
S1arriba a un deis descansos d'Un tomb per la vida dedicat a Joan Brossa:

els coetanis demostren estar al corrent deis entra i surts del poeta. Els

d'edicions fins fa poc subterranies -Reducclons, Café Central, La Forest

d'Arana, Faig, Jardins de Samarcanda, etc.- i que ara rivalitzen en el favor

del püblic amb tirades qui inquanta mil exemplars. L'astorat

televident practica el zapping per deixar enrere 1'allau publicitari de

A la primera cadena ni troba un animadíssim

possible influencia que les comedies de Shakespear reir posteriorment

en la música de Purcell i d'altres barrocs. L'encert gairebé total üe les

respostes demostra 1'elementalitat de les preguntes.

A la segona cadena, tot i el seu habitual carácter mes profund, passen un

documental amé i lie

per exposar el pes rstada d'aquella familia a Corfú ¡uposar en els

tan suades del

Ouartet d1Alexandria fan somriure els telespectadors menys informáis.

La taula rodona del canal 33 s'ocupa de la propera temporada musical, ja

en el nou Aud

paper de "principal director invitat", imprim ais concerts de 1'Orquestra

Ciutat de Barcelona. Com a concessió, es preveu la interpretació d'algun Mahler

i que, en el gruix de la programació, format per música del segle XX, s'hi

obrira alguna escletxa per ais classics, relegats en els darrers temps ais

alaus d1esports, ira es dediquen a la música de cambra. En

reportatge in situ que permet veure i avancen les obres del Lice1

reconstrult gracies a les aportacions populars que han fet inútil I1interés de



les institucions a participar-hi d'una manera activa.

Les cadenes privades, molt mes sensacionalistes i no tan rigoroses com les

anteriora, reprodueixen les tafaneries del moment: el coup de foudre que ha

reunit la russa Ala Demidova i Ramón Oller per muntar plegats un gran

Moneada,- el conveni signat per Columna amb Gallimard; els rumors sobre 1' ingrés

de Quim Monzó en un monestir benedicti... I les parabóliques faciliten una

auténtica bomba: Salinger cedeix a la pressió i atorga una entrevista en

exclusiva a la CNN; un ratolí ha mossegat el panxell de Stephen King, etc.

Quan 1'endormiscat televident obre els ulls, acaba el malson: tots els

cañáis están ocupats per futbolistes de tot el món que empaiten una pilota.

S'ha imposat el seny i el retorn a la normalitat.

Joaquim Carbfi

-A la memoria de Law Chon Yin, de Macau, que va morir després de pass.
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