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Dedicarem avui aquesta secció habitual
" de xafarderies a glossar les activitats

. d'alguns deIs nostres més,il·lustres saberuts
i conspicus poetes, escriptors i personal en
general. .
Comencem, per exemple, per AIex Su- .

sanna que, aquests dies, mereix 1'honor de .
.sórtir en aquest rebost per dos motius. En
. primer Iloc,: perqué acaba de. publicar El.
darrer sol a la col-lecció «Els Llibres de

- l'Ossa Menor» de I'editorial Proa, llibre que
anavá per prerni Caries Riba l'any passat -i
tenia tots els números- fins que va ensope-
.'W amb el joveníssim Tomer que, pel que
es veu, portava molta pressa. 1, en segon
lloc, perqué Alex Susannaja s'ha instal.lat a
Venecia on romandrá durant un any CM ha
intercanviat la seva p,la9'ldocent de Tarrago-

" na amb Rossend Arqués, professor' de
brillants antecedents llibertaris, i que' fms
ara feia elasses a la ciutat deIs canals.
També sera .notícia, un dia d'aquests,

José Agustín Goytisolo. 1ho.será també per
un doble motiu. D'entrada perqué ja s'han
donat a conéixer les creus de. Sant Jordi de
la Generalitat i en José Agustín en té una.
(Per cert que en Goytisolo queda estranyat
de la consulta extraoficial que Ii féu un fun-
cionari de la Generalitat sobre si acceptaria
el guardó, ell, en José Agustín, que tant ha
fet per les relacions entre els intel-lectuals

"t catalans i els castelIans.) 1 també sed ac-
tualitat perqué són a punt de presentar-se
,-en un doble acte, a celebrar a Barcelona i .
a Girona- els tres primers volums de la.co-
l-lecció «Marca Hispanica» que elI dirigeix.
Si hem de jutjar pels silencis que envolten
la preparació d'aquestes presentacions,
podern imaginar que es tractará de dos esde-
veniments d'envergadura.
1 ata un telegrama: dijous sera noticia un

tal Toni Turull,professor a la Universitat de
Bristol, novel·lista, assagista sobre Pere
Quart, etcétera, etcétera ...
Un altre telegrama -pero en forma de

postal- ens arriba des de Brussel-les: Josep
Uelés ens anuncia la inauguració de la seva
exposició. 1hi afegeix ama: «Aclareixo que
no tinc res a veure amb Europália, 1, a més,
tinc la bandera catalana 'a la galeria.» En
deixem constancia i recordem alló de «no
soIs de banderes viu l'home».
Ni de banderes, ni de literatura. Pero ens

permetem de recomanar la lectura de dos ar-
tieles que si no serveixen per a viure -en el
sentit que no són comestibles-, com a
mínim ajuden a sobreviure. Per exemple,
l'escrit de Tísner al darrer número de
«Serra d'Or»titulat «Gimnástica sueca» i
que proposa que Pere CaIders sigui prerniat
amb el Nobel. No cal dir que suscrivim la
proposta. 1, també, per exemple, l'artiele de
Ramon BarniIs al setmanari «El Temps» ti-

. tulat Kultumaf que parla -.,;ai!- del Pacte
. Cultural i que acaba dient: «En el pacte cul- .
tura!, només hi creu el ·seu pare. EIs altres
. signataris.ini aixó.» (VirgilU.SaIyat-Sb.:es
.resisteix a parlar-ne i cada vegada que .sent
aixó de Pacte Cultural, toca fusta. Se'ns
escapa, pero, ae dir que si.un president de
Diputació no va signar, a un altre quasi el
van haver de portar, des de-vés-a-saber-on
fins al palau de la Generalitat, agafat de les,
orelles.) , .
Pero mentre que uns signen, els altres tre-

baIlen. 1 Miquel Martí PoI ja té a punt un
altre Ilibre de versos que, segurament, pu- _
blicará Empuries.
1, per avui, res més, que després el perso-

nal se'ns enfada.

Virgili i Salvat

Addenda. - Algú ha dit que les primeres con-
clusions de l'enquesta sobre consum cultural a
Catalunya, auspiciada pel Conselt Assessor de
Cultura, podrien ser aquestes: que el diari més
ltegit a Catalunya és «La Vanguardia», que a Ca-
taiunya operen tres canals de televisió- i que J.V.
Foix és el més destacat poeta catalá vivent,. "


