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11Arbonés, també present, va ser
rpreseritada pel doctor Alexis
Eudald Sola), li -havia revela!' la
convincent musicalitat de la
prosa de Gore Vidal, de ressonán-
cies poétiques, - '
1 és que Gore Vidal va refrescar Continuem, pero, amb el Día

1'ambient amb les seves 'bril- del Llibre. Al rnigdia, Sebastiá
Iantissimes intérvencions, que 'Serrano dinava en un discret res-
van posar en. relleu -entre altres taurant de la Rambla de Catalun-
coses- que una cosa és fer de. ya i saludava efusivament una
«progre» contestatari en qualse.- . parella d'arnics. Més tard, els
vol revistetai una altra ser guio- .nostres espies =que.com veieu,
nista del «Ángel Casas Show», o com sempre, eren a tot arreu-
a l'inreves. Perqué la veritat és . varen descobrir Caries' Torner
que el pobre Casas va quedar ben que remenava llibres cofat ainb
desassistit davant la intel-ligéncia un barret de palla. EIs ases aquell
crítica del novel-lista nord- dia van haver de menjar alfals.
americá, que dos dies després
ens va confessar haver-se divertit
molt, al capdavall: per exemple,
quan la veu-intérpret demanava
insistentment de coneixer el guió.
de les preguntes del presentador,
l'americá hagué de dir finalment
que eH, per televisió, no respon a
res, diu allo que vol dir.
Per 'cert.. Gore Vidal va insistir

* * * molt durant la seva estada a Bar-
. , celona en la importancia de la

Mentrestant, ben a prop, a la televisió. Tot i que ara no hi té
playa de Sant Jaume, Joan Carr- cap programa, hi surt molt
eras i Martí, director literari de la sovint, i és tan popular, als Estats
Gran Enciclopedia Catalana -\m Units, com un actor. Virgili i
dels holdings culturals més impor- Salvat (SL) li va demanar si
tants del país-«, anava repártint aquesta circumstáncia no el
fastuoses eotrades que dona ven podia dur a ser president deis
dret a escoltar Gore Vidal, la Estats Units. La contesta va ser
gran estrella del dia, a 1'Up & taxativa: «No sóc tan estúpid
Down. Carreras estava més con- com aixó. No pas avui, en la pri-
tent que un gínjol, tant que fins i mavera de la senilitat.» També
tot no es va recordar de deixar-se vam parlar amb Gore Vidal de
a casa l'eterna bufanda que em- cinema. 1 la seva actitud no va
bolcalla el seu co11 egregi ser menys sorprenent: «No me 'n
(generalment de colors groc, ver- par l i, de cinema», anava
mell o blanc; la bufanda). Som repetint. «He d'anar ambcompte
testimonis que el senyor Carreras amb la meva pressió sanguínia.
va meréixer tota la simpatia de No he vist ni Senso ni Myra
Mr. Vidal quan li va dir , Breckrindge; només veig cinema
l'endemá, en acabar l'acte de pre- intel-lectual, com Ben-Hurs (tres.
sentació a la Universitat de . pel-Iícules de les quals' Gore
Barcelona, que la lectura que Vidal fou el guionista). Gore
l'autor havia fet d'unes pagines Vidal ha quedat encantat de
de Washington D.C: (la traducció Barcelona, ciutat que Ji ha sem-
catalana de les quals, de Jordi blat <1or~a habitable» i ha

Virgili i Salvat .

J a .sabem que els nostres lec-
tors han estat esperant, amb

santa impaciencia, l'aparició d'a-
quest «rebost» per a eonéixer
que va passar exactament el Dia
del Llibre, que varen fer els
nostres ínclits, superbs, famosís- ,
sims escriptors. Dones bé, aquí
som per servir-los.

* * *

A la playa del Pi, per exemple,
Ignasi Riera i Guillem-Jordi
Graells platicaven sobre 1'IVA i
les seves conseqüencies i feien
cara d'estar disposats a. éxercitar
una resistencia numantina en-
front de les agressions imposi-
tives del ministeri de Finances
(GraeIls i Riera són dos peixos
grossos de l'Associació d'Escrip-
tors en Llengua Catalana que,
sota la tutela moral de Pére
Calders, que ja ha fet un parell
d'articles sobre la qüestió han·
declarat la guerra a SOlchaga).

quedat gratament sorprés de la
coneixenca de' LluísRacionero,
amb qui va connectar de seguida.

* '@' *

* *. *

1 no corn a ases, sino com a
dignes guardians de la virtut, dos
Inelitspoetes i intel-lectuals, nou-
centistes de pro, venecians i
. sarrianencs, és a dir, Miquel Al-
zueta i Alex Sussanna escortavei1
sornrients la figura de. Maria
.Jaén, que intentava vendré la
seva aventura pornográfica a la
mateixa playa de Sant Jaume, Un
nan infiltra:t, que havia llegit les
insinuacions que féiem la setma-
na passada des d'aquesta mateixa
secció a propósit de la, inexistén-
cia de la tal Maria Jaén, va acon-'
seguir escapolir-se de l'escomesa
deIs guardaespatIles i accedir a
.una peca 'íntima i definitiva: el
carnet d'identitat de Maria Jaén.
Per tant, Virgili i Salvat (SL) no
't~ cap més remei que reconéixer
. l'error i proclamar, a tothom qui
vulgui sentir-ho i escoltar-he;
que Maria Jaén existeix i és de
carn i ossos (i no entrem en més
detalls per no f er-Li la
competencia). ,'- .

Reflexió viperina. - ¿Quina relació
hi ha entre la querella' de L1uÍsLlach
contra Felipe González i l'absencia
d'aquest cantant en el debat sobre. la
caneó organitzat pel circuit catalá de
Televisió Es-pa-nyo-la?


