Països catalansS.O.S. per "l'Hospital"
Aquesta última setmana l'Hospital de Sant Pau ha estat centre d'un conflicte laboral i sanitari important. Ara és resolt,
però subsisteix el problema de
fons de l'hospital. El doctor PiFigueres, ex-president del Cos
Facultatiu d'aquest hospital, ens
ha tramès el següent article en
què mostra la seva preocupació
per aquest important centre hospitalari.
Així, "l'Hospital", a seques,, perquè l'Hospital de la Santa Creu ha
estat durant més de cinc segles l'Hospital de Barcelona i per extensió
ï'Hospital de Catalunya.
Avui sembla que la venerable Institució agonitza. Es possible? Es posable que Barcelona i tot Catalunya
assisteixin impasibles a l'espectacle
depriment de l'ensulsiada d'aquest
Hospital del que tots ens sentíem orgullosos?
Iprecisament en aquests
moments que es reivindica la personalitat de Catalunya i es malda per
tal de restaurar les nostres Institucions seculars, sembla que tothom,
començant per la Molt llustre Administració ( M I A ) que no diu res, ni
«ls estaments de què depèn en certe
manera l'Hospital des de la seva fundació, capítol catedral i ajuntament
de la Ciutat, ni les entitats representatives de l'ordre social, ni la premsa, que s'ha limitat a aportacions
purament pública i aconseguir que
e'alci un crit que hauria d'ésser unànim: Salvem l'Hospital!

BREU
GIRONA. — El vinent dia 10, informa Cifra, el ministre d'Obres Públiques, Antonio Valdés i GonzàlezRoldàn, visitarà la ciutat. Mantindrà
converses amb el president de la
Diputació i es traslladarà a la Jonquera per inspeccionar les obres
d'unió de les autopistes espanyola i
francesa.
GRANOLLERS. — La secció d'En•enyament dels Amics de l'ONU ha
preparat un cicle de conferències
«obre la problemàtica educativa. La
segona d'aquestes va tenir el títol
"Opcions de l'alumne en acabar el
8è curs d'EGB". Tenen lloc a la Casa
de la Cultura Sant Francesc.
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No hi ha dubte que els temps són
difícils per al sosteniment d'una Institució Hospitalària; la Medicina és
terriblement cara i per això sembla que únicament la Seguretat Social amb les seves imposades fonts
d'ingressos pot reixir-hi. Es possible
que la Seguretat Social pugui salvar
l'Hospital. Però no serà a compte de
fer-li perdre la seva peculiar personalitat i el seu títol multi-secular
d'Hospital de la Ciutat? Quan aquest
era una Institució de Beneficiència,
s'aguantava la seva economia amb
les innombrables aportacions de persones, humils i poderoses. Pau Gil
llegà una fortuna, fabulosa pel seu
temps, per a bastir un nou Hospital i
poder al liberar l'antic de la Santa
Creu de les venerables sales gòtiques
que no lligaven amb les necessitats
de la vida hospitalària moderna. I
molts compatricis benemèrits hi contribuïren amb donacions i llegats importants. Amb l'esforç de molts es
bastí aquest nou Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, d'arquitectura singular per bé que poc adequada
per un Hospital de la nostra època,
encara que té serveis perfectament
projectats i estudiants. No fa pas
molts anys que encara el Notaris
barcelonins en redactar un testament
preguntaven al testador: què deixeu
per a l'Hospital? Sembla que tot això s'ha acabat en passar de l'Hospital de Beneficència a l'Hospital empresa. Però és que el nostre Hospital
s'ha de tractar com una empresa
qualsevol? No requereix un règim
especial? No hi ha d'haver algú o
molts que eixuguin el dèficit de l'empresa? Les Institucions, les Caixes,
les Associacions professionals, tots
els ciutadans poden fer-ho. L'Hospita ho mereix i Barcelona no pot oblidar-ho.
Salvem entre tots aquest Hospital
de gloriosa història que en el que va
de segle, sobretot, ha estat el cap-davanter de la Medicina moderna del
nostre país, amb nom i prestigi internacional. No oblidem les grans personalitats mèdiques que ho foren a
l'Hospital i tal vegada per l'Hospital.
Els Esquerdo, Raventós, Hibas i Ribas, Gallart, Corachàn, Comas i Prió,
Vilardell, Martínez García, Barraquer, Pinós, Guilera i tants d'altres,
per anomenar solament els desapareguts, són noms que honoren la Medicina catalana d'aquest segle. No solament ha estat la funció assistencial si no també la científica, les activitats docents i de formació professional, l'impuls de tècniques noves
el que ha fet l'Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau universalment conegut en el món de la Medicina.
Crec que no es pot deixar perdre
una Institució semblant. Opino que
la seva situació no és irremeiable, ni
de bon tros. Potser la MIA ens podria informar. Cal conservar l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb
la personalitat rellevant que els segles, Barcelona i Catalunya li han
donat
Déu vulgui que aquesta crida tingui ressò; tal vegada podrà contribuir-hi el darrer i penós conflicte que
tant ha actualitzat l'Hospital.
J. PI-FIGUERAS

Marsé,

literat de moltes professions

Ha escrit el guió per a un film que es roda a Barcelona
Joan Marsé, escriptor, autor de
diverses novel·les en castellà i
guanyador del premi internacionel Ciutat de Mèxic per a obres
escrites en llengua castellana,
censurat per l'Administració espanyola, redactor en cap de ia
revista d'humor "Por Favor",
ha escrit un guió cinematogràfic
per a un film que realitza Roberto Bodegat. L'acció de la pèllícula passa a Barcelona i és
en els escenaris barcelonins on
vam anar a trobar Joan Marsé.
El guió del film "En libertad
provisional" és el primer que escriu
expresament Joan Marsé i no és,
doncs, una adaptació de cap de les
seves novel·les.
HISTORIA DE DOS IMMIGRANTS
—Aquest primer guió que fas, suposa un tipus de treball i d'actitud
diferent per part del novel·lista?
—Efectivament, no té res a veure
escriure un guió cinematogràfic amb
escriure una novel·la. Un guió de cine, en principi, no és un gènere literari, sinó més aviat una feina prèvia, un treball sobre el qual s'haurà
de fer la feina després; pot ésser
més o menys ben escrit, però això
no té massa importància; allò que la
té és que expressi bé, d'una forma
narrativa coherent, una història.
—En aquesta pel·lícula que es filma segons el teu guió, Barcelona és
un pur marc ambiental, és protagonista...?
—El film narra la història de dos
personatges que viuen a Barcelona,
i tota l'acció s'esdevé a Barcelona.
La ciutat de Barcelona hi apareix
d'una manera física, no com a protagonista, per bé que amb una importància decisiva.
—Quina és la història que expliques en aquest guió?
—Es la història de dos immigrants
una mica marginats dins de la societat catalana. Dos personatges que
intenten adaptar-se a les convencions establertes, que semblen aconseguir-ho, però que al final fracassen.
NO SOC ESCRIPTOR
PROFESSIONAL
—Penses professionalitzar-te com
a guionista de cinema?
—No, no. He escrit aquest guió,
perquè hi estava interessat Roberto
Bodegas. que volia filmar una pel·lícula a Barcelona; però també perquè vaig veure que tenia, possibilitats i perquè em divertia la idea de
treballar amb Roberto, que conec
des de fa molts anys; ho hem fet
molt lentament, amb molta preparació. Tant si surt bé com si no hi

surt, el fet d'haver contribuït a fet
una pel·lícula és una feina positiva
per a mi, perquè implica unes experiències que m'interessen, però de
cap manera no penso professionalitzar-me com a guionista de cinema,
si és que arribava a interessar com
a tal, cosa que tampoc no sé. A mi,
el que més m'interessa, el que més
em diverteix és la novel·la. Considero que és el mitjà d'expressió que
més m'escau.
—Professional
de la
novel·la,
doncs?
—No, no, impossible. Pensar que
es pot viure de les obres que un
home escriu en aquest país, això
només se li pot acudir a un "loco".
Mai de la vida! Jo treballo des de
que tenia tretze anys; he fet cinquanta mil coses i tant em fa. No
em queixo. No sóc un escriptor que
treballi vuit o deu hores diàries.
I m'agrada de tenir un contacte amb
la realitat a nivell laboral, és a dir,
fer, a més, una altra feina. Fer una
altra feina que m'obligui a sortir al
carrer i veure què passa.
—Aquest personatge que has creat
i has donat a conèixer a la revista
"Por Favor", el "xoriço", el marginat confident, té res a veure amb
els personatges de la pel·lícula?
No, no; tot i que la història del
protagonista és la història d'un delinqüent, d'un home que en argot
policial es diu... "topero", un "rebentapisos". Al començament del
film és detingut, en sortir de la presó fa un intent d'integrar-se a la societat establerta, però no ho consegueix i, finalment, torna a ingressar
a la Model.
—D'on et ve la preocupació literària per aquests personatges marginats?
—En realitat, la meva preferència
per aquest tipus de personatges és
condicionada, ja que són un vehicle
narratiu. Jo els utilitzo d'una forma
descarada com a vehicle narratiu,
com a tascó. Aquest marginat és un
personatge que. per la seva composició mental i per causa dels condicionaments socials, és un individu
d'acció, un imaginatiu, un home que
topa amb la societat, que sempre es
belluga. Viu sol i em serveix de vehicle narratiu, perquè el puc seguir i
puc veure que li passen moltes coses. Es un "tio" que igual entra en
un pis de gent adinerada com de
sobte pretén casar-se, i de cop i volta se'n va 1 el veiem tot seguit en
un altre indret .
LA CENSURA TE LA CULPA
DE TOT
—Bodegas, director amb bon ofici,
ha estat criticat per haver participat en aquell projecte, després frustrat, que cercava una tercera via per

al cinema espanyol, i què et
SCS t\l?

—No sóc partidari de les qualificacions que acostumen a fer els erttics i, a més, penso que les fan per
manca de competència, perquè no ho
saben fer d'altra manera. Crec que
només hi ha pel·lícules bones i pellícules dolentes, novel·les bones i novel·les dolentes, i tota la resta no és
res més que unes qualificacions al
marge de l'obra en si, que és el que
interessa.
—La censura, que tu has suportat
, suportes, ha estat tant per al cinema com per a la literatura l'excusa
dels incompetents, segons els uns, i
la causa de la pobresa creadora, segons els altres. Qui és el qui té raó?
—La culpa de tot, la causa de tot
el que està passant al teatre, al cinema i a la novel·la —car tots tres
estan en crisi—, és en primer lloc la.
censura, no diré d'una manera total
i exclusiva, però sí en primer Hoc.
Primer ha de desaparèixer la censura
i després ja veurem què passa. De
vegades sents a dir que en Tal addueix el fet d'haver-hi censura per
justificar l'obra que ha fet i que no
està gens bé no perquè hi hagi censura, sinó perquè està mal feta, perquè
cl seu autor no dóna per a més. Això
és cert en alguns casos, però sempre
que es faci una afirmació així, hem
de procurar no oblidar que, darrera,
sempre hi ha una censura i que mentre existeixi la censura tot esdevé
un mal afer.
•—Escrius en castellà perquè t'és més
fàcil o perquè consideres que
d'aquesta manera tens més públic
al teu abast?
—Una mica per totes dues coses.
Cal deixar, clar d'entrada, que jo
vaig rebre una formació castellana i
en castellà. Quan era infant, l'escola
era totalment en castellà —era el
temps del "lenguaje del imperio"—,
la premsa de tota mena, íntegrament
en castellà, etc. Jo vaig formar-me
una estructura literària en castellà
i quan vaig començar a escriure no
ho podia fer sinó en castellà. Quan,
més endavant, vaig ser conscient
d'aixó, no em vaig plantejar d'escriure en català i no ho vaig voler
fer tampoc per raons culturals o de
bàndol. D'altra banda, escriure en
castellà em permet d'arribar a un
públic més nombrós; si pogués, escriuria en xinès, i no pas per raons
econòmiques, sinó perquè, quan escric una novel·la, sempre m'estimo
més que la llegeixin cinc persones
que dues. I, tanmateix, no descarto
la possibilitat d'escriure algun dia
en català; dependrà del tema i de la
necessitat que aquest tema sigui expressat en català.
Joan Marsé, novel·lista, premiat internacionalment, ara en terreny cinematogràfic; algun dia potser novel·lista en català. Depèn.
X CASO TAMAYO
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quan pensi construir una piscinauíí

!a construirem amb les tècniques més modernes
(formigó a p r e s s i ó " G U N I T E " ) i dels tipus i m i d e s : ^
més d'acord amb els seus parers ! preferències,
proveïnt-la a m b ^ l s aparells i a c c e s s o r i s ^
necessaris per gaudir d'una
aigua neta i cristal·lina.

S. A .

Aparells d'il·luminació
«»
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