
editorial nova terra
caràcter professional, que ha produït Josep M. 
Forn. La fotografia de l'Albiñana Jr., la mú-
sica de fons de Joan Pineda i els cartells de 
presentació de Macian en fan un producte 
estrictament barceloní que s'aparta dels ca-
mins fàcils i va a la recerca d'una seriositat 
que, com més freqüent és, més necessària es 
fa. Les insercions de documentals, de frag-
ments de films d'argument i de fragments de 
noticiari que juguen amb els viratges de co-
lors, aconsegueixen de ritmar aquesta primera 
biografia, potser apassionada però sincera i 
conseqüent.

SALVADOR ESPRIU, RETRAT I CONTEXT

Després de l'èxit obtingut als darrers Jocs Flo-
rals de la Llengua Catalana amb el seu Fa-
bra, Pere Masdéu enllesteix ara una cinta de 
quasi mitja hora de duració, dedicada a la 
figura i al context de Salvador Espriu. El 
muntatge, gairebé definitiu, espera ara la so-
norització, el comentari, que ha estat encar-
regat a Maria-Aurèlia Capmany. La descrip-
ció de Sinera, especialment la seqüència del 
cementiri i la descripció de la casa dels Es-
priu, és ben reeixida i es combina amb actua-
cions personals de Guillermina Motta i de 
Raimon, i també amb fragments de Ronda de 
mort a Sinera i de Primera història d'Esther, 
en la versió oferta al Romea per Ricard Salvat.

LA SETMANA DE MOLINS DE REI

Els entusiastes elements del Cine-Club de Mo-
lins de Rei ofereixen, com cada any, llur «Se-
mana del Nuevo Cine Español». Veient el pro-
grama, potser creiem que caldria canviar-li el 
nom, ja que hi seran exhibits dos films me-
xicans: Nazarin, de Luis Buñuel, i Tarahuma- 
ra, d'Alcoriza; un film argentí de Rodolfo Kuhn; 
una selecció d'obres de l'avantguarda barce-
lonina; una nova versió de Después del Dilu-
vio, de Jacint Esteva; el Ditirambo, de Gonçal 
Suárez; el Nocturn 29, de Pere Portabella; 
una sessió dedicada als peoners catalans i una 
sessió de documentals del País Basc, amb 
banda sonora basca. A la vista d'aquest car-
tell, insistim en la possibilitat de cercar un 
nom més adient per a aquesta «Setmana».

CHOPIN, GEORGE SAND I JAUME CAMINO

Després que España, otra vez ha obtingut, per 
sorpresa, el premi extraordinari del Sindicat 
de l'Espectacle, i després que la cinta ha es-
tat proposada per a l'Óscar de l'Academy de 
Hollywood, no és estrany que la feina plogui 
sobre un director en ple èxit. Ara caldrà que 
Jaume Camino es vigili molt ell mateix i 
que no caigui, com tants d'altres ho han fet, 
al parany de l'acontentament o del formu-
lisme.

r)e moment, Camino treballa adeleradament 
amb Romà Gubern en la confecció del seu 
pròxim film, dedicat a Chopin i a George 
Sand. Si tenim en compte l'afecció musical 
que de sempre ha definit el realitzador, i si 
1 acció se situa a Mallorca, posem per cas, 
tindrem altra vegada un film d'èxit que, a més 
a més, pot representar una possibilitat d'en-
dinsament i de maduresa per al seu autor, i 
una desmitificació d'una història de la qual 
molts parlen però pocs saben res.

M. P.-M.

Ierra

darreres novetats

SARTRE I EL PROBLEMA DE DÉU
Francis Jeanson
Col·lecció «actituds»
La concepció del món, de la vida, dels homes i de llur justificació fenomenolò- 
gica i ètica és avui en revisió permanent. La referència a l’Absolut, o la seva 
negació, condiciona d’arrel la nostra cosmovisió. En aquest sentit, és important 
de conèixer el pensament d’un home com Sartre, el filòsof que ha estat capaç 
de dir: «I.’infern són els altres».

L’AUTORITAT PATERNA I L’ENTESA AMB ELS JOVES 
Josep Miret i Monsó
Premi «CARLES CARDÓ», de Suïssa, 1967
Col·lecció «nadal»
Un estudi del conflicte generacional avui i aquí, a partir d’una anàlisi psicolò-
gica del desenvolupament infantil i dels condicionaments sociològics del nostre 
conviure. No és pas una obra per a especialistes, sinó que interessarà tothom 
qui senti la preocupació pels nous plantejaments de la joventut actual.

LES ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS
I L’ESTRUCTURA PROFESSIONAL
Oriol Bohigas
Col·lecció «dossier universitari»
El replantejament de l’actual estructura universitària és un dels afers de més 
transcendència del moment present. Bohigas planteja, en aquest quadern, la 
necessària adequació estructural i docent de l’ensenyament tècnic a l’hora 
del món.

BALANÇ DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA
Jordi Maragall
Collecció «dossier universitari»
Aproximació a una realitat que avui és ja història, però que encara projecta la 
seva vigència en el nostre esdevenidor actual i que és punt de referència obligat 
en aquest moment de revisió profunda dels plantejaments universitaris.

ELS JOVES I EL BALL
Enquesta
Col·lecció «el gra de mostassa»
Una enquesta apassionant, feta per joves i contestada per joves, sobre un tema 
que mai no perd actualitat: el ball. A quina edat hom pot començar a ballar? 
Què hi cerquen els nois en el ball? I les noies? Quina és l’actitud dels adults 
davant això?

UN LLOC ENTRE ELS MORTS (2.a edició)
Maria=Aurèlia Capmany
Premi «SANT JORDI» 1968

Col·lecció «actituds»
Una novel·la —si és que ho és, de novel·la— que significa la continuïtat d’una 
existència col·lectiva. No hi ha present sense passat o record i el poble que recla-
ma un lloc entre els seus morts expressa la seva voluntat i la seva possibilitat 
de projectar-se en el futur.
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