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Sempmn i la connexió europea 
El ministre Semprún ha començat a ense-

nyar les sèves cartes. I si és cert que 
juga amb cartes espanyoles, la partida 

que sembla disputar s'insçriu sens dubte en un 
campionat europeu, el campionat de la indús-
tria àudio-visual en la linia que propicia el pro-
grama MEDIA. Entre les recents preses de de-
cisió del ministre espanyol de Cultura destaca 
singularment la seva proposta d'un "Plan na-
cional i plurianual" per a la promoció i desen-
volupament de la indústria cinematogràfica i 
àudio-visual espanyola. 

En plena sintonia amb aquesta orientació 
anunciada a mitjan gener, eJ ministre nome-
nava una setmana després nou director gene-
ral de riCAV (Institut de la Cinematografia i 
de les Arts Visuals) en la persona d'Enrique 
Balmaseda, que substituïa l'anterior i polèmic 
Miguel Marías. El nomenament de Balmase-
da, un home que còneix bé RTVE, que la re-
presentà a la UER (Unió Europea de Radiodi-
fusió) i que ha participat en els treballs de la 
CE relacionats amb la Directiva sobre la Tele-
visió sense fronteres, significa una clara vo-
luntat del ministre més europeu del govern del 
PSOE d'inserir la seva política cultural en el 
marc de les orientacions i expectatives comu-
nitàries. 

La política cultural del govern central sem-
bla que ha superat el complex d'inferioritat 
que demostrava en els darrers anys, cosa que 
iniciatives com l'esmentada o com l'anunciada 
de doblar els pressupostos del departament per 
a enguany, vénen a confirmar. No entraré 
aquí a discutir la legitimitat de la reafirmació 
d'un ministeri que semblava destinat- a l'au-
toimmolació per al bé dels administrats. Si bé 
és cert que el ministeri no té sentit en un Estat 
en què les Comunitats autònomes han assu-
mit 0 totes 0 la majoria de les competències en 
cultura, no es pot ser ingenu fins a l'extrem de 
creure que un Estat com l'espanyol pot deixar 
algun dia d'intervenir en el control, no tant 
del patrimoni artístic i monumental, sinó de la 
producció actual de cultura. I ja se sap que 
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avui els pobles creen i recrecen les seves cultu-
res fonamentalment a través de les indústries 
culturals, entre les quals les àudio-visuals van 
adquirint un protagonisme central. 

Doncs, finalment, un ministre espanyol for-
mat en l'escola francesa de ministres —llegei-
xi's Jack Lang— comença a pensar en un salt 
qualitatiu de la seva política cultural, tant pel 
que fa a concepció com a pressupost. El model 
francès li transpua per totes bandes. Cosa que, 
en principi, des del punt de vista de la planifi-
cació i promoció cultural, no suscita massa 
objeccions. Potser convé recordar que, justa-' 
ment l'estiu passat, el govern francès va apro-
var un pla de cinc anys per reforçar la presèn-
cia de l'àudio-visual francès al món, que com-
prenia aquestes mesures principals: creació 
d'un consell de l'àudio-visual exterior de Fran-
ça, amb quatre ministres; creació d'un banc 
mundial d'imatges franceses; augment de la 
presència d'Antenne-2 a Europa (principal ca-
dena pública) i de TV5 (canal paneuropeu 
francófon): i augment del pressupost destinat 
a l'àudio-visual exterior. 

Les pretensions del govern espanyol en po-
sar en marxa l'estudi i la concertació d'aquest 
pla estan en la mateixa línia de la poítica 
francesa. La declaració que el govern féu en el 
seu moment sobre el pla, recollia les estima-
cions de la CE sobre el mercat mundial del 
sector àudio-visual (uns 10.000 milions d'ecus 

0 1.325 bilions de ptes. a partir de 1995) i so-
bre la creixent demanda d'obres cinematogrà-
fiques i àudio-visuals a tot Europa durant els 
pròxims anys, quan l'oferta.pròpia actual no-
més cobreix el 25 per cent. Es el moment ade-
quat, ve a dir la declaració, d'emprendre una 
ambiciosa acció des de l'Estat que coordini i 
potenciï tots els esforços necessaris per acon-
seguir unes indústries espanyoles de l'àudio-vi-
sual capaces de competir a Europa. Les prime-
res reaccions dels sectors professionals i indus-
trials afectats no podien ser m ^ positives. 
Semprún ha aconseguit en una setmana d'es-
borrar la seva mala imatge entre la gent del ci-
nema espanyol —que experimenta una pro-
funda crisi—, tot fent exclamar a represen-
tants del CUICA (Comitè Unitari de la Indús-
tria Cinematogràfica i Audio-vistial) que la" de-
claració és tot un "document històric". 

I en efecte, la proposta és una fita històrica 
per al govern espanyol. El ministre Semprún, 
pel que ha estat i pel que representa, pot facili-
tar al sector cultural i de la comunicació la 
connexió entre Madrid i Europa. 

Ara bé, ¿què pot significar per a la indústria 
catalana de l'àudio-visual un pla com el disse-
nyat per Semprún? Es evident que no hi ha 
resposta definitiva, perquè primer caldrà veu-
re com s'estructura el pla espanyol. De tota 
manera, sí que es poden avançar algunes ob-
servacions. 

D'entrada, l'enunciat ja és sospitós: "Plan 
nacional i plurianual para la promoción y de-
sarrollo de la industria cinematográfica i 
audiovisual española". El ministre sembla ha-
ver superat el màster d'europeisme, però con-
tinua analfabet en matèria cultural espanyola. 
Ell i el govern del PSOE continuen plantejant 
plans nacionals, com si no existís la diversitat 
cultural i lingüística a l'Estat, o com si això no 
tingués la mínima importància per a la creació 
i producció (cultural!), o com si no hi hagués 
un sistema de distribució de competències san-
cionat per la Constitució. ¿Ignorància o 
mala fe? Parlant de Semprún, potser hau-
ríem de parlar, més que de la seva connexió 
francesa, de la seva distorsió francesa. A 
França jfl no tenen problemes de diversitats, 
ni tenen un títol de les autonomies a la 
Constitució... 

Pot preocupar igualment la referència a la 
indústria cinematogràfica i àudio-visual espa-
nyola, així com la necessitat de coliaboració 
demanada als "restants departaments afectats 
i molt particularment del ministeri d'Indús-
tria", però sense fer cap esment a les instànci-
es autonòmiques corresponents. 

Tot fa preveure, doncs, que almenys des del 
punt de vista de Catalunya i de les altres co-
munitats amb llejigua i cultura pròpies, el pro-
jecte de Semprún no passa de ser una alcalda-
da més del govern central, encara que presen-
tada amb etiqueta de París. 

Però, una cosa cal reconèixer al ministre: 
l'astúcia i la iniciativa. Astúcia i iniciativa que 
malauradament no es veu per enlloc a Catalu-
nya. Perquè, si parlem d'indústria catalana de 
la cinematografia i de l'àudio-visual, ¿de què 
parlem? D'una pura entel^uia. Almenys el 
ministre Semprún ens podria venir a ensenyar 
com es prepara un pla nacional per a la pro-
moció i desenvolupament de la nostra indús-
tria àudio-visual. 

Josep Gifreu és professor de teoria de la 
comunicació a la UAB 
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bústia 
L'abocador de 
Fores 
Som integrants del grup Amics 
de Sarral, format per sarralencs 
residents a Barceiona i encara 
que creiem que el que anem a 
exposar és el que pensa la majo-
ria dels components , solament 
els signants ens en f e m respon-
sables. 

D'aquí estant, el nostre total 
suport als alcaldes i Ajunta-
m e n t s d imiss ionar i s de la 
Conca, coordinadores i veïns 
de tots els pobles que amb la 
seva fe rma actitud s 'oposen a 
la implantació de l 'abocador de 
Eorès, el qual han dissenyat, 
proposat i aprovat amb compor-
taments dignes del règim ante-
rior, la Junta de Residus In-
dustrials i el Consell Executiu 
de la Generalitat. 

Voldríem també que a més 
de les seves argumentacions, 
moltes vegades contradictòries, 
el senyor Jacint Mateu i el con-
seller Molins, ens expliquessin 
on aniran a parar les aigües de 
la pluja quan caiguin amb força 
damunt de l 'abocador, cosa fre-
qüent a l 'estiu i que provoquen 
aiguats que s 'enduen tot el que 
t r o b e n per davant que, en 
aquest cas, podrien ser els resi-
dus industrials. 

Nosaltres, de tota la vida 
sabem que segueixen els cursos 
naturals en aquests indrets als 
límits dels t e rmes municipals 
de Forès, Rocafort de Queralt i 
Sarral, i que van a parar al riu 
Vallverd o al torrent de la 
Salada per seguir al riu Anguera 
i desembocar al Francolí, el 
qual s'escola pel congost de la 
Riba, crèuant, doncs, tota la 
Conca i anegant bones extensi-
ons de terreny en cas de riuada. 

També comprovem a m b tris-

tor que la primera vegada que 
les institucions es recorden de 
la nostra comarca per a la in-
stal·lació d ' u n complex in-
dustrial, és per abocar-hi els re-
sidus produïts per altres indrets. 

Per acabar, dues puntualitza-
cions, perquè no s'hi vegi cap 
intencionalitat política, direm 
que els sotasignats, des de les 
primeres eleccions en democrà-
cia, sempre hem votat el partit 
que en niajoria governa avui 
Catalunya i la segona, dir al 
senyor Roca que no ens van 
agradar gens ni mica les seves 
i r ò n i q u e s d e c l a r a c i o n s en 
acabar el segdn congrés del 
partit, sobre «aquesta gent» de 
la Conca. Josep Ametlla i 
Torné, Jaume Ametlla i Torné 
1 Ramon Torné i Tarragó. 
Sarral (Conca de Barberà) 

Val tant la pena? 
Acabo de llegir al diari AVUI 
del 27 de gener una nota infor-
ma t iva , s egons la qual, el 
govern de l 'Estat presentarà un 
projecte de llei que suposa una 
concessió de dos crèdits extra-
ordinaris per un import global 
de 9.000.000.000 (nou mil mili-
ons de pessetes) a la Fundació 
T h y s s e n - B o n e m i s z i a p e r 
atendre les despeses de la in-
stal·lació d 'uns quants quadres 
de la seva col·lecció. 

Suposant que no hi hagi 
error en la informació, voleu 
dir que en tot això de la cèlebre 
col·lecció no ens estem passant 
una mica i que tot comença a 
fer una olor de tinglado? Estic 
segur que a la col·lecció hi ha 
obres meravelloses, i no cal dir 
que ens agradaria que algunes, 
sobretot si les poguessin triar, 
es quedess in al país, però 
creieu que realment val la pena 

una despesa pública tan impor-
tant per a la instal·lació, al cap i 
a la fi temporal, d 'unes obres 
que ni tan sols sabem amb quin 
criteri se seleccionen, i que en 
definitiva tampoc no han de 
passar a integrar el patrimoni 
del país? 

I sense fer demagògia, s 'ha 
pensat en el que es podria fer 
en el camp social amb dotacions 
econòmiques com la de la xifra 
indicada que per a, l 'home del 
carrer, fins i tot, per als més 
sensibles a l 'art i la cultura, re-
sulta un escàndol, quasi de pro-
vocació, sobretot en un país, 
on malauradament encara hi ha 
gent que materialment està pas-
sant gana? 

I cenyint-nos al camp de 
l 'art, com justificar destinar 
sumes tan importants tan sols 
per guardar, no pas adquirir 
unes, certament , obres d'art 
quan no disposem com qui diu 
de quatre rals per impedir que 
importants relíquies del nostre 
passat s 'esmicolin per manca 
de recursos i, que ho podem 
mantenir amb un mínim de dig-
nitat uns museus amb obres 
que també ho són d'importants, 
pobres en dotacions per a la 
c o n s e r v a c i ó , exh ib ic ions i 
noves adquisicions? I quina 
protecció i ajuda tenen els nos-
tres artistes, i quins pressupos-
tos es destinen a la creació, 
manteniment i millora d'esco-
les de belles arts a tots els ni-
vells? -

P o t s e r v a l d r i a la p e n a 
d ' a t u r a r - n o s i pensar-hi un 
moment , i sense ànim d ' a r m a r ' 
polèmica, que, ves a saber, 
potser resultaria saludable, ni 
sense involucrar en el comenta-
ri cap persona ni cap institució 
determinada, però tocant de 
peus a terra, em pregunto si no 
valdria la pena de reconsiderar 
actituds, i rellegint la informa-

ció que ha donat peu a aquesta 
carta, preguntar-nos: voleu dir 
que Aíalment val tant la pena? 
M . Maluquer. Barcelona. 

Text i context 
En el llibre Famosos i oblidats 
(Edicions Là Campana) dedico 
un extens capítol a les meves 
relacions llargues, intenses i 
una mica conf l ic t ives amb 
Carles Riba. Vaig dubtar sobre 
la conveniència de desfer la 
imatge idíl·lica que h o m tenia 
del personatge. El dilema era: 
donar una imatge real o col·la-
borar a l ' embadocament gene-
ral. Va contribuir mol t a esvair 
els meus dubtes una f rase del 
IJibre (pàgines 207-208) Sols de 
les /!o/-es d 'Albert Manent . 

Quan Lluís Bonada en la 
seva entrevista em fa dir que 
«uns diners que inicialment 
anaven destinats als empreso-
nats van anar a parar a la butxa-
ca de Riba» no crec que alteri 
cap context. Sobre aquest afer 
la meva única informació era el 
text d 'Albert Manent. Jaume 
Pla. Barcelona. 

Cova d*Anes i 
no d'Annes 
E m plau fer referència al repor-
ta tge ' d'Ignasi Gallart publicat 
el dilluns 29 de gener a propòsit 
de la pròxima'Operació 9000, 
que Emili Reyes pensa protago-
nitzar dins d 'una cavitat, en iso-
lament complet, de l ' I l de 
febrer d e r i 9 9 0 al 2 Í de febrer 
de 1991 (375 dies). 

C o m que una acció d'aquésta 
mena cal preveure que farà es-
borrallar moltes pàgines de pu-
blicacions de tota mena i d'in-

fo rmac ió televisiva, cal que 
quedi ben puntualitzat que el 
n o m de la cova és d 'Anes i no 
d 'Annes com surt publicat a 
l'article. 

Entenc que és important que 
des del primer m o m e n t s 'es-
crigui bé, ja que ens t robem 
a m b u n t o p ò n i m ben viu 
d 'Ardòvol-Prullans (Baixa Cer-
danya) on va existir com a 
poble, hi t robem un barranc 
Sec d 'Anes i, sobretot , un san-
tuari de la Mare de Déu, romà-
nic, lamentablement com a 
tants d'altres, sense culte i a m b 
utilització com a magatzem. 

Ho sento per si algú pensa 
que això d 'Annes sonava a 
estranger i com a tal tenia més 
poder d 'esbombada. . . Daniel 
Pi i Tramunt. Barcelona. 

La sardana per la 
ràdio 

Sempre que he escrit alguna 
cosa amb la intenció que es pu-
bliqui en un mitjà de comunica-
ció, m ' h e trobat que les refe-
rències que donava respecte a 
les sardanes, eren negatives, 
però aquesta vegada voldria 
donar a conèixer un fet força 
positiu: l'aparició d 'un nou pro-
grama de ràdio dedicat a les sar-
danes. 

Aquest programa té una es-
pecial importància per un parell 
de mot ius Tonamentals, per 
una banda és l 'horari, pocs pro-
grames d'aquest estil es deixen 
emet re u n dimecres de 7 a 8 
del vespre, i per una altra, el fe t 
que estigui dirigit a les colles 
sardanistes. Si això és així, 
respon a un intent de crear un 
lligam entre la gent jove i les 
sardanes i, ara per ara, això 
sols ho aconsegueixen aquestes. 

D e tota manera , no per això 
s'oblidarà els altres aspectes del 
m ó n de la sardana. 

L 'emissora que ha facilitat 
tot això és Ràdio Centre en els 
91.00 de la F M i, tot s 'ha de 
dir, si tots plegats poséssim la 
meitat d'il·lusió que aquesta 
gen t , s e g u r a m e n t la nostra 
dansa estaria més ben conside-
rada. Jordi Vilar i Salvador. 
Barcelona. 

El silenci de 
Josep M, Sala 
E m causa vertadera sorpresa el 
silenci del senyor Josep M. Sala 
sobre el cas Juan Guerra . 

Una persona com el senyor 
S a l a , q u e d e n u n c i a c o n -
s t a n t m e n t , no solament els 
casos, sinó les sospites més 
lleugeres de corrupció i abusos; 
és incomprensible que davant 
un afer com aquest no hagi 
obert la boca. 

És que potser no se n 'ha assa-
bentat?; 0 és que ho aprova?; 
O, senzillament li ho han prohi-
bit?. 

M'agradaria que m ' h o expli-
qués. P. de Sobrerroca. Arenys 
de Mar (Maresme). 

• Totes les cartes, adreçades a 
la Bústia de l 'AVUI —encara que 
es publiquin amb pseudònims— 
han de portar les dades personals 
dels seus autors: nom, cognoms, 
adreça i número del carnet d'iden-
titat. També cal que siguin escri-
tes a màquina a doble espai, per 
una sola cara i que la seva exten-
sió no superi les quinze línies. En 
cas que les superin, el diari es re-
serva el dret d'escurçar-les. En 
cap cas no es mantindrà corres-
pondència sobre les cartes adreça-
des i no publicades i tampoc no 
seran retornades als seus autors. 
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