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A LA VORA D E . . .

Arran de «Directísimo» i « A fondo»
El senyor Inigo continua promocionant. suposem que generosament, autors de llibres i nous valors de I espectacle. Dissabte, gens de rellotges que es
paren o culleretes que es torcen; ni de
llamps i trons contra aquells qui no sabem què és una dictadura o, anant al
fons, contra tot I Occident cristià per haver sortit de l'Edat Mitjana; ni cap nen
vegetarià congènit, que per cert ja és visible en un sport publicitari. No, dissabte tocà als «trobos». A la «trobadora», sobretot. Una mossa grassoneta i
poca-solta que. ateses l'ambició i manca
abseluta del sentit del ridícul que demostrà posseir, no fora gens d estrany
que algun dia torni als estudis de Prado
del Rey. feta tota una Lola Nacional.
Diuen que «Directísimo» serà emès en
color. Tot fa suposar, doncs, que hi ha
espai per estona. Si és així. pregaríem
els seus rectors que mirin d'escurçar almenys els números que s hi intercalen.
Resulten, llevat de comptades excepcions. massa llargs, pesadíssims. I fan el
telefilm s'endinsi massa dins la nit A
propòsit del telefilm del dissabte. No els
sembla que ja seria hora que ens rellevessin de veure el crani lluent de Kojak?
Passar del «Directísimo» del dissabte
al directe «A fondo», que a cura de Joaquim Soler Serrano és emès per la segona cadena el diumenge al vespre, fa
el mateix efecte que eixir d una cambra
enxubada a l aire lliure. A I emissió
última, pensem modestament, que I arquitecte Ricard Bofill, fet famós per I afer de «Les Halles» de París, va passar
de rosca. Afirmar que Coderch. Oriol
Bohigas. etc. son excel·lents arquitectes. però d unitats, no de conjunts urbanístics com avui s'exigeix a l'arquitecte, i atribuir-ho a una mentalitat superada. ens sembla gratuït i un bon xic
pedant. Primer: no tothom té la sort de
comptar amb el suport d'un President
de la República i menys que ningú, els
nostrats arquitectes que esmentà el jove
Bofill. Segon: ^No ha sentit parlar, si
més no. I afortunat arquitecte català
triomfant a París, del projecte d'Oriol
Bohigas, ni tan sols tingut en consideració. d urbanitzar la muntanya de
Montjuïc'
JOSEP DESUMBILA

PROGRAMA PRIMERA CADENA
14.00 Miramar: Informatiu (Només
Principat i Illes.)
14.30 «Aquf, ahora». (Coior)
15.00 Teiediari: 1." edició. (Coíor)
15.30 «Salto mortal»: «Londres». (Color)
16.30 Vals de les flors, del Trencaclosques. de Txaikovsky.
16.45 Giravol: Revista informativa en
català. Entre d'altres, reportatge
entorn de la polèmica antopista
sobre el mar. (Només Principat i
Illes)
18.30 Avenç informatiu.
18.35 Programa infantil. (Color)

MOT A LA FI

Caçà sí, Cassà no
er raons d'ordre personal i familiar, que no fan al cas, m'inP
teressen les notícies —les poques

notícies— que fan referència a
Caçà de la Setva i que publiquen
els diaris i setmanaris de Barcelona. Així, fa unes setmanes la
premsa ens assabentà de la suspensió d'un cicle de conferències
que havia iniciat el «convergent»
Miquel Roca. Apart d'aixó, poca
cosa més. Es a dir, hi ha una contravèrsia caçanenca que vé de
lluny i que treu el nas periòdicament: el senyor alcalde de la VUa
s'enfada cada cop que veu el nom
de Caçà de la Selva escrit així (amb
ce trencada) i no com ell voldria,
amb dues esses.
Una picabarralla de campanar?,
direu. Potser sí; però jo hi veig, bàsicament, plantejada una qüestió de
fons d'interès general. M'explico: el
batlle de Caçà assegura que té
prou documentada la tesi munidpal.D'altra banda, la grafia amb ce
trencada fou la fixada en eJ mapa
de Catalunya editat — a cura d'en
Pau Viia—per la Generalitat I és
també la grafia que fixa en primer
lloc l'Enciclopèdia Catalana en
curs de publicació Per a mi almenys, aquest dobie argument
tanca de cop. I per tant, no penso
desaprofitar la infreqüent avinentesa de respectar el criteri d'uns
mestres i d una autoritat natural i
legítima.
MANUEL NADAL
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20.00
20.30
21.00
21.30
21.40

23.15

Novel·la: «Bearn». de Llorenç
Vitlalonga. Capítol XII.
«Revista de toros». (Color )
Teiediari: 2.a edició. (Color.)
«Vuelta» Ciclista a Espanya.
«Ciudad oscura» («Dark City»).
Film rodat en 1950 pel famós director alemany transplantat a
Hollywood. William Dieterle.
Intèrprets principals: Charlton
Heston. Elizabetl Scott. Viveca
Lingfords. Dan Deforc. etc.
Teiediari: 3.a edició. (Color.)

PROGRAMA SEGONA CADENA
20.00 Polisportiu.
21.30 Notícies al segon programa.
(Color.)
22.00 «El pantano Okenenokee». Documental. (Color.)
22.30 Teatre-club: «Fin de partida», de
Samuel B e c k e t t . T r a d u c c i ó
d Anna Maria Moix. Realització
Sergi Scnaaff. Intèrprets: Enric
Guitart, Conxita Bardem. Josep
M. Angelat i Feliu Pena.

Escriure fins als 60 anys
l món és ple d'Institucions, Centres, Entitats, Associacions i Clubs de les característiques més
E
diverses. Cada dia descobrim l'existència de noves agru-

pacions d'aquesta mena, i és ja pràcticament impossible
d'inventar-ne una que sigui original; de seaur aue hi ha
els Amics de les Granotes o el Centre d'Estudis de Bigotis de Gats,' si em permeteu d'exagerar una mica.
Un del grups més interesats d'aquestes associacions
és el format per les entitats que aspiren a intensificar els
contactes humans. M'ha arribat la noticia que existeix
una Federació Internacional d'Organitzacions de Correspondència i Intercanvis Escolars, i que una de les entitats federades és la institució Letters Abroal, de Nova
York. Des de fa vint anys, aquesta institució «fomenta l'amistat epistolar entre ciutadans dels Estats Units i d'altres cent quaranta nacions del món, per tal d'estimular la
comprensió internacional a nivell personal, única base
veritable per a arribar a la pau a tot el món».
La doctrina em sembla raonable —és més difícil odiar
«els alemanys» o «els turc®» quan som amics d'«un» alemany o d'«un» turc; el contacte personal corregeix les
perilloses generalitzacions—, i contra el que pugui suposar-se, la utilització d'aquest servei de correspondència

ganització d'aquest servei que ja ha beneficiat un milió
de persones — ha de ser molt complicada, i per tant molt
cara. Els directius asseguren que no té cap relació amb
el govern dels Estats Units, o sigui qie no té cap c a r à c t e r
oficial.
Però hi ha un detali que em desconcerta: s'accepten
peticions de correspondència de qualsevol país del món
enviades per persones entre 16 I 60 anys d'edat.
No ho entenc. (Tampoc no entenc que es r e f u s i n les
cartes dels adolecents de tretze o catorze anys, sigui on
de passada; és una edat ideal per a desvetllar la curiositat"
la comprensióenvers els adolescents d'altres paisos). Precisament hi ha una colla d'homes i dones que són als voltants dels 70 anys, i fins i tot dels 80, que trobarien en
aquest servei de correspondència un ajut, una companyia'
una forma de rejoveniment molt positius; i a més, podrien
oferir unes esperiències i uns punts de vista francament
apassionats.
Davant d'aquesta discriminació, potser sí que encara
hi ha un Institut per a inventar: els Amics d'Escriure Cartes a partir dels 60 anys.
.IOSEP TE FSPINAS

RETALLS

La representació regional
En la situació actual, els organismes
de representació regional podrien,
sense cap dubte, constituir un seriós
avanç en l'àmbit regionalista. Si més no,
hi hauria l'avantatge que la idea regionalista fóra present d'una manera contínua i important als més alts nivells de la
vida política nacional, però la seva constitució difícilment es podria fer de manera que respongués a tots els interessos, a totes les inquietuds i a totes les
tendències polítiques existents en el si
de les regions. A tot estirar, podrien arribar a ésser uns ens deliberatius, que podrien aportar un assessorament al Govern en matèria regional, i poca cosa
més. I, mentre les coses continuin com
ara, tampoc no sembla desitjable que siguin molt més «una unitat administrativa radicada en el Govern», com Fraga
ha dit que podrien arribar a ser.
En realitat, i a l'hora present l'afer de
la representativitat regional planteja un
problema previ que cal resoldre ineludiblement; el d obrir una via legal a ta voluntat popular, de manera que aquells
que han de parlar per les regions, i defensar els seus interessos i drets, s'apuntalin inconfusiblement en el sentir
de la majoria definit democràticament.

Quant a la resta, ni que calgui donar-li
la benvinguda, per poc que demostri la
seva utilitat, sembla que sigui una mica
allò de posar-se a muntar la casa per la
teulada...
«El

(Joaquín Aranda,
H e r a l d o de A r a g ó n » , 26.774,
25-4-76.)

ELS SEPARATISTES (DE
CONTRA CARLES SENTIS

MADRID)

Tot començà, quan, després d'unes
declaracions a un diari de Barcelona, el
director general de Coordinació Informativa, Carles Sentis, opinà favorablement sobre la utilitat de l'Estatut de
1932. El diari nacional-sindicalista madrileny «Puebio» fou el primer a obrir
foc, i seguí més tard el «gironista» «El
Alcàzar». Les diatribes contra Sentis i
Catalunya foren fortes. Des de tractar de
pallasso en Terradellas i d imbècils i
sanguinaris els catalans, fins a ficar dins
del mateix sac a democristians, anarquistes i comunistes.
Carles Sentís, home conservador i

LLIBERTAT I JUSTÍCIA
Un nou interrogant sorgeix immediatament. ^Qué passarà a Itàlia, a França i
a tot Europa els tres propers anys? Ho
torno a dir: no ho sé. Només só allò que
penso i desitjo. Penso que és possible
de resoldre d'una manera no bèl·lica i
no catastròfica, tan sols reformadora,
aquesta tensió, tantes vegades anomenada, i per tant, ho desitjo. No puc concebre una Europa on la set de justícia
mati l'exigència de llibertat, o on la bandera de la llibertat no porti en ella mateixa el color de la justícia. Penso igualment que aquesta reforma és també
possible a Espanya, i també la hi desitjo
amb tota l'ànima. D'altra manera, em
veuria conduit a témer que la nostra darrera guerra civil no fou per a nosaltres
la darrera. I això, sí que, per damunt de
tot, no ho vull, gens, però gens, ni mica.
(Pedró Laln Entralgo,
«Gaceta llustrada» 1021/2-5-76.)

Estable i molt assolellat

EL BON J A N

(«Destino» 2.013/29-4
a 3-5-1976.)
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EL TEMPS

Als Paisos Catalans i a Perpinyà el
temps serà clarament anticiclònic. Predominarà el cel serè o escassament núvol;
núvols en llur m a j o r i a d e v o l u c i ó
diürna, que desapareixeran cap al vespre. A les hores nocturnes es formaran
boirines i boires disperses, per cansa
dels vents encalmats. Durant el dia bufaran les brises marines amb intensitats
moderades. Les temperatures màximes
continuaran pujant, mentre les mínimes
es mantindran sense canvis.
AHIR: Bonança atmosfèrica i temps
estiuenc.
En la jornada precedent, igual que en
la anterior, la inestabilitat es canvià per
una gran estabilitat, desaparegué la nebulositat i es reduiren totalment les precipitacions. A la nit el vent estava encalmat, i a les hores diürnes bufaren feble-

que milità en les files nacionals, ha defensat la pròpia catalanitat i la del seu
poble. Els inspiradors dels atacas de
«Pueblo» i «El Alcàzar» són els hereus
dels qui inventaren el separatisme i dividiren Espanya en dos bàndols que encara nos han reconciliat.

ment les brises. Es formaren calitges i
boirines per les costes. Les temperatures màximes pujaren notablement i les
mínimes s'aguantaren o baixaren lleugerament. A l'alta mar predominà el marejol i a les costes la mar arrissada.
TEMPERATURES EXTREMES
Alacant: 21 i 7 graus.
Barcelona: 19 i 13.
Castelló: 24 i 9.
Ciutat de Mallorca: 21 i 2.
Girona: 22 i 4.
Lleida: 24 i 8.
Tarragona: 22 i 7.
València: 25 i 8.
LLEBEIG

CUPÓ PRO CECS
Premiat en
el sorteig d'anit passada
Alcoi
Barcelona
Castelló
Girona
Illes
Ueida
Tarragona
València

701
991
466
991
673
022
022
468

(3 de maig del 1976)

Desarrugador

HORITZONTALS
1. Conjunt de coses posades en {
l'una al costat de l'altra. — 2.
— 3. Al revés, déu egipci. Queixa, w
sonants. — 4 Crit de bestiar de nan»
del cabrum. Ocell. Que conté de q"
com tant com permet la seva capaW
— 5. Al revés pronom personal rioj
— 6. Natural d una ciutat de Girona-• ò
vat. — 7. Al revés, teixit de seda o c .
de malla reixada. Repetit, escola p «
rica. Prefix que designa compost M ^
contenen oxigen —
Sis-centerevés, regla d'acció imposada pe'
autoritat superior. Al revés, interí® ^
negativa. — 9. Anella que reuneix
feix de claus. — 10. Que escolta, e ^
cialment per indiscreció.
VERTICALS
1. Tornar a absoldre. — 2. Nou ret>r£
que treu una planta. — 3. C o n s o n a n t ó
petida. Fang tou. Dos-centè. —
* $
de tocar. Al revés, nom de "® tr ®' 0l ri
revés, substància untuosa. — 5. "ro
personal. Irreal. — 6. Allans. Al
natge pirinenc. — 7. Al revés. t o l . ^ a r que bo. Antiga ciutat de Caldes. ^ofl1
got, dona menyspreable. — 8.
personal. Tinc en gran estima. Co „,
nants. — 9. Ratlla al llarg de la n 10resta al descobert la pell del cap-'
Donar autenticitat.
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