíleD. Pa.— 8. 
Noe. l loF. I..— 9. Tensa. Rul l .— tO. F. Terralla.— I I . N i . T . A . A . 
D.— 12. Trepanaría.— 13. Alroncada. 

Blanques juguen i guanyen 
Solució al problema anterior: 1. T8A + 

JEROGLÍFIC 

Què ès en Sísif 
Solució a l'anterior: SÍSIF (SIS, IF) 
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Desitgem i tenim 
ei milior per a vostè 

La nostra imaginació no descansa mai per a què dormi Oé. Disposem d'una 
gamma molt extensa de dormitoris matrimoni i jovenils, due li permetrà 

d'escollir el model que s'adapti millor a les seves preferències. 

Projectes de decoració gratuïts 
i sense compromís 

Insuperables facilitats de pagament 
Trasllat i muntatge gratuïts 

>:!í 

GÜELL, 168-178 
GIRONA 

MÉNDEZ NUNEZ, 18 
FIGUERES 

COMPRI 0 NO COMPRI... VISITI'NS 
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vmr 
püRlLADY 

MOBLES DE CUINA - REGALS 

• Projectes i pressupostos gratuïts i sense compromís 
• Fabricació pròpia 
• Dissenys exclusius 

Sta, Eugènia, 50 - GIRONA 
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