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Les radicáis manifesta-
cions, junt amb l'actitud 
adoptada peí President del 
Parlament de Catalunya 
Heribert Barrera, com 
oposició al «Reial Decret 
2238-1980 del 10 d'Oc-
tubre, nomenament del 
Governador General de 
Catalunya, atribucions i 
protocol; han donat lloc el 
que podríem dir-ne la pri
mera ensopegada. 

Després de llegir a la prem-
sa la «Proposició no de llei, 
sobre el Governador Gene
ral, aprovada peí Parla
ment de Catalunya, apartat 
2.-«El parlament de Cata
lunya estima que atesa la 
importancia de la materia i 
l'ámbit d'aplicació, con-
vindria que les Corts Gene
ráis procedissin a un desen-
volupament legislatiu de 
l'article 154 de la Constitu-
ció», creiem que la cosa no 
passará d'aquí, d'una re-
quitllada, pero ens sentim 
obligats a donar la nostra 
opinió: 

Article 154.- Un Delegat 
nomenat peí Govern dirigi
rá Fadministració de FEs-
tat en el territori de la Co-
munitat Autónoma i la co
ordinará, si és procedent, 
amb l'administració propia 
de la Comunitat. 
Una interpretació ajustada 
per part del Govern, hauria 
sigut el nomenament del 
Delegat General de Cata
lunya, nomenament que, 
aixó si, hauria obligat a do
nar el nom de Delegats, els 
actuáis Governadors Ci-
vils, factor possiblement 
considerat, l'anomenar al 
Governador General. 

No es pot fixar, un 
paral.lelisme, President del 
Govern, President de les 

Corts, amb el President de 
la Generalitat, i President 
del Parlament de la Gene
ralitat de Catalunya. El 
Govern és el Poder Execu-
tiu, Les Corts Generáis, -
Cámara de Diputats i 
Senat- formen el Poder Le
gislatiu de l'Estat. El 
Parlament de Catalunya és 
l'organisme legislatiu de la 
Generalitat, per l'aplicació 
deis traspassos concedits 
peí Govern a la Comunitat 
Autónoma de Catalunya 
d'acord amb l'Estatut. 

El Parlament de Catalunya 
no és el d'un Estat Federal, 
és el de la Generalitat, 
dintre del marc de l'Estat 
de les Autonomies. 
Tot paral.lelisme, que es 
yulgui donar amb les Corts 
Generáis i el Parlament de 
Catalunya, és per tant sub-
jectiu i convencional. 
Benvolguts: 
La Capcalera, expressa de 
manera concreta el que 
representa la nostra ideolo
gía pragmática, genuina-
ment democrática, per un 
millor ordre i ben-estar so
cial i vida ciutadana, que 
supera a les ideologies dog-
mátiques totalitáries, si-
guin del signe que siguin. 
Si creieu que Fadministra
ció de l'Estat i els homes 
públics han d 'ésser 
concrets, correctes, hones
tos, rigurosos i transpa-
rents, en les seves disposi-
cions i actuació, si així ho 
desitgeu perqué sou homes 
i dones de bon fer, dones i 
homes que estimeu a la 
familia i teniu il.lusió de 
treballar per aconseguir un 
bon viure amb dignitat, 
trovareu en la lectura 
d'«ALTÉRNAT!VA» la 
vosta identificació. 

Distribució territorial de Catalunya 

La problemática 
deis empresaris 

espanyols 
La decadencia futbolística de 
Catalunya i el seu possible 

ressorgiment 
Qualificació penal deis delicies 
Consideracions a una 

suposada coalició 
Ordenado del territori, desenrotllament 

urbá i contaminació 
Otras fuentes de energía 

Falta de credibilitat a les Sindicáis 
Humanisme i paisatge 
Un toe d'atenció 

El Castell de M¡ralles i l'Agulla Grossa 
Mots creuats 

Opinions, suggeréncies i preguntes 
Nadal... i Pascua 

Preparem les terres 
Activitats casolanes.- (Cuina) 

Rahona, la Rhode Grega o la 
Rodia prehistórica 

L'art románic (I). L'arquitectura 
Montserrat 

Monuments 
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Parlem-ne 

Qualificació 
penal deis 

delicies 
L'atmósfera ciutadana s'ha 
impregnat d'un malestar, que ja 
han qualificat de psicosis de 
terrorisme i de barbarie. Les 
causes óbviament tots les co-
neixem, el terrorisme s'ha inten-
sificat en l'any 1980 a Espanya 
de manera no imaginable, i tam
bé Europa: Bolonya, Munich i 
París han sigut els escenaris de 
mes ressó. En els mitjans de co
municado diaris i revistes, s'han 
exposat conceptes radicáis, uns a 
favor del restabliment de la pena 
de mort, abolida per la Constitu-
ció, i d'altres en contra de la pe
na máxima. 
Els que están en contra de la pe
na de mort manifesten: 
El dret a la vida és per tots els 
humans sense excepció, ádhuc 
s'ha de respectar el dret a la vida 
de l'assassí, matar aquést, signi
fica posar-vos al seu nivell i imi
tar la maldat de la seva acció. 
La pena de mort rarament ha si
gut una solució a un escarment i 
malgrat que ho fos, no és lícit 
usar-la. La vida sois és de Déu. I 
malgrat que sigui ateu, no hi ha 
dret a considerar la vida deis de-
més com propia. El dret a la vida 
és inalineable i cap ser huma el 
perd per els seus errors o faltes, 
ádhuc l'individu que comet un 
crim. La comunitat déu donar-li 
la possibilitat de regenerar-se, 
d'expiar la seva falta, la mort 
després de tot no és una solució, 
puix és antihumana. Existeixen 

altres mitjans mes dignes de l'ho-
me per reparar el mal fet i la so-
cietat ha de trovar-los. 
Ni l'Estat ni els governants ni tan 
sois els individus están Uigitimats 
per privar de la vida a un 
semblant. La pena capital suscita 
greus qüestions, en relació amb 
el respecte de la dignitat de tot 
ser huma i deis drets humans. 
La pena de mort, és un fet mo-
ralment inacceptable, baldament 
en els cassos de delictes greus, i 
s'hauria d'eliminar deis códics 
penáis on existeixi. El cástig ca
pital sois té com a resultat safis-
fer el desig de venjanca huma. 

*** 

Els que demanen el restabliment 
de la pena de mort al.leguen 
entre altres aquests arguments: 
D'antic ve alió «quien a hierro 
mata a hierro muere», conside-
rant natural que així sigui, si no 
es vol tornar a la llei de la selva, 
mes no del mes fort, sino del mes 
mal-ánima. 
Els principis deis drets de l'home 
és fundamentant en el dret a la 
vida, i a la seva mort natural o 
circumstancial. Un home té el 
dret, que un altre no el mati pre-
meditadament, i no sois s'ha de 
respectar la vida del matador, 
que ha trencat el dret a la vida 
d'un semblant. 
Els crimináis apliquen la pena de 
mort en els seus actes terroristes, 
perqué saben que, a ells no se'ls 
pot aplicar si son agafats. 
El perdó a l'assassí es converteix, 
per sí mateix, en violencia contra 
la víctima, que és oblidada, per 
pensar en els drets humans del 
criminal, car la víctima per ésser 
mort, no és d'aquest món, i no té 
cap classe de dret huma: sois el 

de pudrir-se el seu eos. 
La vida d'una persona assassina-
da, val al menys tant com la de 
l'assassí que comet 1' irreparable 
delicte de privar de vida a un 
altre ser huma. A Rusia i paísos 
satélits, totalitaris comunistes, la 
pena de mort está a l'ordre del 
dia. 
La democracia no obliga precisa-
ment a l'abolició de la pena de 
mort. En diferents estats de 
U.S.A. hi ha establerta la pena 
de mort. A Franca també és vi-
gent, actualment son tres els con-, 
demnats a mort. 
A l'Estat Espanyol l'abolició de 
la pena de mort a mes de concep
tes elevats, fou també una conse-
qüéncia subjectiva de l'ús de la 
máxima pena capital, en l'antic 
procés polític. 

*** 

Per els arguments exposats per 
uns i altres, queda confirmat 
l'adagi: «totes les coses de la vi
da son del color del cristall en 
que es mira». Mes la vida de 
l'home no pot estar subjecte a 
apreciacions. En cap deis raona-
ments s'aporten conceptes de 
previsió, de defensa de la so-
cietat. No hi ha cap dupte que 
quan el cástig s'inspira en con
ceptes subjectius, és venjanca, 
mes quan hi entra el delicte i la 
pena o cástig, temps, forma i va
lorado objectiva, no existeix cap 
desig de venjanca, i la seva quali
ficació és un acte de Justicia. 

Sóc contrari a l'aplicació de la 
pena de mort, pero cree que 
quan en un delicte hi concorren 
les circumstáncies de victimes 
humanes, amb agravants sufi-
cients, els tribunals han de po-
guer donar-li la máxima qualifi

cació. L'abolició de la pena má
xima com a cástig, dona lloc a 
una desvalorització, amb corre-
lació de valors en totes les penes, 
factor a considerar, com a motiu 
d'augment de delictes. 
Estic completament d'acord que 
el dret a la vida és inalineable, ¡ 
que cap ser huma el perd per els 
seus errors o faltes, ádhuc l'indi
vidu que comet un crim, i que la 
societat ha de donar-li Poportu-
nitat de poguer expiar la seva fal
ta; pero el reconeixement 
d'aquests elevats conceptes cris-
tians, no han de privar de la 
qualificació corresponent d'un 
delicte, car sois saben la gravetat 
de l'acte comes, pot el delin-
qüent regenerar-se. La qualifica
ció d'un delicte amb la máxima 
pena, no ha de predisposar la se
va aplicació, sense abans una re
vistó del procés, que en cap cas 
hauria d'ésser inferior els tres, ni 
superior els set anys, de la data 
de la sentencia: complert aquest 
termini de temps, sense revistó, 
automáticament la condemna 
quedaría computada a la pena 
immediata inferior. 

La democracia per ésser ordre, 
es fundamenta en els tres pilars 
base que, per coneguts no vull 
deixar de recordar: Poder Le-
gislatiu, Poder Executiu i Poder 
Jurídic, aquesta columna funda
mental de tota democracia 
genuina, no pot ésser retallada 
en les seves atribucions qualifica-
tives de condemna deis delictes 
individuáis i col.lectius. Fer-ho, 
si bé no és il.legal, car les Liéis 
les fan els Legisladors, si faltat 
de lógica en l'obligat respecte a 
l'home, quin dret huma de vida, 
li ha sigut prés, a la víctima. 

Daniel Alavedra i Gassol 

r Retalls 

«El divorci engendra divorci» 
Monsenyor Narcís Jubany, 
Cardenal-Arquebisbe de Bar
celona, en un document fet 
públie sobre el matrimoni i el 
divorci, afirma: 
«És veritat que el divorci en
gendra divorcis i que 1'escala
da és difícil d'aturar». 
«És un deure indiscutible de 
l'Estat protegir i ajudar la 
familia, assegurar la morali-
tat pública i afavorir la pros-
peritat doméstica» 
«Estadístiques sobre el divor
ci procedents de l'anuari de-
mográfic de l'ONU, son molt 
significatives, l'augment de 
divorcis és literalment impres-
sionant, en els paisos divor-
cistes des de l'any 1960 fins al 
1974». 

«Heus aquí algunes dades 
concretes: Franca va passar 
de 30.182 divorcis anuals a 
50.000; Bélgica de 4.589 a 
10.355; l'Alemanya Fedral de 
44.391 a 90.164, fins el 1973; 
Austria de 8.011 a 10.638: 
Suisa de 4.656 a 8.193; Ho
landa de 5.711 (el 1962) a 
19.167; Anglaterra de 25.279 
a 105.199 (1973); els Estats 
Units de 393.000 a 977.000; el 
Canadá de 11.343 a 40.019». 

Aquesta relació es podría 
completar amb una altra: la 
de les causes previstesi per 
l'obtenció del divorci civil. En 
tots dos aspectes, el procés 
evolutiu progressiu, en relació 
amb la ruptura de matrimo-
nis, és indiscutible. L'Espis-
copat Espanyol, en la declara

do del novembre de 1979, 
advertí les autoritats civils 
competents que 1'experiencia 
ensenya que tota legislado di-
vorcista és prácticament irre
versible, i que els legisladors 
mateixos van relliscant, peí 
pía inclinat de la progressiva 
multiplicado de les causes 
que declaren trencat el 
compromís matrimonial». 

«És possible de preguntar-se: 
promulgant una legislado di-
vorcista, hom protegeix i aju-
da realment la familia o al 
contrari? Val la pena que els 
polítics hi pensin seriosament. 
En tot país l'Estat ha de reco-
néixer els valors objectius de 
la familia com a primer ele-
ment integrador de la so
cietat. En el nostre encara 
mes, on la tradició familiar 
compta amb uns valors 
jurídics culturáis i étics que 
ningú no pot negar i oblidar. 

Document Episcopal - Oc
tubre 1980. (tolo horran) 
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Otras fuentes de energía 
«A partir del encarecimiento 
de los crudos, se empezó a 
pensar en otras fuentes de 
energía renovables. En 
nuestro país las posibilidades 
agroenergéticas comenzaron 
a interesar hace unos seis 
años, dadas las excelentes 
condiciones territoriales y cli
máticas, y en los dos últimos 
años se han desarrollado in
vestigaciones aplicadas sobre 
cultivos específicos. Actual
mente el programa prioritario 
del Instituto Nacional de In
vestigaciones Agrarias (INIA) 
es el de desarrollo agroenergé-
tico. A pesar de este interés, 
esta ciencia no quedó comple
tada en el Plan Energético 
Nacional, aunque existe cola
boración con el Centróle Es
tudios de la Energía. Hace 
falta, también, disposiciones 
legales que favorezcan su de
sarrollo, como aquellas que 
permitan la obtención de 
combustibles a partir de los 

vegetales. Actualmente sólo 
se puede obtener a partir de la 
caña de azúcar y la remo
lacha; todo ello acompañado 
del necesario apoyo por parte 
de la Administración». 
«Como hemos señalado, Es
paña posee excelentes condi
ciones para el desarrollo de la 
agroenergética al tener gran
des extensiones de terreno 
marginal. Los estudios reali
zados hasta la fecha estable
cen para los cultivos de rendi
miento máximo una produc
ción de 40 toneladas de mate
ria seca por año, lo que 
equivale a 18 toneladas de 
petróleo. En teoría con la uti
lización de las tierras margi
nales -no dedicadas a cultivos 
alimenticios- nuestro país 
podría autoabastecerse ener
géticamente. No obstante, las 
previsiones más aventuradas 
señalan el procentaje de un 
veinte por ciento de las de

mandas, como situación ide
al. La agroenergética, además 
de la obtención de combus
tible más barato que el petró
leo, permitiría fijar la mano 
de obra agrícola, potenciaría 
terrenos considerados margi
nales y favorecerá la descon
gestión industrial, además de 
producir un combustible me
nos contaminante». 

La Vanguardia 23-10-80 
Comentan 
El P.D.C.U.C., en la declara
do de principis del 4-12-1977, 
manifestaba: «proclama la 
conveniencia de procurar la 
movilització de tots els recur
sos agraris. Defensa deis 
terrenys que puguin ésser 
declarats regadiu, i per altres 
circumstáncies de primera i 
segona. Les plantes in
dustriáis no s'han de cons
truir en terrenys d'explotació 
agrícola. S'han d'estimular 
les Cooperatives, efectes de 

fer productives les grans fin
ques, que es mantinguin al 
marge de les necessitats na-
cionals. Buscar la forma, per 
mitjá de plantes de fermenta
do i putrefacció de fardam, 
sotabose, herbassars, etc. del 
camp i del bosc, així com pro-
ductes agrícols perjudicáis o 
caps de bestia dolents o tarats 
per distintes circumstáncies, i 
altres excedents agrícols que 
poden produir-se, convertint-
ho tot en alcofolls, subpro-
ductes i substituís energétics. 
E.E.U.U. en els anys trenta, 
van convertir uns excedents 
de patates en alcofoll (al
cohol). Es pot afirmar, que 
sense una agricultura flo-
reixent no existeix Nació 
auténticament próspera, quan 
les circumstáncies naturals ho 
permeten» El nostre lema és, 
ni una sola pedra en un pam 
de terreny cultivable, ni un sol 
pi, sense un cap de bestia a la 
seva ombra». 

Comerciant, si vols augmentar les vendes 
anuncia en «ALTERNATIVA» 

Tel. 725.68.52 
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Política 

Consideracions a una 
suposada coalició 
Quaranta anys de totalitarisme, han deixat al subconscient de molts 
espanyols, influencies deis principis de representació, en que tot 
s'aprovava i es feia per unanimitat. 
Grups polítics, amb ansies de poder, mitjancant una propaganda ben 
orquestrada, inspirada en sutil manipulació demagógica, pretenen 
aconseguir-ho peí camí d'una coalició, al no haver lograt en el sufra-
gi universal la representativitat suficient, per poder governar. 
En un procés polític genuinament democrátic la majoria d'un sol vot, 
en cada lloc i circumstáncia és suficient. 
Les majories absolutes del 90% o les aprovacions per unanimitat, 
corresponen a régims que en lloc d'eleccions per sufragi universal, 
organitzant manifestacions, concentracions, com a plebicits del 
poblé. 
Una coalició no és viable, entre partits d'ideals antagónics, per solu
cionar els greus problemes del terrorisme, crisi, inflado i d'altra na-
turalesa, que afecten la vida nacional. 
Una coalició entre partits de diferent concepció ideológica, és sois re-
comanable i ádhuc pot ésser necessária, quan hi han la defensa d'ide
als superiors, la Patria agredida per forces extrangeres. 
Alemanya durant uns 15 anys, Adenauer i el Partit Demócrata-
Cristiá varen governar, la investidura del primer mandat, es va deci
dir per un sol vot, el del propi Adenauer. Una vegada conegut el re-
sultat de les votacions, en el mateix Parlament, varen preguntar-li a 
qui havia votat. Contestant, el que jo cree que millor pot governar, i 
aquest sóc jo. 
Com que en una auténtica democracia un vot decideix, aixó no va 
passar d'ésser una simple anécdota. 
La política i la pilota, teñen molt en comú les seves regles de joc. Per 
obtenir els dos punts, d'un partit de Higa l'important és guanyar, si
guí per 1 a 0, com per 20 a 0. Si tots acceptem la reglamentació en 
fútbol, no veig el perqué quan es perd, en política, s'ha de volguer 
desvirtuar-ho. 
Avui, succeeix a Alemanya, una circumstáncia que a Espanya seria 
problemática. Els Demócrates Cristians, son el partit amb mes 

nombre de diputats del Parlament, seguits deis Socialistes de Willy 
Brandt, i a molta distancia els Lliberals. 
Socialistes i Lliberals fa anys que coaligats governen. Els Democra-
Cristians están a l'oposició, perqué la llei de majories és correcta-
ment interpretada. L'alianca amb els lliberals obliga al partit socialis
ta de Willy Brandt, portar a terme una política social-demócrata, tan 
marcada, que ha donat al partit Socialista Alemany aquesta etiqueta. 
Aixó ens explica els distints comportaments o d'endrec, en l'acte de 
clausura de la Internacional Socialista, celebrada fa pocs dies a 
Madrid, mentres Felipe González es portava com un líder marxista 
revolucionari, amb el puny enlaire, Willy Brandt es comportava com 
un auténtic Social-demócrata amb les mans a 1'altura de les caderes. 
Volguer creure que el partit Socialista Espanyol (PSOE) és un espill, 
del Socialista Alemany és un error, li falten molts anys d'oposició per 
anar deixant el vagatge marxista, fins arribar poder ser considerat un 
partit social-demócrata com el seu homónim Alemany, que l'alianca 
o coalició amb els Lliberals l'obliga realitzar una política de Govern 
social demócrata, car si un dia aquesta coalició, els lliberals, la fessin 
ais Demócrates Cristians, els socialistes de Willy Brandt tindrien de 
tornar a l'oposició. 
Els lliberals amb un nombre petit de diputats son els árbits de la 
política Alemanya, son les conseqüéncies d'un fer democrátic, que 
s'ha d'acceptar perqué forma part del seu reglament legal. 
Aqüestes son les consideracions que ens fan dir no, a un govern de 
suposada coalició, puig el PSOE té corretges transmisores que, mar-
xant del brac deis comunistes, quan els interessa fer propaganda de
magógica, fent manifestacions de coacció, vagues il.legáis, baixa 
productivitat premeditada, absentisme, i ádhuc violencia... buscan la 
descomposició de la societat actual, per tal de lograr un canvi en pro-
funditat de la societat, cap a la seva concepció ideológica dogmática 
marxista, que son influencia de les causes deis mals, que precisament 
es diu fa necessari un govern de coalició. 
Espanya, sois pot tornar a situar-se a un óptim nivell de ben-estar de 
vida, i económic, dintre del procés democrátic, amb un govern de 
política pragmática, de ferm criteri, sense vacil.lacio, amb un fer ge
nuinament democrátic, de socialment tot, amb el respecte i defensa 
de la llibertat creadora en tots els camps professionals, perfeccionant 
les liéis perqué les llibertats no puguin ésser pertorvades. 

D.A.G. 

gona, essent Catalunya una sola circunscripció electoral d'efectes 
centralitzadors, per la densitat del cens electoral de Barcelona i cintu-
ró? Cap. 
Com ja s'ha al.Iudit en escrits publicats a la premsa, possiblement, en 
el transcurs deis debats parlamentaris, es reforcará la defensa de les 
vegueries, citant l'Estatut del 32, mes sense transcriure cap article, 
cosa ara faig: 
L'article primer deia: «Catalunya es constitueix en regió autónoma 
dintre de l'Estat Espanyol de conformitat amb la Constitució de la 
República i el present Estatut. El seu organisme representatiu és la 
Generalitat, i el seu territori, el formen les províncies de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona en el moment de promulgar-se el present 
Estatut». 
En l'article sisé, parágraf segon, concretava: «En relació amb les fa
cultáis atribuídes en l'article anterior, l'Estat podrá designar en qual-
sevol moment els delegats que cregui necessaris, per tal que vetllin 
per l'execució de les Liéis»... 
Així quedava establerta la dualitat de poders dintre del territori de 
Catalunya, puix la Constitució dd 31, en els anieles del 18 al 22, tam
bé ho preveía. 
L'Estatut del 32 és millor no recordar-lo, fer-ho és pura demagogia, 
ara bé, si el fer-ho és per donar valor a les aplicacions de després del 
36, no podem considerar-les, com tampoc volem recordar aquell 
període de temps anarco-marxista. 
Coneixedor de les legislacions del 31 i 32, a l'agost del 1.978, vaig en
viar a la Comissió deis Vint, un esborrany d'Estatut de Catalunya. 
Comunicant-me acús de rebut el President Andreu i Abelló. 
El 12 de Novembre de 1.978, enviava la presentació d'esmena a les 
Disposicions Transitóries. Cinquena. Acús de rebut del dia 14, deia 
així: «No hem de mirar la provincia per el fet odios que va esser cre
ada fa mes, molt mes d'un segle, sino, per Pus que li podem donar 
com a representació super-comarcal, que impulsi aqüestes, conside-

Distribucio Territorial de Catalunya 
Per facilitar la correcta valoració del criteri que s'exposa, cree conve-
nient recordar que el nombre de Diputats al Parlament d'Euskadi és 
de vint -20- per provincia, independentment del nombre d'electors de 
cada una, perqué així el Parlament té una representació ponderada i 
equilibrada de tot el territori, no poguent ésser instrument al servei 
de la voluntat electoral absoluta de Biscáia, amb la seva Capital Bil
bao. 
Per intransigent imposició deis parlamentaris del PSUC PSC-PSOE, 
el Parlament de Catalunya el formen cent-trenta cinc -135- Diputats, 
deis quals vuitanta set -87- representen l'electorat de la Provincia de 
Barcelona, donant aquesta circunscripció, una representació majori-
tária absoluta en el Parlament, situant amb un estat, diem-ne, de Di
putats de segona, els representants de les circunscripcions provincials 
de Girona, Lleida i Tarragona. Sens dubte, un deis debats mes polé-
mics en el Parlament de Catalunya será, la distribució territorial, 
influenciáis per Pinterés partidista per sobre del de Catalunya, car els 
partits marxistes, pretenen lograr, amb els vots de l'electorat teóríc 
de Barcelona i el seu cinturó, imposar la seva voluntat ideológica a 
totes les Comarques de Catalunya. 
Per altra banda, recercant esmenar Perror inicial assenyalat, en 
declaracions i noticies, en diferents diaris i periódics de Barcelona, es 
parla de la possibilitat d'augmentar a sis el nombre de províncies, a 
les que denominarien «vegueries»; fent així una traducció o adapta
do de la titulado territorial de Franca, amb la qual cosa no estem 
d'acord. 
Hem llegit que el PSUC, possiblement, contant amb el beneplácit del 
PSC-PSOE, després de llurs fracassos en les eleccions al Parlament 
de Catalunya, i per augmentar possibilitats, pretén que Catalunya si
guí una sola provincia o circunscripció electoral, diu: «Perqué garan-
titzi la representado proporcional a la població i permeti una orga-
nització territorial mes racional». On arriba Pus de la demagogia!. 
Quina representació proporcional a la població, i de voluntat electo
ral tindrien les comarques de les províncies de Girona, Lleida i Tarra-



rant la convenient correcció deis límits de les de Lleida i Girona, en la 
Cerdanya». Ara aclareixo: excepte la comarca de la Cerdanya que 
queda partida, dintre cada provincia hi ha un nombre determinat de 
comarques. 
«Per tal de lograr un sistema de representació proporcional i assegu-
rar a mes l'adequada representació de tot el territori de Catalunya, 
s'imputaran uns coeficients per nombre d'habitants i per nombre de 
quilómetres quadrats, dividits per dos, que son els conceptes conside-
rats: habitants i territori. Per cada 50.000 habitants es donará el co-
eficient 1, i el mateix coeficient 1, per cada 320, quilómetres 
quadrats, que sumats i dividits per els dos factors, ens dona el 
nombre total de Diputats, a elegir, per tot Catalunya. Sistema que 
aplicat a cada circunscripció electoral, designará el nombre de Dipu
tats corresponent.» 
Per circunscripció electoral d'acord amb l'article 68-2, de la Consti-
tució resulta: 

Provincia de Barcelona 4.500.000.- hab 7.733.- Qms = 57 Diputats 
Provincia de Girona 460.000.- hab 5.886.- Qms = 14 Diputats 
Provincia de Lleida 360.000.- hab 12.028.- Qms = 22 Diputats 
Provincia de Tarragona 490.000.- hab 6.283.- Qms = 15 Diputats 

Total 108 Diputats 

La circunscripció electoral de la provincia de Barcelona, malgrat 
mantenir un nombre de Diputats equivalent a una majoria, quedaría 
molt Iluny de la desproporcionada majoria, pot dir-se de 2/3.» 
Malgrat la correcció «a cop de gorra» que es va fer, el Parlament de 
la Generalitat de Catalunya, podem dir que és sois de la provincia de 
Barcelona, quan creiem que el Parlament ha d'ésser de tot i per tot 
Catalunya. Cree que la distribució territorial de Catalunya, s'ha de 
fer d'acord al temps que vivim, no s'ha de fer una distribució territo
rial de camí de ferredura o de carro, quan per les autopistes anem a 
mes de cent per hora. No s'ha de caure en la dualitat d'organismes 
paral.lels, convertint la Democracia, amb un procés polític «enxufis-
ta» o d'endoll, s'ha d'obrar amb honestitat i rigurositat creant 
['amalgama de poders Govern-Generalitat, que formin un tot, com 
un teixit de doble tela, quina fortitud perpetualitzi el procés polític 
genuinament democrátic, amb la mes correcta interpretació de la 
Constitució i de PEstatut de Catalunya. 

Daniel Alavedra i Gassol 

Mapa de Catalunya de les comarques i 
provincies. 
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Pedrés ipersonatges histories. 

Montserrat 
Montserrat és el 
MonestirSantuari de 
la Patrona de Cata 
lunya, un Monestir 
Benedictí, amb un 
Santuari María, si-
tuats dalt d'una mun-
tanya característica. 
La Muntanya.- Sorgida del fons 
d'un gran llac, a conseqüéncia 
d'un cataclisme geológic, la 
muntanya es presenta com un 
conglomerat de roques de sedi
mentario, treballat pels agents 
atmosférics en una bella varietat 
de pies, de formes sorprenents i 
fantasioses. Aquesta configura -
ció particular li ha valgut el nom 
de Montserrat, muntanya serra
da. La seva mole inconfusible 
s'aixeca gairebé a plom sobre les 
terres baixes, al cor geográfic del 
Principat. Visible des d'una gran 
extensió de les terres catalanes, 
ha esdevingut fáciiment un 
símbol patriótic. També la seva 
bellesa natural, matisada per una 
vegetació abundant enmig de la 
grandiositat i originalitat de les 
penyes, la fa interessant al turis-
me, a l'excursió i ádhuc a l'esca-

lada. En aquest sentit ha vingut a 
ésser un símbol literari del 
paisatge íntim i de l'ascensió in
terior. Pero per damunt de tot, 
la muntanya ha pres sempre una 
significació religiosa. I aixó ben 
concretament, d'encá que fou es
cullida per la Mare de Déu com a 
Muntanya Santa d'una advoca-

ció peculiar i un deis mes impor 
tants centres marians de pelegri 
natge. 
El Santuari.- La Mare de Déu es 
féu históricament present a 
Montserrat en els temps de for-
mació de la Catalunya Nova. 
Aquesta presencia es concreta er 
una imatge tresor de la pietat, 
venerable peí seu valor artístic. 
La Mare de Déu de Montserrat 
és una talla románica deis segles 
XII-XIII, bellament decorada i 
policromada, que representa la 
Mare de Jésucrist en actitud 
hierática, pero d'una gran dokf-
sa, amb el Fill a la falda. El color 
fose de la seva cara ha motivat 
els apel.latius de Verge Negra, 
Verge Bruna i el mes familiar de 
Moreneta, amb qué la designen 
els seus devots. Edificat al vol-
tant d'aquesta imatge que ha re-
but el cuite de totes les genera-
cions, el Santuari és un lloc 
d'unió, on es troben els homes 
de les procedéncies mes di verses, 
i, recíprocament, un focus 
d'irradiació de la devoció a la 
Mare de Déu, sota un particular 
aspecte de cuite i de liturgia. 

Pelegrins.- Quasi no hi ha cap 
acte important en la vida deis de
vots cataians, que no es relacioni 
amb el Santuari. Aniversaris, ju-
bileus, acabament d'estudis, lli-
céncia del servei militar, prome-
tatges, festes de familia. La dita 
popular retreu sobretot els 

Natura. 

Ordenado del territori, desenrotllament urbá 
i contaminado 
En l'estudi deis diferents siste
mes utilitzats en la lluita contra 
la contaminació ha de tenir-se 
sempre present l'existéncia d'una 
íntima correlació entre el sol, 
l'aigua i l'atmósfera que és a vol-
tes oblidada peí legislador i peí 
técnic en el moment d'emetre un 
text legal o el projectar unes me
sures correctores per mitigar 
l'impacte ambiental d'una activi-
tat, té únicament presents, un 
determinat tipus de contamina
ció, sense considerar les repercu-
sions que les mesures projectades 
puguin teñir vers una altra part 
del mitjá ambient. 

És per aixó que devat qualsevol 
política de protecció del mitjá 
ambient, es fá interessant de des
tacar la interrelació, existent 
entre les diverses formes de con
taminació de l'hodrosfera, de la 
geosfera i de l'edadosfera, ja que 
es pot transferir fáciiment un ti
pus de contaminació d'un mitjá 
a un altre. 

Així per exemple, en el cas de 
Catalunya, la construcció de tota 

la xarxa d'estacions depuradores 
conduirá al consum de kilovats 
d'energia, que deuran ésser pro-
duits per una central eléctrica 
que causará una contaminació 
en l'aire, i en les mateixes plantes 
depuradores es produiran uns 
Uots que tindran d'ésser elimi
náis i ádhuc podría produir-se 
una contaminació en el sol; aquí 
tenim un cas ciar de transferen
cia de contaminació en dos as-
pectes: Un d'ells de mitjá de 
l'aigua a l'atmósfera i al sol i un 
altre de transferencia inter
comarcal des d'on está situada la 
central eléctrica. Per tot aixó no 
es pot realitzar una política de 
protecció del mitjá ambient pun
tual, sino que peí contrari deuen. 
tractar-se aquests problemes des 
d'un punt de vista global, des 
d'una prespectiva de política in
tegral d'ordenació del territori, 
posant especial émfasi en la ca-
pacitat máxima, de recepció de 
contaminació de cada comarca. 

Per evitar transferéncies de la 
contaminació de la Catalunya in

dustrial a la Catalunya agrícola, 
és necessari fer un análisi objec-
tiu deis diversos models de de
senrotllament que han d'aplicar
se a les necessitats de creixement 
de la nostra nacionalitat, 
conjugant-se aquests resultats 
amb les tecnologies existents, per 
lograr disminuir l'impacte am
biental de les activitats humanes 
siguin industriáis o urbanes. 

Aquest análisi comportará un in-
tent d'armonitzar les activitats 
actualment existents amb la nova 
creació perqué la contaminació 
total resultant siguí mínima en 
tot l'ámbit territorial. 

Pere Alavedra Ribot 
Inginyer Industrial. 

matrimonis: «No és ben casat 
qui no duu la dona a Mont
serrat» I s'ha de notar que l'ada-
gi val igual per ais nostres dies: 
encara que amb les fácil.litats 
d'avui els nuvis van a altres ban-
des, no deixen de passar per la 
Muntanya Santa a encomenar la 
seva nova vida a la Mare de Déu. 
No es poden comptar els pe
legrins que arriben de totes les 
regions d'Espanya, no poques 
vegades a peu, en virtut d'una 
promesa o per alguna intenció 
especial. 
En el món, el nom de Montserrat 
és conegut a totes bandes. La 
Muntanya Santa reb pelegrins de 
tots els continents. Son freqüents 
les visites de cardenals i alts dig-
nataris eclesiástics i també civils. 
De Catalunya i de fora de Cata
lunya, en un any visiten Mont
serrat, passa un milió de perso
nes. La gran majoria, natural-
ment, hi pugen per devoció. Pe
ro, si també n'hi ha que pugen 
com a turistes o curiosos, no po
ques vegades baixen com a de
vots. És el miracle constant de 
Montserrat. 
Volguen retre homenatge, en aquest pri
mer nombre a la Patrona de Catalunya, 
hofem amb apunts de QUE ES MONT-
SERRA T. 

Gabriel Mata 
Orobitg 

Soci Fundador i membre del 
Consell de Govern del Partit de 
Demócrates de Centre Units de 
Catalunya P . D . C . U . C , va 
deixar aquest món el dia 7 de Ju-
liol de 1980, al recordar-lo, ren-
dim homenatge a l'amic, i a Pho-
me de bon fer. 

Comerciant, si vols augmentar les vendes 
anuncia en «ALTERNATIVA» 

Tel. 725.68.52 
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Economía 

La problemática deis empresaris espanyols 

Com la majoria deis homes de negocis de la meva generado, he vis-
cut tancat i consagrat ais problemes de les meves empreses, sense que 
em fes falta cap ciencia específica, mes que la de crear, per propia vo-
cació, amb dedicació total i dinamisme, amb la imaginació per fer 
quelcom diferent i millor que els altres, necessitat que surgía de les 
própies exigéncies del mercat, pero sense teñir que estar pendent de 
les dificultats inesperades de tota naturalesa, que avui ens surgeixen 
per tots cantons, i que ens obliguen a ésser polifacétics en multitud de 
problemes que ens envolten, amb els conseqüents lapsus i pérdua de 
temps. 
El nostre objectiu era treballar i lluitar per millorar i abaratar la pro-
ducció, obligant-nos a noves inversions, creant les bases i exercint 
l'auténtica Economía de Mercat, en benefici del públic consumidor, i 
constrüint les plataformes de llancament per competir a qualsevol 
mercat internacional. Aquesta única forma d'invertir és la que hem 
conegut per crear riquesa i treball, amb el ben-estar conseqüent, evi-
tant l'asfíxia i tragéries que en l'actualitat patim: crisi, atur, i infla
do. 
Per aixó no em cansaré de repetir que el fet d'entrar o no a formar 
part de la C.E.E., ha d'ésser independent i espero de la nostra pre
ocupado per tecnificar de manera cada día mes sofisticada els 
nostres processos de producció, per poder ésser competitius dintre i 
fora de les nostres fronteres. 
Per aconseguir aixó, fa falta, no sois la nostra inquebrantable volun-
tat, sino també l'entorn adequat que ho faciliti. 
Desgraciadament des de l'any 1.973 els polítics, els economistes i els 
tecnócrat°s no han pogut o no han sapigut realitzar una política eco
nómica coherent a mig i llarg termini, per tal que Pempresariat es-
panyol sapiguem cap a on hem de dirigir els nostres passos. 
Les lluites internes per el poder polític, en perjudici de la funció de 
govern, de resoldre els problemes socials i económics, han anat des-
valoritzant la vida nacional, donant lloc ais factors inflado, atur, cri
si, desordre i terrorisme, que condueix ais pobles, les nacions o estats 
a la ruina. 
No és lícit imputar tots aquests mals a la crisi mundial, és massa fácil 
•dir que la nostra inflado és deguda principalment al preu del petroli, 
si bé s'ha de reconéixer les grans dificultats de tot tipus en que s'ha 
tingut d'enfrontar i té de superar el Govern, en aquesta época de 
transició. 
Reconeixent que molt s'ha avancat en el terreny legislatiu, és una 
obligació assenyalar que fa falta una ágil aplicació de les liéis. No 
n'hi ha prou que el Congrés i el Senat les hagin aprovat, és indispen
sable que des d'aquest moment, els funcionaris, des del primer a l'úl-
tim, tinguin les oportunes instruccions i poder de delegació per tal 
que els expedients puguin formular-se a l'entorn de les noves disposi-
cions o normes, siguin despatxats i solucionats amb la major celeri-
tat, amb la responsabilitat que el carree exigeix al funcionari públic. 
Avui els empresaris, ens veiem envoltats en un embolic burocrátic ad-
ministratiu pie de confusions i contradiccions que contorben 
diáriament la nostra vida de treball i que la fan a voltes inviable. 
Ha d'existir un principi inalterable d'autoritat, -autoritat real- corre
lacionada en tots els estaments de l'Estat, que fagi renéixer la 
confianca i l'obligació de cumplir les liéis, per la seva justesa. 
Els Governants per no enfrentar-se amb l'oposició, han volgut com-
batre la inflado i l'atur de la manera mes simplista, com és la d'utilit-
zar la política monetaria, quan els problemes que avui ens sotjen, exi-
geixen solucions coherents, que abastin tota la problemática social-
económica que sofreix el País: Falta de treball, d'ordre i d'inversió. 
Amb la idea de combatre la inflado U'atur a base d'una política mo
netaria restrictiva, sois s'ha aconseguit descapitalitzar i promoure les 
conseqüents suspensions de pagaments i ádhuc la fallida de mils 
d'empreses, i 1.200.000, productors en atur. S'ha tolerat les vagues 
salvatges, s'ha consentit í'absentisme i la baixa productivitat, sense 
que l'empresari pugui teñir cam amparament a ajut, davant una mi-
noria insignificant que emprant la coacció i els «piquets» s'en, 
podríem dir-ne, apropiat de lempresa, mentres la política económica 
de l'Estat ha situat les cargues financeres a límits insoportables. 
L'empresariat ho soporta, esperant temps millors per sortir enda-
vant, confiáis amb la seva imaginació i ganes de treball. 
Els que encara teñen recursos económics i els joves, están buscant 
millor sort, en altres paisos d'auténtica economía de mercat o d'un 
present mes atractiu. 
L'aplicació d'una reforma fiscal que no té en compte la inñació, 
agrava la descapitalització, i és causa també de la falta de liquides de 

les empreses, provocant una demanda de diners que es paguen a 
qualsevol preu, considerant-los una mercadería mes, subjecte a la llei 
de l'oferta i la demanda, quan el diner monopoli de l'Estat no pot 
esser-hi considerat. Diner per altra banda, que no serveix per crear ri
quesa, sino per boíxar forats, fins que la teulada s'enfonsi. Recurrint 
aleshores a l'equivocat sistema de sol.licitar l'ajuda de l'Estat. Se-
guint aixi, confonent causes amb efectes, volent solucionar els efec-
tes, sense atacar les causes al seu degut temps. Qui amb aqüestes con-
dicions va, o pot invertir, creant els conseqüents llocs de treball?. 
La inflado tan temuda i inadequadament combatuda está produint 
mes inflado i atur. Totes les institucions financeres mundials i els 
grans estadistes recomanen, evitar a tota costa els déficits en el pres-
supost nacional, puix es considera com el primer activador d'infla-
ció, dones bé, Espanya, el pressupost per aquest any 1.980ofereix un 
déficit de 400 mil milions de pessetes, i el presentat a les corts per 
l'any 1.981 supera els 500 mil milions, o siguí que els déficits deis 
anys 1.980 i 1.981, son superiors a l'import del pressupost de l'Estat 
de l'any 1.977, factors que forcosament condicionen un detriment de 
la liquiditat disponible. 

Els pressupostos de l'Estat en els últims anys, en mil de milions de 
pessetes son: any 1.975, 656; any 1.976, 785; any 1.977, 967; any 
1.978, 1.433; any 1.979, 1.732; any 1.980, 2.284. 
Deducció lógica el major procés inflacionista es produeix a nivell de 
la propia administració, que per altra part pretén combatre-la apre-
tant el cinturó del sector privat. 
El País no podrá ressistir aquests déficits, a menys de que un rígit 
control del gasto públic consumptiu, deixi marge perqué el Govern 
pugui emprendre obres publiques o la construcció de vivendes, defi
citaria durant varis anys; concretament, en 1.977 el déficit era de 
450.000. 
Tot aixó ja ho vaig manifestar també en una conferencia pronun
ciada a Gijón, el 6 d'agost de 1.980. 
El país necessita l'aplicació de mesures d'urgéncia per reanimar 
l'ánim decaigut deis ciutadans, i la pérdua de vitalitat es posa en evi
dencia amb la important disminució del consum eléctric, de la matri
culado de cotxes, de les vendes en els grans magatzems i deis produc-
tes de consum en general. 
La confianca, l'optimisme i el pessimisme son contagiosos o encoma-
nadissos, i en la majoria deis cassos sois l'exemple d'uns quants 
empresaris que teñen una prespectiva de treball, arrastra a tots els 
altres; son les raons inesperades de la micro-economia. I aixís succe-
eix que els empresaris amb recursos o sense ells, es Heneen a crear 
llocs de treball, davant la mes petita possibilitat que s'els ofereix. 
L'alegria del treball assegurat i aquest moviment contagios, deuen és
ser fomentats i aprofitats peí Govern per donar-nos conciencia i con-
venciment de que no está tot perdut, si les ansies de treball son una 
il.lusió comunitaria, i amb superació de la indiferencia, causa de les 
despeses, de l'oci i del vici, és indüit l'estalvi. 
A falta d'un mercat interior actiu i solvent, s'estan realitzant grans 
esforcos per obrir camí cap altres mercats, malgrat l'irreal paritat de 
la pesseta, principalment en els tres primers trimestres de 1.980, i en
cara ara, el fet d'ésser el país de l'Europa Occidental de mes baixa 
productivitat, i el major nombre d'hores de treball perdudes per va
gues, frenant el dinamisme exportador. Quan no es produeixen per-
judicis incalculables, com els que ha produit la vaga d'estivadors, 
amb els molls carregats de mercadería per ser exportada, caducant 
crédits i sense poder percebre els empresaris els imports que estaven 
esperant per poder atendré els seus compromisos; apart deis naturals 
transtorns, en les mercaderies menys afectades, les despeses d'ocupa-
ció del molí, fan desaparéixer l'escás benefici previst. 

Per aqüestes causes perdem els mercats internacionals i els extrangers 
es fan amos del nacional amb el vist i plau de l'Administració, i aixís 
dia a dia, es fomenta el deteriorament económic del nostre país. 
Si analitzem la nostra balanca comercial, veurem que la situació cada 
dia s'agreuja, aixó ho veiem constantment reflexat en els informes 
deis Bañes, de les Cámares, de la CEOE i ádhuc, molts il.lustres eco
nomistes que fins fa poc afirmaven que, la crisi no era tan greu i que 
les mesures preses pal.liarien la situació, no amaguen la seva preocu
pado. 
En les seves respectives visites a Madrid: 
Von Bismarck, net del Canciller, i membre del Parlament Europeu, 
parlant de les aventatges de practicar una auténtica economía de mer
cat que preconitza la nostra Constitució, manifestava, els alemanys 
de la República Federal i els de l'Alemanya del'Est, son indiscutible-



ment un mateix poblé, no obstant els nivells de vida, riquesa i ben-
estar son ben distints. La rao está en el sistema socialista d'estat i en 
el de lliure economía. La productivitat de la República Federal es 
100, i en l'Alemanya de l'Est és sois 50, la meitat. 
Wassili Leotieff, Premi Nobel d'Economia, va din «Les taules 
INPUT-OUTPUT, deuen servir fundamentalment per adequar 
l'estructura de producció i la productivitat, a les necessitats socials i a 
la demanda previsible en el futur. És una dada universal, que sense 
moderado de salaris no es pot crear llocs de treball. Austria és un 
exemple. 
Com a punt final vull fer constar, que es lógic, que les negociacions 
amb el Mercat Comú es tractin a nivell polític i per funcionaris ex-
perts, per aconseguir per Espanya les millors condicions, pero, al ma
teix temps s'hauria de crear un eos administratiu per estudiar a fons 

les repercusions, que la nostra incorporació tindria per els distints 
sectors empresarials i per la nostra economía, facilitant la reestructu
rado de les industries competitives, fins lograr el grau de desenvolu-
pament deis paisos de la Comunitat. La tecnificació constant deis 
processos ens sitúa en posició inferior respecte a les grans industries 
de base, que exigeixen grans inversions per home col.locat, o lloc de 
treball; desavantatge que pot compensar-se amb la complementaria 
industria transformadora, car él valor afegit, és el que dona major ri
quesa, i també dona mes llocs de treball. Industries transformadores 
que son del mes diversificat tamany, on la imaginació de l'empresári 
té un pés específíc important. És l'estudi exhaustiu d'aquest aspecte 
de la nostra integració, per on el Govern tindria de canalitzar els seus 
recursos i ajudes. 

Antonio Enrich Valls 
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Esports 

Fútbol 

La decadencia futbolística de 
Catalunya i el seu possible 
ressorgiment 
Si els milions d'afeccionats catalans que han passat, per can Barca, 
Sarria, la Creu-Alta, i tots els restants camps de fútbol de Catalunya, 
i els milers que cada diumenge i dies feiners, millor dit, nits, els 
omplen, se'ls hagués dit, deu o cinc anys enrera que l'any 1980, deis 
trenta-un -31- jugadors, seleccionats per formar part deis equips na-
cionals d'Espanya, seleccions A, i B, no hi hauria cap cátala, com ha 
succeit en la confrontació amb Polonia, celebrada a Barcelona i 
Mielec, aquest mes de Novembre, en preparado pels campionats 
Mundials de 1982, a celebrar a Espanya, segurament ádhuc el mes, 
dient-ho mal dit derrotista, hauria preguntat; Quantes barres has vi-
sitat? o quina tiradora de cartes t'ho ha dit?. Pero és així, ja no és de
cadencia la del fútbol cátala, el seu estat és mes greu, ha arribat al cul 
del sac. 
Amb quin estat d'ánim presidirán els máxims responsables del fútbol 
a Catalunya, els partits que en el proper Mundial 1982 es juguin a 
Barcelona, sense l'alineació en l'equip d'Espanya d'un sol jugador 
cátala deis Clubs Barcelonins?. 
S'ha de reconéixer que en justicia, Catalunya no té en l'actualitat ju
gadors de talla internacional, a excepció de Solsona del Valencia, que 
ja porta anys de fútbol. 
Res d'estrany que aixó passi, comprovant que en les formacions ha
bituáis, deis equips del Barcelona, Español i Sabadell, no hi ha mes 
d'un jugador cátala, a cada un d'ells. 
Recordem que en els anys 30, 40, 50 i ádhuc 60, les alineacions deis 
tres Clubs indicats, estaven formades, com a base, per jugadors de 
casa. 
Per no cometre injustificats oblits, en representació de tots els juga
dors alineats, recordaré els porters mes destacáis de cada equip, 
després deis que podríem dir-ne mitológics Zamora i Estruch: No-
gués, Ramallets Velasco, Sadurní, Martorell, Trias, Florensa, Masip 
i Pujol. 
Que lluny estem de les temporades 1933-34-35 en que el Sabadell, 
amb un equip d'onze catalans va quedar campió de Catalunya, i Sot-
Campió d'Espanya: Masip, Morral, Giner, Gracia, Duran, Mota, 
Sangüesa, Calvet, Gual, Barceló i Esteve; Massip, Morral, Blanc, 
Argemí, Font, Gracia, Sangüesa, Calvet, Gual, Barceló i Parera, pe
ro no eren onze, sino tota la plantilla de casa, els Castillo, Galvany, 
Carol, Colungo, Sitjes, Fournier... ádhuc l'entrenador Tena I. 1 
aquell altre Sabadell, que en la temporada 1947-48, lograva la gesta 
de sois perdre, en tota la segona volta del campionat de Lliga Prime
ra Divisió, un sol partit, al camp del Celta: Pujol,-Bayo, Telechea, 
Santacatalina, Modol, Cerveró, Navarro, Toni, Vázquez, Pallas i 
Mario. 

Un equip compacte, amb uns darrers que no deixaven entrar el juga
dor contrari dintre l'áreá, amb la pilota controlada; un Pujol que ho 
parava tot; i una delantera que brodava les jugades, driblant amb el 
eos, passant la pilota, al buit, peí costat que tenia aventatja el com-
pany, rematant tots cinc delanters a gol, en la que «er niño» de la for
ma mes inverosímil, feia entrar la pilota per l'esquadra. Alió era fút
bol de 18 quilats. 
Quins equips tenia el fútbol cátala d'aquelles époques! El Barcelona 
de les cinc copes!. 

Amb quina facilitat arribaven els jugadors de classe certa, deis equips 
comarcáis, ais tres Clubs punters; com exemples esmentaré Raich, 
del Molins de Rei, Navarro del Gavá, al Barcelona; Oliva de l'Olot a 
l'Espanyol; Pujol d'una penya «Els Popeys», Telechea del Vich, To
ni de l'Olot, Módol del Manresa, Cerveró del Creualtenc, al Saba
dell,... i tants d'altres així, d'un equip comarcal a Primera Divisió. 
Es que ara no existei;:en aquests jugadors, en els actuáis equips mo
destos Catalans?. 
Els Besora, Segarra, Bosch, Fuster,... no tenien d'envejar res a cap 
mag d'avui. 
Quina ha sigut la causa d'arribar, la potencia futbolística de Catalun
ya, aquesta situació tan llastimosa?. 
El teñir els Clubs masses diners o facilitáis de disponibilitat moneta
ria, les Juntes han actuat d'esquena al camp de joc. Mirant a la gra
da, han vist que una temporada darrera d'altra, malgrat tots els 
errors, el baix rendiment de l'equip, l'escás qualitat del fútbol practi-

Ricardo Zamora i Vicenc Gracia, Jo-
tografiats a Burgos durant la celebrado 
del primer curset de preparadors de fui-
bol que va teñir per marc, la vella i bella 
ciulat Castellana. 

cat, s'omplen amb la propaganda ben orquestrada del fitxatge d'un 
jugador foraster, extranger, millor, encara que resultes un «bluff», 
una mitjania. 
No s'han preocupat pels nois de Molins de Rei, Gavá, Linyola, Ar-
bós, pobles que esmento com exemple, en representació de tots els 
del Principat. 

També hi ha una altra circumstáncia, els jugadors de la diguem-ne 
época d'Or del fútbol cátala, eren mes afeccionats, que professionals 
i com ex-jugadors, ádhuc sense ésser entrenadors, alguns d'ells es va
ren dedicar a ensenyar i formar futbolistes, un exemple el trovem 
amb En Antonio Estruch, que amb dedicació constant entrenava i va 
ensenyar a Pujol, tot el que ell sabia, condicionant-ho a les condi-
cions físiques, mes aviat baix d'estatura. Com que no podia agafar la 
pilota, amb una «palomita» com feia en Ramallets, les «despejaba» 
de puny, les pilotes que anaven a entrar per l'esquadra. A sota els 
país era quasi imbatible. En desventatja d'envergadura, amb certs 
delanters, fallava en les sortides; va trobar la solució: quan surtía al 
terreny de joc, des del mig de la portería amb el taló, assenyalava fins 
el lloc on el seu eos cobria la porta, fent des d'aquí un angle a dreta-
esquerra a l'altura del país. Clavat en aqüestes ratlles, quants gols va 
salvar al Sabadell!. 

Si Arconada fes igual, possiblement hauria evitat algún gol deis mar-
cats per Anglaterra i Polonia. 
Esperem que d'aquí al 1982, ja falta poc, els responsables del fútbol 
cátala, ens donaran Palegria, de que Catalunya pugui teñir a la Selec-
ció Nacional algún jugador, que fagi possible guanyar el Mundial 
1982 a Espanya. 

Cree que per lograr-ho, els ex-jugadors del Barcelona, Espanyol i Sa
badell, tindrien d'apadrinar futbolísticament parlant, entrenant i en-
senyant tot el que ells saben a un jugador que consideresin té les con-
dicions idónies á les seves, imitant el que semblava impossible 
d'aconseguir a En Antonio Estruch, amb Pujol, i que els Clubs don-
guesin tota la seva col.laborado. 

D.A.G. 
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SABADELL 

ciclisme 

Monuments 
A la nostra Patria hi ha pocs monuments dedicats a la bicicleta o a al
gún deis seus corredors. 
Fa temps es va pensar erigir un monólit a la memoria de dos periodis-
tes que varen consagrar tota la seva vida a l'esport ciclista. Es tracta-
va de Francesc Canto-Arroyo i Ramón Torres. 
Sabadell, grácies a l'esforc d'un grup d'afeccionats, erigí un monolit 
al ciclista genuinament sabadellenc i model de corredors, en Pere 
Sant i Alentá. L'autor d'aquest pilar, fou el notable i malaguanyat 
artista local Joan Mauri i Espadaler. 
Algunes esteles per aquí per allá, assenyalen el lloc on ocorregué un 
accident. Prop de la Colonia Bebié, és recordada la mort de dos fo-
tógrafs francesos, que seguien el Tour, en una de les vegades que 
aquest entra a Catalunya. Entre la Seu d'Urgell i Puigcerdá, una 
pedra fa memoria de l'accident que va costar la vida al ciclista Martí 
de Terrassa. 
En canvi a Franca i Italia n'hi ha mes d'un. Avui, per no ésser exaus-
tius, només reproduirem les inscripcions que figuren en els monu
ments dedicats a Eugénes Christophe a Santa Maria de la Campana i 
a Fausto Coppi al coll de l'Izcard. 

Diu el primer: «A l'any 1.913, Eugéne Christophe, primer de la clas-
sificació de la Volta a Franca, víctima d'una averia en la bicicleta al 
Tourmalet, va reparar ell mateix la forquilla en una ferreria, després 
de recorrer bastants quilómetres a peu per la muntanya. Malgrat la 
pérdua del seu liderat, Eugéne Christophe no va abandonar la prova 
que hauria pogut guanyar donant, així, un exemple d'extraordinaria 
voluntat. 

Diu el segon: A la memoria de Fausto Coppi, 1.919-1.960, els lectors 
de l'Equip». 
Si les nostres entitats ciclistes no anessin tan malament de diners, 
podrien fer quelcom que els donaria mes fama que no pas els éxits 
deis seus corredors que, per cert, son molts. Podrien erigir un monu-
ment a la bicicleta amb motiu deis seus primers cent -100- anys. 
En Joan Maurí i Espadaler, feu un projecte grandiós que, de poder
se realitzar, donaria categoría a la nostra Ciutat. 
Aquest dibuix, completíssim com tot el que feia en Mauri i Espada
ler, «dorm» en un deis calaixos de la conselleria de Cultura perqué, 

de moment, és una obra difícil de fer per qüestions crematistiques. 
L'Any passat, a Italia, s'en va inaugurar un dedicat a la bicicleta, pe
ro quina diferencia amb el projectat peí nostre artista! 
I és que Ell, en els últims mesos de la seva vida, hi va posar tant 
d'amor, tant d'interés, que per forca havia de sortir una obra 
d'aquelles que donen prestigi a una ciutat. 

j.c.c. 
N. de la R.- El nivell cultural i el civisme deis ciutadans d'un poblé, 
ciutat, nacionalitat i estat, guarden relació amb el nombre de monu
ments que hi trovarem peí veinatge, places i camins. Essent així, real-
ment el de Sabadell resulta desconsolador. 



Cultura. 

L'art románic (I) L'arquitectura 
Molt semblant a Pantic estil ar-
quitectónic deis romans: ares de 
mig punt, construccions solides i 
massises, entre el 1.050 i el 1.200 
aproximadament. L'arc románic 
brota en tota l'Europa Occiden
tal mes o menys per el mateix 
temps, presentant varietat d'es-
tils regionals, tots emparentats 
de diferents maneres, pero sense 
una font central. Una diversitat 
de factors contribueixen a un 
nou brot de vitalitat a tot l'Occi-
dent: per fí, el cristianisme ha 
triomfat en tots els territoris de 
l'Europa i es nota una creixent 
religiositat; els vikings s'han 
convertit al catolicisme; en el 
1.031, el califat de Córdoba s'ha 
desintegrat, preparant el camí de 
la reconquesta a la Península 
Ibérica; els magiars s'han es-
tablert a l'Hungria; 1.095, les 
Creuades, per alliberar Terra 
Santa; reapertura de les rutes co
merciáis del Mediterrani pels ve-

necians, genovesos i pisans. A 
partir del s. XI, les ciutats del de-
saparegut Imperi Roma d'Occi-
dent, comencen a recuperar la 
seva antiga importancia. Ge-
ográficament, els monuments 
románics mes importants es tro
ven repartits en una superficie 
que pot representar el món cató-
lic de llavors. Tot aixó es reflexa 
en l'enorme increment de l'acti-
vitat constructiva. Un monge del 
s. XI, Raoul Glaber, resumeix el 
fenomen dient: «el món s'está 
revestint d'un blanc mantell 
d'esglésies». Aqüestes en general 
son mes grans, d'aspecte « mes 
roma», dones estaven cubertes 
per bóvedes en lloc de teulats de 
fustes, i en els seus exteriors apa-
reixen ornamentacions arquitec-
tóniques i escultóriques. (Cfr. 
«Htra. d'Art» H.J. Janson). 

Salvador Torrents Vergés 
Arquitecte 
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Assaig. 

Rahona, la Rhode Grega o la Rodia Prehistórica (Foto Farran) 

Fotografía del Crin, que forma el reinal 
de cada un deis pilars del Saló de Ses-
sions de l'Ajuntament, donant entrada al 
Consistori. 

Un deis primers pobles que establiren pont de relacions en un cap i 
altre de Mediterrani foren els Cretenses i els Rodis, coneguts per 
pobles del Mar o de la Cultura Cretomicénica. Els Rodis fundaren en 
terres de Catalunya la Rodia Prehistórica o la Rhode Grega,- Rhode 
vol dir térra de roses. 

L'historiador Mique1 Tarradell en la Historia deis Catalans ens diu: 
«La Rhode Grega -La Rodia- no ha pogut ésser trobada», que els ar-
queólegs arribarien a dubtar de la seva existencia, sino fos peí testi-

moni deis texts antics i aparéixer, relativament abundant, monedes, 
encunyades amb la rosa simbólica, a les excavacions. El mes pro
bable és que la població hagués quedat sepultada a molta fondária 
pels al.luvions del Muga; no sabent-se el seu emplacament exacte, la 
seva problemática descoberta haurá d'ésser filia de l'atzar, en un fu-
tur imprevisible. Que la Rhode Grega s'alcá prop de les goles del Mu
ga, sembla poder-se dedui'r d'algun que altre passat deis Texts An
tics, on aquell riu és anomenat Tici «Feien Tici Flumend ad Rho-
dam», després del riu Tici vora de Rhode (Pompini Mela Cha-
rographia), pero les goles del Muga s'han anat canviat de tracat a 
causa deis esmentats al.luvions en el transcurs de dos mil.lenaris i 
mig d'anys «De Roses en sabem molt poc, el misteri comenca amb el 
nom, que sembla mes en relació amb els Rodis, que amb els focences, 
pero el fet mes greu és que mai no s'en ha trovat cap vestigi, i si 
tothom s'inclina a pensar que debia estar en el lloc de Tactual Roses 
és mes aviat per simple perduració del nom.» 

No es pot afirmar que 1'emplacament de Rhode la Grega -la Rodia-
sigui Tactual ciutat de Talt Empordá: Roses. No s'han trobat restes 
arqueológiques de la mateixa en la seva comarca. En quan a la supo-
sició de que el Muga és el Tici, no n'hi ha cap prova histórica que ho 
confirmi, i resulta molt dubtós que ho sigui, si comprovem que 
malgrat haver transcorregut dos mil.lenaris i mig el Muga passa lluny 
de Roses, a uns quinze qms., i a la seva gola hi han sorres movedisses 
i terreny entollat, lloc, gens apropiat per Thabitabilitat. 

En el Mapa de Tarea amb troballes deis Pagesos del Pía al Principat-
gent de la construcció de sepulcres de fossa- Tarea no arriba a Tac
tual Roses, ni s'assenyalen trovalles en el Muga.- (Historia deis Cata
lans pág. 68.-) Que el riu Ripoll fos el Tici, no es pot demostrar, com 
tampoc es pot afirmar que ho és el Muga, mes la frase de Pompini 
Mela «Feien Ticis flumend Rhodam» pot fer referencia al riu Ripoll i 
al lloc on es trobava Rahona, avui Santuari de la Mare de Déu de la 



En el paraige que avui ocupa el Sanluan 
de la Salut, es suposa la ubicado de la 
prehistórica Rodia. 

(Foto barran) 

Salut de Sabadell situat a mig qm. del riu. Lloc que en el transcurs 
deis segles es pot dir que no ha canviat, car sois el riu s'ha enfonsat 
uns metres, perqué els seus marges son de térra forta, argila i també 
de l'anomenada fetge de vaca. 
En Miquel Carreras, en Elements d'História de Sabadell, ens diu que 
Rahona és el mes important deis varis poblats Ibérics d'aquesta co
marca, sobre llurs ruines fou construit el poblat Roma d'Arragone, 
poblat del que s'han trobat restes arqueológiques, fins i tot in
dustriáis com pesos de teler i que avui figuren en el Museu de la ciutat 
de Sabadell. 
Rahona está situat en un terme inmillorable per la seva habitabilitat, 
ja en la prehistoria, el que fá suposar que és la Rhode Grega o La Ro
dia Prehistórica, per els mateixos conceptes que ha fet creure que ho 
és la ciutat de l'Alt Ampurdá: Roses. 

La inclinació de pensar que Rhode la Grega (La Rodia) debia estar si
tuada en el lloc de Tactual Roses, per simple perdurado del nom, 
també es pot aplicar a Rahona. «Pompini Mela diu: Feien Ticis Flu-
mend ad Rahodam». Rahona pot ésser mes possibte que Roses, car 
s'ha de teñir en compte el que ens diu en Ramón Méndez Pidal, que 
fins el llatí, la H era pronunciada amb les Mengües anteriors per aspi
rado de gorge sorda. Rhode és el nom d'un poblat de les primeres ci-
vilitzacions prehistóriques conegudes, que a l'entrar al Llatí va fer 
Rhodam, per un roma cult. Els natius a ¡'aspirar la H, tenien d'inter-
calar un so semblant al de la vocal A, que amb l'evolució i la influen
cia llatina, si bé, desvincula la pronunciado de la H aspirada, permet 
la perpetualització de l'A, entre la R. i la H, pronunciant-se Rahode 
o Rahodam, segons el grau de cultura, ambient i lloc deis natius. La 
transformació de la D per N, s'ha de suposar degut a la pronunciació 
d'una per l'altra, possible, quan hom pot comprovar que una pa-
raula d'una mateixa arrel llatina, son actualment pronunciades amb 
D i N, entre les llengües Castellana i Catalana; amb Castellá es diu 
Onda, amb Cátala diem: Ona, i son molts els que pronunciem Onna, 
malgrat escriure Ona. Per l'evolució de tota llengua viva s'ha produit 
el canvi de la E per la A, de la mateixa manera que el mateix canvi es 
dona amb el poblat roma construit sobre les seves ruines, Arragona, 
abans Arragone. 

El fet que Rhode tingues encunyades en les seves monedes una rosa 
com a símbol, no predisposa creure que Tactual Roses de TAlt Am
purdá fos la Rodia, malgrat la similitud deis noms actuáis, puig la ro
sa simbólica fá suposar que el poblat Ibéric de Rhode, es trobava si
tuat en una comarca que els rosers eren planta silvestre o que les roses 
florien tot Tany, com succeeix en el terme de Rahona, Arragona i 
avui Sabadell. 
Hi ha quelcom mes que em fá suposar que Rahona és la Rhode Gre
ga. Fins el segle XV Tescut d'armes de Sabadell portava per símbol 
heráldic la figura d'un griu, junt amb Tescut de la ciutat de Barcelo
na, Miquel Carreres suposa que podia ésser Tescut de la casa de To-
gores, pero, no puc deixar de creure que fos primer l'heráldic de 
Rahona o Rhode, després de la troballa de la famosa porta deis lle-
ons a Tilla de Creta. 

F. Croubessó 

Activitats caso lañes 

Cuina 
Nadal i Cap d'Any son festes d'intimitat familiar. Per aqüestes 
reunions no hi ha lloc mes adient, per celebrar-Íes, que el voltant 
d'una taula, per aixó us suggerim uns menús per si son del vostre 
gust. Per molts anys que des d'aquestes Festes Nadalenques tots tin-
guem, Pau, Amor, Treball, Felicitat i satisfacció per sentar-nos a la 
taula. 

MENÚ DE NADAL 
Consomé de tófona 
Llagostins al Xampany 
Amanida Nadalenca 
Pintada Enric IV 
Gelat de Xerez 

Consomé de tófones (trufas) 
500 grs. de xampinyons. 
100 grs. de tófones fresques. 
200 grs. de pestanagues. 
1 manat de cebes tendres. 
1 ápit. 
200 grs. de mantega. 
100 grs. de foie-gras. 
200 grs. de crema de Uet. 
1 litre de caldo molt concentrat. 
Tallar les verdures a quadrets, estofar amb la mantega, la ceba, pes
tanagues, ápit, xampinyons i les tófones, coure-ho tapat, afegir-hi 1 
litre de caldo. Retirar del foc quan hagi bullit uns cinc minuts. 
Afegir-hi la crema de Uet, i trocets petits de foie-gras. Repartit en tas-
ses i tapar-les amb pasta de full. Posar al forn uns 15 minuts. Retirar-
ho quan la pasta de full ja estigui cuit i servir ben calent. 

Llagostins al Xampany 
1 Kg. de llagostins 
4 cebes xolota 
1 Botella de xampany 
50 grs. de mantega 
1/2 litre de nata líquida 
3 Ous 
Sal 
Pebre 
Posar en una cassola la mantega, afegir-hi la xalota picada, quan es
tigui dorada s'hi posen els llagostins pelats (deixant-hi el cap i la cua) 
sal i pebre i el xampany. Deixar-ho bullir 2 minuts. Treure els llagos
tins. Desfer-hi una cullerada de «maizena» i deixar bullir de 3 a 4 mi
nuts, afegir-hi el 1/21. de nata i els 3 rovells d'ou, amb el foc apagat. 
Col.locar els llagostins en una plata refractaria, cubrir amb la salsa i 
posar-ho al forn a gratinar. 

I 
Amanida Nadalenca 

1 Escarola 
1 ápit 
1 cart 
3 pomes 
1 magrana 
Oli, vinagre, sal, sucre, suc de llimona. 
Tallar Tescarqla i posar-la en aigua, netejar el cart i Tápit de fils i 
tallar-ho a bastons d'uns 4 cms., fer-hi uns talls verticals i posar-los 
en aigua freda perqué se ricin els extrems. Netejar la magrana i tallar 
les pomes, pelades i passades amb suc de llimona: Posar sucre a les 
pomes i magrana desgranada i remenar-ho bé. Escórrer Tescarola, 
Tápit i el cart, amanir-ho amb sal, oli i vinagre. Juntar tots els ingre-
dients i servir. 

Pintada Enric IV 
Ingredients per 1 Pintada: 
1/4 litre crema de llet 



100 grs. de cebes 
100 grs. de mantega 
1 rovell d'ou, pinyons, dátils. 
Sal i pebre, i «maizena». 
Netejar, lugar i sal pebrar l'au. Dorar-la amb la mantega i afegir-hi 
les cebes, coure poc a poc durant 1/2 hora. Afegir-hi la crema i 
deixar coure, regant-ho amb el suquet. A la salsa s'hi afegeix el fetge 
fregit, una picada de pinyons i uns quants dátils. Finalment colar la 
salsa espessir-la amb el rovell d'ou i una cullerada de «maizena» i re-
tificar de sal, al gust de cada u. Es serveix l'au i la salsa per separat. 

Gelat de Xerez 
300 grs. de nata 
3 Ous 
50 grs. de panses de Corint 
3 Cullerades de sucre 
1 Copa de Xerez 
Posar en remull les panses amb el xerez. Batre els rovells d'ou amb el 
sucre fins formar una pasta fina, afegir-hi les panses amb el xerez, les 
clares a punt de neu i la nata. Posar-ho en el congelador remenant-ho 
cada 1/2 hora aproximadament per evitar que cristal .litzi. Servir-ho 
en copes. 

M.A.R. 

MENÚ DE CAP D'ANY 
Consomé regencia 
Lluc nevada 
Green Salat 
Cuixa de bé al whisky 
Boles de meló al xerez 

*** 
Consomé regencia 

(Per 4 persones) 
1 Litre de caldo d'au 
4 Rovells d'ou 
1 Clara d'ou sense batre 
1/2 Copa de xerez sec 
Formatge de parma ratllat 
Posar en una cassola el caldo fret, afegir-hi la clara d'ou sense batre. 
Acostar-la al foc i remenar fins que comenci a bullir. Posar-hi unes 
cullerades d'aigua ben freda, deixar coure un minut mes. Colar-ho 
amb un tovalló humit. Afegir-hi unes gotes de xerez sec. 
Servir amb tasses de consomé amb un rovell d'ou, i acompanyant 
apart el formatge de parma. 

Lluc nevada 
1 lluc de 1 1/2 o 2kgs. 
250 grs. de nata 
100 grs. d'ametlles torrades 
Sal, pebre, Uimona. 
Netejar el lluc, treure-hi l'espina, sal pebrar i ruixar amb Uimona, 
farcir el lluc amb la nata i les ametlles picades. Posar al forn durant 
15 minuts. 

Green salat 
Barrejar 1 ensiam francés tallat a la juliana, 3 troncs de margalló 
«palmito» a rodanxes, 1 ó 2 «aguacates» a boles, tot ruixat amb Ui
mona, i 1/2 manat de creixens «berros». Amanir-ho amb 3 parts 
d'oli per 1 de vinagre, 1/2 ceba crua picada, 1 ou dur picat i julivert. 

Cuixa de bé al whisky 
1 cuixa de xai 
80 grs. de mantega 
1 copa de whisky 
1 copa de nata 
pebre de cayena 
unes fulles de salvia i una mica de salvia en pols. 
Sal i pebre. 
Sal pebra la cuixa posant-hi també la salvia en pols. Dorar-La amb la 
mantega a la cassola i donar-hi voltes, mullar-la amb la meitat del 
whisky, flamejar, tapar i deixar que acavi de coure a foc suau. 
Quan ja estigui cuita, s'escorra i es posa en una plata, calenta. Amb 
el whisky sobrant, es desgrassa la cassola, s'hi afegeix la nata, les 
fulles de salvia picades, un pessic de pebre de cayena. Tot aixó es cou 
un parell de minuts, tot remanant-ho, i es serveix amb la salsera a 
part. 

Boles de meló al xerez 
1 meló 
xerez semi-sec 
1 copa de cointreau 
unes fulles de menta 
Es talla el meló per la meitat, es treu la polpa en forma de boles i es 
posen a una fruitera, s'hi tira el xerez, que quasi ho cubreixi i el 
cointreau. Es deixa reposar a la nevera de 4 a 5 hores. Es serveix amb 
copes de boca ampia i es decora amb fulles de menta. 

Maido Alavedra Ribot. 
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Notes d'art 

Humanisme i paisatge 
En el món de l'Art, en pretendre comprendre l'intercanvi entre el 
món visible i el neguit interpretador, ens veiem immersos en mig, 
d'una órbita, que a l'ensems que es recolza en uns suports estricta-
ment materials, artísticament es precipita a actituts de canvi cons-
tant, canvi pero, que no deixa en l'espai la incógnita del deslliura-
ment total de valors adquirits, -vulgues no vulgues-, amb anteriori-
tat; no cal entretenir-nos en valorar l'evolució o el progrés com si en 
fossin els capdavanters i ensems els únics proveidors de tot art bell i 
noble. Pensem amb Phumanisme informador, amb el joc influent de 
la cultura i amb les relacions humanes en estat afirmatiu, i hábit de 
viure. 
El paisatge ja en la vida natural, ja en la seva transcripció per part de 
l'artista, corprés per Taire, la llum i fins per la tendrá o dura figura-
ció, crea un domini. La traducció no la trobem estéticament resolta si 
l'artista, no ha fet una síntesi de les emocions rebudes i es recolza en 
valors primordialment espirituals. 
Es per tant precís de considerar-lo humanísticament, és a dir, que per 
nosaltres tingui contingut o trascendencia espiritual; cal que serveixi 
per activar tots els valors de forma, color, llum i de vida no inmóvil, 
valors influents en el cor de l'artista en tots els moments creatius; cal 
que ensems serveixi per viure en veritat, consciéncia que no s'obté, si 
abans no hem sabut crear en nosaltres una entesa dirigida per l'amor. 
En aquests sentiments que prejutgen unes funcions plenament adap-
tades, s'ha de sentir totalment immersa la nostra propia vida, fidels a 
uns conceptes escrits per LOTZE: Eli escriu: «Jo em metamorfejo en 
els objectes; sentó la meva humanitat en la Natura bruta; transfe-
reixo a alió que es trova fora meu, la vida de tota la meva 
conciencia». Hi ha qui permaneix jove eternament i els seus fer i pen
sar es lliguen en punts básics de la joventut; Hi há qui peí revés, els 
que envelleixen prematurament; no val a retrassar-se, co esencial és 
intentar la comprensió i estimar totes quantes siguin aportacions 
honrades i sinceres de tot art mes jove. 

Corresponent comprensió a tot co estabilitzat, madurat i espiritual -
ment construit amb amor en el sentit plenament humanístic, deixant 
en Uibertat, per altra banda, fer estima del sentit humanitarisme, 
que, tant com dir: (Desplacament de la forma interna vers el predo-
mini del reclam exterior), i menys encara fer-ne la substitució amb 
l'anomenat hominisme que al dir d'Aubrey i Bell, és «Pexaltació de 
l'home en sí quant a mesura de l'home, que fa sorgir a l'home de si 
mateix, lliure deis vineles tradicionals amb la térra i el cel, i al su-
perhome, lliure de tot escrúpol de pietat». D'aquest humanisme que 
no cal confondre com ens diu Vosler, «ni amb el superhome de Niets-
che, ni amb l'home del Renaixement, ni amb «l'esperit fort» de PEn-
ciclopedisme». 

És precís de viure un humanisme que sigui seqüent ais esforcos ad
quirits i que moltes de les vegades ho son, com en simple planteja-
ment, pero que sempre deixen una sao de valors intel.lectuals i mo
ráis que projecten constantment problemes a nivell cultural, enfor-
tint la nostra capacitat de conéixer, vigoritzant el contacte amb Paire, 
la llum, el mar i les muntanyes i el pía i creant uns fets d'auténtica 
identificació amb la Natura. 
«A la Natura, escriu Sánchez de Meriain en quan és font de con
templado estética, Panomenem paisatge: aixís la veuen el turista, el 
poeta, el Sant...» espiritualment i amb interés valuós l'artista des-
vetlla sentiments estétics reflexats, i humanísticament resol el proble
ma traduint en obres de perfecta entesa la propia vida. 
Hem estimat l'home i la figura de l'home estimant-el com a factor vi
tal del paisatge a qui concedeix uns drets especiáis; d'ací que siguem 
estructuradors de formes i corrents de simpatía i amb coneixement 
pié del judíci de coneixement que es condueix pels camins mes 
brillants de la contemplació. La "vida de les plantes i deis animáis in-
fonen al paisatge la movilitat indispensable per tal de regular el con-
junt de realitat i d'abstraccions que ben dirigides, fan que pogem 
situar-nos per camins plens de personalitat en un humanisme incon
fundible. L'Abstracció per ella mateixa és limitació de vida, sempre 
que vol relluir com a únic personatge. Aixís com en totes les Arts 
apreciem les habilitats com a valors molt secundaris i per tant no va-
lorem la prevaléncia de la imitació o la.copia, aixís també, en viurem 
dins la gracia imperant de Phumanisme creador, ens trobem en 
Pobligació de reivindicar els valors que conviuen artista i espectador. 
Per tal de sentir el paisatge, es fa imprescindible estimar-lo; si el pin
tor no es proposa altra cosa que fer-ne una simple traducció imitati
va, anem a caure en una simple vulgarització cremant la bellesa que 
viu involucrada en la Natura, reduint-la a una intrascendent il.lustra
do; per contra, si s'afanya, com diu C.D. Friedrick, «per una veritat 
mes noble, mereix respecte. El pintor no ha de pintar solament co 
que veu, si que també co que veu dintre seu». És precís que Phuma
nisme creador de Part ens condueixi per mitjá de l'artista a sentir i 
veure, al dir de Berenson «co que nosaltres que no som artistes, no 
hem vist i potser mai veurem». 

I encara, com defineix Jean Onimus, «Quan hom somnia el primer 
jardí, hom es diu que la felicitat d'Adam debía d'ésser la d'un artista, 
tota vegada que Part no és per nosaltres res mes que les ruñes i el tes-
timoni d'aquella felicitat, una reliquia de la plenitut». L'artista com 
a home, moltes de les vegades es sent com vencut; tal és la forca d'hu-
manitat que s'inclou en tota la Natura; Pobra de Déu assegura la vi-
talitat constant del paisatge, l'artista veu en tot moment un fí al que 
sospira conquerir i en la contemplació humana de la Natura es refá 
de totes les engúnies que la incorporado de tota cosa bella a expressió 
plástica li comporta. 

Bella térra. Novembre 1.980 
Joan David 

Religió 

Nadal... i Pasqua 
La festa de Nadal és, sens dubte, la festa mes popular del calendan 
universal. Ho és tant, que, fins i tot, és celebrada externament: amb 
guarniments i llunimáries ais carrers i amb 1'ornamentado pública 
deis anomenats «arbres de Nadal» per paí'sos en els que el cristianis-
me és minoritari i ádhuc perseguit i practicat clandestinament. 
Pero, encara que en aquests llocs darrers es vulgui camuflar o 
disfrassar la festa tot donant-li un caire que no tingui res a veure amb 
la commemoració cristiana, no es pot pas negar que Porigen de la 
festa és netament cristiá i religiós. 
Nadal és una festa universal. És el reconeixement explícit o implícit 
de Crist. El vell Simeó ja va dir a Maria que el seu Fill Jesús seria una 
senyera combatuda, seria causa de que molts caiguessin i que molts 
d'altres s'alcessin. 
Ara pero, si analitzem Pesterioritat de Nadal, no cal pas posar en 
dubte que totes les llumináries deis carrers i els concursos d'apara-
dors i tantes altres coses, no son mes que un esquer per tal d'atraurer 
a les mercaderies que son exhibides ais aparadors de les botigues, els 
possibles compradors... i les dones i els homes hi cauen. El consumis-
me ha envaít el terreny de la commemoració nadalenca. Malgrat tot, 
fins aixó, no deixa de ser un tribut que la humanitat sense pretendre-

ho dona a Crist, el Fill de Déu que ve a nosaltres fet com nosaltres els 
homes, per a donar-nos la salvació, i que neix de la Verge Maria a 
1'estable de Betlem. 
Per a nosaltres, els cristians, aquest ha de ser i no cap altre -no ho 
perdem mai de vista- el veritable motiu de la celebració nadalenca. 
En un món materialista i que vol prescindir de Déu, el seu Creador i 
Senyor, els cristians hem de valorar com cal aquesta festa tan nostra i 
fer per manera que no perdí, ans al cotitrari, conservi i augmenti en 
nosaltres i en els nostres ambients tot Pesclat de la veritat i de la forca 
que irradia el Misteri de Deu que s'ha fet Home. 
Caldria, pero, no oblidar que la festa de Nadal no és certament la pri
mera de les festes cristianes, en quant fa referencia a llur importan
cia. La festa máxima del Cristianisme és la festa de la Pasqua de Re-
surrecció. 
Aixó caldria tenir-ho present a Phora de valorar la nostra actitud en 
les celebracions cristianes i en llur ressonáncia familiar i popular, o 
sigui en llur traducció festiva doméstica i social, perqué per ara fa 
Pefecte que tota la primacía festiva popular se Pendú la festa de Na
dal. 
Si comparem, per exemple, Passisténcia a la Missa de mitja nit, 



1'anomenada «Missa del gall», amb l'assisténcia a la Vetlla Pasqual, 
hem de comprovar que aquesta resta ben a segon terme, quan hauria 
de ser ben al revés o, si voleu, igualment concorreguda. Ño val a dir 
que els temps son diferents. Nadal és mes familiar i convida a la unió 
deis membres de la llar a una celebració mes intima. Pasqua és a la 
primavera i la gent es dispersa mes» surt de la ciutat i cerca ja de res
pirar Taire de la natura ais pobles, i allí és on es celebra la festa i es va 
ais oficis religiosos. Amb tot, hem de convenir que la celebració de la 
Vetlla Pasqual encara no és prou coneguda i, per consegüent, no 
prou compresa per la nostra gent, tota vegada que ha estat restabler-
ta al seu lloc i temps de celebració, no fa pas gaire. Amb poques pa-
raules: encara no té prou tradició la Vetlla Pasqual. 
Deixem pero de tractar de la Pasqua, per a una altra ocasió. 

Nadal és la festa de la humanitat. Déu, el Creador, s'ha fet un com 
nosaltres, s'ha fet Home. I ha volgut venir al món com nosaltres 
d 'una dona: la Verge María. Com nosaltres ha volgut passar per to
tes les limitacions que comporta el fer-se infant. Arnés ha volgut 
néixer pobre, de familia humild, i fora de casa... en un país foraster. 
Si bé Sant Josep i la Verge Maria eren de la familia del Rei David, o 
sigui de llinatge reial, no vivien pero a Betlem, la ciutat de David, si

no a Natzaret. Betlem era per a ells un lloc foraster. I fora de la ciutat' 
de Betlem, que era plena de forasters com ells mateixos, en un estable 
abandonat ve al món Jesús, el Messies promés ais homes pels profe-
taes, el Fill de Déu fet Home. 

Els ángels anuncien la seva presencia entre els homes: «Gloria a Déu 
a dalt del cel i a la térra pau ais homes que estima el Senyor». I ¿voleu 
prova mes gran de l'estimació, de l'amor de Déu, ais homes?. 

Celebrem dones Nadal, com a cristians, amb l'assisténcia fervorosa a 
la missa de mitjanit o a la del dia, amb la construcció casolana del 
pessebre, que no ha de mancar en cap llar cristiana, encara que hi ha-
gi entrat també l'arbre de Nadal, que també té arrels cristianes, i do-
nem a la festa el caire familiar festiu que és de tradició en el nostre 
poblé i que té per a nosaltres la perllongació tradicional de la festa de 
Sant Esteve. ' 

Estimat lector: Felic Nadal i que les benediccions abundosas de Déu 
et portin la felicitat possible en aquest món, i per damunt de tot la fe-
licitat eterna del cel, vers la qual fem via seguint Jesús, que per aixó, 
per a mostrar-nos-en el camí Eli ha vingut a nosaltres. 

Enríe Dordal 

escolapi 

El món laboral. Passa-temps. 

Falta de 
credibilitat a 
les Sindicáis 

Els resultats que ens ha adelantat 
la premsa de les eieccions sindi
cáis quan falten pocs dies per la 
seva cloenda, están demostrant 
que malgrat tota la gran propa
ganda desplegada per les sindi
cáis, que no fá falta nombrar, no 
teñen la influencia sobre els pro-
ductors, que a volt es pretenen 
demostrar, en formes de fer tre-
mendistes, havent perdut la cre
dibilitat, d 'una gran massa de 
treballadors. 

Si el 27 '3% deis independents, 
segona forca sindical, s'unissin, 
en un nou Sindicat de Colabora
d o r Socials de Catalunya, 
podrien formar un gran Sindicat 
de principis genuinament socials, 
de defensa del productor, que 
amb tota seguretat en les prope
res eieccions, podría ésser la pri
mera forca sindical i ádhuc supe
rar el 50%. Puig els treballadors 
volem Pau, Treball, Pessetes i 
Ben-estar, guanyat amb l'esforc 
d 'una honrada col . laborado 
diaria en els centres de produc-
ció, no hi ha cap dubte que aixó, 
podría ésser lo millor peí món 
del treball. 

D.A.G. 

Opinions, 
suggeréncies i 

preguntes 
Benvolguts: Aquesta és la vostra 
secció, si sois voleu teñir una 
simple comunicado, ALTER
NATIVA, té les portes obertes 
per col.laboracions especifiques. 
Podeu donar opinions, manifes
tar suggeréncies, i fer preguntes. 
Els escrits, per poder ésser consi
deráis, han d'estar degudament 
signats fent constar nom i cog-
noms, i el nombre del D.N.I. , 
amb aqüestes circumstáncies po
deu indicar un pseudónim deter-
minat, peí cas d'ésser publicada. 
Podeu fer-ho amb les llengües 
castellana o catalana indistinta-
ment. En cap circunstancia es 
mantindrá correspondencia. 

El Director 
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Mots creuats 
HORITZONTALS: 

1.- Nom d'un periódic. 2.- Grau 
de calor o fred d'un poblé. Lloc 
de Balears. 3.- Infusió, Vocal, 
Signe ortografíe. 4.- Sigles d'un 
país America, Pronom personal, 
Producte de les aus (plural) al re
vés. 5.- Vocal repetida. Quaran-
ta cinc, Article, Pronom perso
nal. 6.- Nombre roma, Dia de la 
Setmana, Consonant. 7.-Actúa 
com un altre, Element químic. 8.-

Riu d'Austria, Consonant, Or. 
9.- Conegut humonsta^'Preposi-
ció, Astre rei. 10.-Al rev. Antiga 
ciutat de Capadocia, Consonant, 
es diu d'una persona una mica 
distreta. ll.-Sincopat classe de 
vent, Forma de verb, Terminado 
de pret. imp. 

VERTICALS: 

1.- Posar al corrent. 2.- Nom de 
peix, Habitant d 'una illa de la 
Polinéssia. 3.- Infusió, Habitual 
cada dia (plural). 4.- Nom de 
lletra, Aparador. 5.- Déu egipsi, 
Pronom personal. 6.- Conso
nant, Article, Nombre roma, 
Nom d'home. 7.- Campeó, Que 
brilli, Consonant, Consonant. S.
Al rev. tórax. Cadera, Vocal. 9.-
Al rev. sense gust. 10.- No es pot 
comprar-, Ria Gallega.- Lloc per 
l'ensenyament de conduir. (plu
ral). 
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El Castell de Miralies i l'Águila Grossa 
En mig del conjunt de serres que formen la divisoria de les conques 
del Gaiá i de l'Anoia, destaca per la seva altura i escaient silueta 
1'Águila Grossa de Miralles, que elevant-se fins ais 870 metres, cons-
titueix un magnífic mirador sobre les comarques centráis catalanes. 
Una bonica ruta d'ascensió, i que a mes compren la visita a les restes 
del castell de Miralles, és que s'inicia a Cal Escola, al costat de la 
carretera de Valls a Igualada, a uns 12 qm. d'aquesta última ciutat. 
A pocs metres de la casa, i al costat oposat de la carretera, surt un 
ampie camí, que fent revols i en cosa d'un quart, puja a les ruñes del 
CASTELL DE MIRALLES, dalt un turonet. El castell, com tots els 
d'aquestes comarques, té l'origen en els atzarosos temps deis segles X 
i XI, en els que aqüestes terres eren gairebé terres de ningú, disputa-
des entre els musulmans i els comtes catalans. De fet surt ja citat en el 
987, any en que el bisbe de Vic, enfeuda la meitat que li pertanyia al 
noble Cervelló, qui ja en posseia l'altra meitat. La familia Cervelló 
en conserva el domini durant segles. A Pentorn del castell i dins les 
muralles del mateix, es forma un nucli de població, avui completa-
ment en ruñes. Sois en queda en peu, restaurada modemament, la 
petita església románica que fou del castell, i dedicada a Santa Maria. 
Fou la parroquial del terme que encara avui porta el nom de Santa 
Maria de Miralles, encara que des de primers de Tactual segle, la ca-
pitalitat civil i religiosa ha quedat centrada en els plans de conreus de 
la valí, on hi ha Tactual parroquia de Sant Roma. 

Revoltant el turó del castell entre les ruñes, a la banda oposada a la 
que hem pujat es troba un camí entre bosc, sobre un terreny en el que 
abunden els petits fóssils semblants a llenties. Ais 10 minuts som al 
Coll de la Fonteta. Una Henea de conreu ocupa el pía del coll. Es té 
de teñir compte a trobar la continuació del camí a Taltra banda del 
conreu, ja que a vegades queda Ilaurat. Es té de seguir ara un camí 
cap a Tesquerra, que de primer puja suau per a baixar després al Clot 
de la Farriola. Peí costat Non hi ha la paret de roques vermelloses del 
turó de la Farriola. Es deixa a esquerra un camí que porta a conreus i 
s'emprén una pedregosa pujada sot amunt, fins al Coll de la 
Farriola. Tenim ara enfront TAgulla Grossa, amb la seva silueta 
característica de dent de serra. El camí és ara poc fressat i baixa un 
xic fins al sot del Cógul per a pujar després, tenint a dreta el vessant 
N. de TAgulla, amb unes clapes de tartera entre el bosc. Ais 20 mi
nuts del Coll de la Farriola s'assoleix el Coll de TAgulla Grossa, on es 
troba un bon camí travesser, que seguim de pía vers Tesquerra, S., 
fins a unes ruñes, i d'aquí es puja peí dret sense camí marcat al cim de 
TAGULLA GROSSA DE MIRALLES. La vista és excel.lent en totes 
les direccions. Per TE. hi ha llunyana la coneguda silueta del Mont
serrat. Peí S. i E. es veuen les serres de Fontrubí, Ancosa, Montclar, i 
tot el teixit de muntanyes que formen la divisoria entre les comarques 
del Camp, Penedés, Anoia i Segarra. 

En total podem comptar des de Cal Escola, amb un quart fins al cas
tell de Miralles, i una hora mes fins al cim de TAgulla Grossa. 

C.V. 
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l'Hort i el jardí 

Preparem les terres 

En aquest mes de Desembre, po-
ques son les hortalitzes que es 
planten. La climatología no és 
gens apropiada. Durant la lluna 
vella, o sigui del dia 7 al 21 de de
sembre, podrem sembrar alls i 
plantar cebes, les bledes, xirivies, 
cebes, pésols i faves primeren-
ques, nabs fins i pastanagues, ja 
s'han d'haver plantat durant el 
mes de Novembre. 

No obstant el Desembre és el 
mes, en que hem de preparar bé 
la térra, si volem teñir bones 
collites durant tot Pany. 
És convenient, (n'hi ha que no 
ho fan), netejar bé d'herbes 
abans de lleurar amb el moticol-
tor o treballar erv forma artesa-
na, -per mitjá d'una fanga-, la 
térra, aixi com també, posar-hi 
una bona capa d'abono orgánic: 
fems de vaca, de corral, del que 
es tingui mes a ma. 
La millor asseguranca de collites 
és una térra ben abonada. Tre-
ballada el desembre, les glacades 
de primers d'any la desfan. 
Si per aquells cassos glacés, no 
arranqueu la térra, si no está 
desglacada. En el mes de .de
sembre, en caixons i amb térra 

negra i fina, es sembren els plan-
ters de tomáquets. No ho acon-
sello, els que som uns iniciats i 
ho fem per «hobby» resulta 
millor, a mig marc, primers 
d'abril, comprar el planter ais 
hortelans especialitzats. Hi han 
les tomaqueres híbrides que ben -
cuidades, fan de 8 a 10 ramells 
de tomáquets o mes. A la fo
tografía de l'hort que jo cultivo 
en teniu una mostra. 

En quan al jardí, en els llocs 
lliures, tinc que repetir el que he 
dit referent al preparar la térra 
de l'hort. Si és molt o mes aviat 
grossa, hi podeu, posar sorra per 
afluxar-la. 
Us aconsello escoltar les xerrades 
del P. Vicente, jo ho faig i em 
son molt profitoses, principal-
ment per espurgar les plantes i 
els arbres al seu temps. Peí de
sembre, es sembren anemones, 
tulipans, jacints i narcisos. Tam
bé clavells xinos, pensaments i 
malva florida, plantes, aqüestes, 
que floreixen a fináis d'hivern. 

D.A.G. 

Art 

Pinzellades 

Un toe d'atenció 
En Art, estem passant uns 
moments d'un confusionisme 
incomprensible i lamentable. 
Existeix una proliferació de 
pintors, o pseudo-pintors, de 
sales, de Galeries d'Art, de 
subhastes i de comercialitza-
ció d'obres d'art, o millor dit, 
de quadres i quadrets, que 
arriba a portar una venadera 
desorientació al públie sofert i 
contemplatiu. 
Es diuen pintors, tots els que 
per diversió o «hobby» es 
compren uns pinzells, teles i 
una serie de tubs de color, i 
allá va que trona! a embrutar 
lléneos sense mes ni mes, sen-
se la mes remota idea del qué 
és pintura o el qué és Art. 
Aixó está molt bé i molt dis-
pensable i inclús lloable, com 
a divertiment o evasió deis 
moments que estem vivint de 
greu materialització i d'in-
mensos problemes de convi
vencia, que comporten a 

refugiar-se en les hores de 
lleure, en una activitat tan pu-
rificadora de l'esperit o de tan 
relaxant com és la pintura. 
Pero compte! Una cosa és el 
«hobby» i una altra és la pre-
tensió de considerar-se ja un 
artista de certa volada, i expo
sar obres sense tó ni só, tan 
sois perqué pot subvencionar
se les despeses de les sales 
d'exposició, catálegs, etc. 
Puig no n'hi ha prou d'en-
marcar una trentena de teles i 
exposar-les al públie, peí 
lluiment personal i veure si hi 
ha éxit económic, (que sens 
dubte en la primera exposició 
n'hi haurá, d'una manera re
lativa, dones' els parents, les 
amistats, els que no poden 
excusar-se'n per algún motiu, 
els adquirirán quadres) si no 
que el que d'antuvi es vol con
siderar artista, precisament 
quan no s'en ha de voler con
siderar. Ja ho és, (inclús sense 

sospitar-ho), sempre i quan 
sigui un pintor molt respon
sable i conseqüent i gaudeixi 
de coneixements suficients i 
experiencia, per efectuar 
obres que «s'aguantin», i que 
tinguin una qualitat artística 
per poder penjar-se sense 
descrédit d'ell mateix, del 
confiat comprador que ha ad-
quirit l'obra, o sala que ha 
comportat aquest fer. 
Perqué, una altra de les la
mentables característiques i 
desorientants peí públie 
comprador, és el desfás enor
me entre el valor de l'obra i el 
valor crematístic i a voltes 
exageradissim, que s'en inten
ta extreure económicament. 

I per ací no hi passem!. I és 
que si aquests pseudo-artistes 
teñen la pretensió de valorar 
excessivament l'obra exposa
da, burlant-se del pobre 
públie comprador, que desco-
neix el vertader valor de 

l'obra que intenta adquirir, hi 
ha un altre cas que s'hauria de 
teñir en compte. 
I ens referim a les Galeries 
d'Art, que teñen Pobligació 
d'efectuar una valoració ob-
jectiva de l'obra exposada i 
convencer al pintor, que va 
desfassat, perqué a fi de 
comptes, és responsable la Sa
la de vetllar,. la integritat del 
seu negoci, evitant l'engany o 
defraudació al públie 
comprador. 

I és mes, mantés vegades, tant 
pintors com Sales, compten 
inclús amb el beneplácit d'al-
guns crítics o comentaristes 
d'art, que enalteixen amb ver-
tadera innocencia o també 
amb una desimboltura mali
ciosa el «magnífic» resultat 
d'unes exposicions, que no 
deixen d'ésser bañáis, i ina
guantables. Pero, malgrat tot 
aquest garbuix i desordre, el 
vertader Art resisteix, i la 
bellesa i el bon fer, s'expressa 
amb tota la seva eloqüéncia, i 
el millor públie, el vertader 
just i ininfluenciable, amb 
seny i equilibri, segueix elo-
giant i aplaudint el qué és 
millor. 

Per aixó, no obstant aquest 
confusionisme que desorienta 
i embocalla, creiem que a la 
llarga, la venadera llum 
artística sorgirá esplendorosa-
ment per damunt d'aquest ca
os que passará, i obrirá els 

' ulls de la gent, la qual degut a 
l'espectacularitat buida de les 
obres, els trucs d'ofici, l'exhi-
bició técnica, la minuciositat, 
com també la candidesa, els 
caurá el vel, que els oculta 
l'escéncia del vertader Art. 

CLAR1NET 
J.M.V. 
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