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la lluna, a casa?
una enquesla de Mireia Xapel·li 

fotos: Barceló

L'home ha arribat a la Lluna. O, almenys, hi. han arribat dos homes, representants i instruments d'una part organitzada i poderosa 
de la Humanitat, com diuen els menys entusiastes de l'empresa. Ningú, però, no dubtaria que el fet sigui important, molt important, 
¡ bé cal que, temptejant, comencem a precisar-ne la significació i l'abast. Heus aquí com han respost algunes personalitats a preguntes 
ol voltant d'aquest tema.

Pere Calders.

PERE CALDERS, escriptor.
L’anada a la Lluna ha fet evident la 
disminució de la nostra capacitat de 
sorpresa. Estem a punt d’acceptar-ho 
tot amb una naturalitat, i no sé si això 
constitueix un guany. Una mica de can-
dor ha servit molt sovint a l’home per 
a parar el cop.
D’altra banda, som rondallers per na-
turalesa i és fatal que, fins on ens si-
gui permès, no deixarem cap estrella 
per verda. Si l’exploració còsmica es 
pot utilitzar perquè els temperaments 
agressius s’esbargeixin (i es distreguin 
i ens deixin tranquils), tots els pres-
supostos de la NASA semblaran mo-
derats.
Abans, quan en una raonable família 
europea sortia un cap calent, l’envia-
ven a Amèrica. A Catalunya hi ha 
exemples estremidors a cada casa. En 
un futur gairebé a tocar, potser farem 
les trameses a Venus. Serà una mane-
ra d’endreçar els sobrants que, a pri-
mera vista i en aquests moments, 
apareix d’una seductora eficàcia. El 
joc de fer les llistes de possibles cos-
monautes és apassionant.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY, 
escriptora.
Els homes poden ocupar l’Àfrica, Amè-
rica, Oceania, la Lluna, Mart i fins i 
tot Urà, sense modificar en res la Hu-
manitat. Perquè allò que modifica la 
història dels homes i la fa més benè-
fica és el canvi de les normes de vida, 
de les lleis, dels dogmes, en definitiva 
de la convivència. El DDT i la penicil- 
lina han modificat el nostre món en 
un grau molt més elevat que no ho ha 
fet la gesta d’Armstrong. És clar que 
m’agrada que els homes es passegin 
entorn de la Terra, ara un ianqui, ara 
un soviètic, com al circuit de Monza. 
Mentre malgastin els seus milions en 
viatges interplanetaris i converteixin 
la guerra de canons en una guerra de 
prestigis, tot això que hi guanyarem. 
A mesura que més despenguin perfec-
cionant el sistema d’empalmar els 
coets, menys bombes d'hidrogen cons-
truiran. Imagineu si en serà, de feliç, 
la Humanitat, el dia que ja no signifi-
qui cap mena de prestigi mantenir la 
guerra de cap Vietnam, ni produeixi 
cap benefici rendable conservar la fam

Marla-Aurèlla Capmany. Jaume Carner.
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Oriol Gasassas.

Salvador Espriu.

i la misèria de Biafra. Estic conven-
çuda que el progrés fa millors els ho-
mes, és a dir, els fa millors el fet de 
no tenir polls, els fa millors no tenir 
fam i els fa millors posar els peus a 
la Lluna.
No faria cap retret als russos ni als 
ianquis pels diners que malgasten amb 
els viatges a la Lluna. Els homes fan 
sempre més por quan estalvien que 
quan malgasten. Per tal d’estalviar 
sous, el senyor Krupp utilitzava la mà 
d’obra dels camps de concentració. 
L’esclavatge del món ha estat fruit 
d’un estalvi. És clar que fa pena que 
per qüestió de prestigi l’Estat americà 
esmerci tants dòlars i en canvi comp-
ti amb els dits quan es tracta d’en-
viar vitualles a l'Índia, però alguna 
cosa en traurem, tots plegats, de tants 
dòlars abocats a vèncer l’espai, els es-
trats de l’atmosfera, els registres del 
cos humà.
Naturalment, aquests dies d’eufòria 
m’he deixat endur per la propaganda, 
he mirat la televisió i he mirat la Llu-
na, i he parlat de ciència-ficció, i m’he 
escoltat els discursos, admirada, un 
cop més, que, en general, els homes 
diguin les mateixes coses tant si es 
tracta d’inaugurar la font de la plaça 
com de posar el peu a la Lluna.

JAUME CARNER, financer.
Com a ciutadà d’aquest nostre país, 
confio que amb l’arribada de l’home a 
la Lluna, la Terra es fa més petita i 
els pobles, encara que corren el perill 
de perdre personalitat, potser apren-
dran a respectar-se i a solidaritzar-se. 
Que què podríem fer a Catalunya, 
amb els diners que ha costat aquest 
viatge? En primer lloc hem de veure 
quines xifres agafem per fer aquesta 
comparança, si les despeses de la NA-
SA durant un any o una sèrie d’anys, 
o bé el que pot ésser considerat el cost 
específic de l’«Apol·lo XI». El 1968, 
aquelles despeses foren de l’ordre dels 
5.000 milions de dòlars, és a dir, 
350.000 milions de pessetes al canvi 
actual. El 1967, el total d’inversions fi-
xes efectuades a Espanya foren de 
339.000 milions; això pot donar una 
idea dels projectes que es podrien dur 
a terme amb aquests fons. D’altra 
banda, el cost de l’«Apol·lo XI» ha es-
tat de 1.000 milions de dòlars, equi-
valents a 70.000 milions de pessetes, 
que podem comparar amb el que cos-
taria completar les autopistes fins a 
Tarragona per un costat i fins a la 
Jonquera per l’altre, uns 18.000 milions 
de pessetes. Podem fer una altra com-
paració amb el cost total previst per 
als 25 Km de noves línies de metro a 
Barcelona que, segons el Pla de Des-
envolupament, seran contractades du-
rant el quatrienni 1968-71, amb un cost 
estimat en 5.230 milions de pessetes. 
Crec que són dos punts de referència 
força il·lustratius per poder afirmar que 
la deficiència infrastructural que pa-
teix Catalunya es trobaria en gran ma-
nera alleugerida si hi fos feta una in-
versió de Tordre de la portada a ter-
me per al viatge de l’«Apol·lo XI».
Si les despeses del programa espacial

Antoni Jutglar.

no haguessin estat fetes per aquest fi 
no és gens segur que ho haguessin es 
tat per promoure les zones subdesenvo 
lupades. Per tant, no hi ha una autèn 
tica alternativa. D’altra banda, hem de 
pensar que el progrés científic i tècnic 
comporta el de l’humanisme. No sóc 
partidari de fer frases, però crec que 
vivim el començament d’un segon Re-
naixement. Malauradament, Europa 
n’és un testimoni passiu.

ORIOL CASASSAS, metge.
Una vegada un amic meu que es diu 
Josué de Castro se’n va anar a la Llu-
na i no va veure ni un sol senyor de 
les grans potències, d’aquells que van 
tan estrafolàriament mudats; diu que 
només hi havia nens amb el ventre 
gros. Jo també hi vaig anar, un dia. 
No sóc tan emprenedor com el meu 
amic i em vaig quedar pels volts de 
Bujaraloz. No sé com s’ho fan, aquells 
bens, per a pasturar espines i punxes! 
Després tinc un altre amic, molt savi, 
que es passa el dia al laboratori; no 
vull dir com es diu perquè de geogra-
fia — tal com veureu — no en sap gai-
re. O potser sí. Ell diu que la Lluna 
comença allí on acaben els nostres co-
neixements sobre l’àcid des.oxi.ribonu- 
cleic. D’ençà que vaig veure com el 
meu cosí es moria d’una neoplàsia, 
penso que el meu amic potser té raó. 
Sigui com sigui, fóra realment bonic 
que Thome hi posés el peu, a la Lluna, 
la de Josué de Castro o la del meu 
amic del laboratori. Ara bé, això sí: 
l’hauria de posar generosament i no 
com aquell que juga a pam i pet. És 
clar que la Lluna dels nens de ventre 
gros o la de l’àcid des.oxi.ribonucleic 
potser no farien de plat fort a la tele-
visió; d'entrada, som així la majoria.
A mi — em dol haver-ho de dir — el 
pam i pet no m’ha emocionat mai gai-
re. Però, en canvi —i ho dic per no 
passar per un home de cor dur—, un 
dia vaig plorar d’emoció —i no me 
n’avergonyeixo — quan vaig veure que 
podíem fer sobreviure els nens afec-
tats de meningitis tuberculosa. No em 
voldria equivocar, però diria que era 
el 30 de juliol de 1952, a Testacio de 
Cambrils. I en un poble no gaire 
lluny d’ací una vegada vaig parlai 
amb uns homes ressecs com la terra, 
que no sabien què els passava perque 
els havien fet una carretera. Si en 
comptes d’homes sense estudis —es 
clar que no hi ha hagut mai cap mes-
tre al poble— haguessin estat pon 
homes de ciutat, potser haurien o 
que la construcció de la carretela 
havia causat un veritable impacte.
Però el pam i pet més aviat em fn 
estar de mala lluna. Sobretot meI[ 
al diccionari de tants de prestatg< 
allà on diu «lluna» no hi digui ta 
«clapa rodona que neda, sense sorp 
sa per part de ningú, per la sup 
cie dels brous que fem a casa».

SALVADOR ESPRIU, escriptor. 
Científicament, em sembla una cosa 
extraordinària, però és un pas a v 
ça per al descobriment, del co 
Cal creure que les possibilitats ü 
me són il·limitades. De tota m ’ 
em temo molt que la resta del
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solar, per a ser explorat, necessi- 
à molt de temps, molts bilions d’in- 
«ió molts esforços, i que ens troba- 

pm a’ue no hi ha vestigis de vida, de 
manera que no deixa de ser una cosa 

a mica desconsoladora des d’aquest 
nnt de vista. Ara, què farà l'home a 

la Lluna’ No ho sé. Com que l’home 
ins ara és un ésser que fa molta por, 
nerauè s’inclina tot sovint cap al mal,
L molt possible que faci un mal ús 
d’aquest èxit científic extraordinari. 
w0 podem preveure què pot passar a 
, Lluna. Pot convertir-se en un recep-
tacle de bombes atòmiques, en una 
possibilitat de fer mal des de la Lluna 
a la Terra, per a la potència o les po-
tències que la dominin. No hem de 
deixar de recordar que l’home és un 
animal armat i que sempre ha fet ús 
de les seves armes, fins que ha arribat 
a la possibilitat de la seva autodes- 
trucció, amb el domini de la força nu-
clear. Si la Lluna és utilitzada a fi de 
bé, hi poden passar coses extraordi-
nàries i portentoses per a la Terra. Si 
és utilitzada amb finalitats perverses, 
els resultats també poden ésser extraor-
dinaris. Però no hi ha pas cap dubte 
que aquest fet m’ha meravellat i m’ins-
pira una immensa admiració. Des del 
punt de vista de la desmitificació , de
la lluna, de la possibilitat que ara l’hà-
gim perduda com a imatge i com a 
punt de referència d’una certa poesia, 
no crec que aquest esdeveniment tingui 
gaire importància: faria molt de temps 
que hauríem deixat de parlar de la 
rosa, o del temps, o del mar.

ANTONI JUTGLAR, historiador.
L’arribada de Thome a la Lluna re-
presenta, evidentment, una fita histò-
rica important. L’abast d’aquest esde-
veniment encara trigarà bastant de 
temps a ésser conegut amb exacti-
tud. De tota manera, hi ha una sèrie 
d’aspectes que caldria remarcar-ne. Per 
exemple, des del punt de vista tècnic 
no crec que valgui la pena de discutir 
si els soviètics o els nord-americans 
estaven més o menys preparats per 
anar a la Lluna: tant li fa. Ara, des 
dim punt de vista econòmic, és la-
mentable que tots els milions que això 
ha costat no hagin estat aplicats a re-
soldre problemes més urgents que te-
nim al món. Els demogràfics i els de 
la fam, per exemple. És a dir, que con-
tinuem amb uns problemes d’estructu-
res, bàsics, que ens cal resoldre.

JORDI LLIMONA, caputxí.
Un escàndol, la inversió de tants mi-
lions? No ho crec. En canvi, sí que tro-
bo escandaloses les despeses fetes amb 
armaments, que em semblen total-
ment perjudicials i inútils per a la Hu-
manitat. Tot allò que sigui un avenç 
en el camp científic, encara que costi 
molts milions, sempre s’aboca cap al 
be de la Humanitat, fins i tot de la 
humanitat més necessitada. Si al món 
m ha fam, no és per culpa dels mi- 
ions esmerçats en recerques científi- 

tlUes’ sinó degut a una manca d’orga- 
mtzació i d’estructures justes i a un ex- 
ees d’egoisme per part dels homes. 
er tant, això és el que cal suprimir, 

es coses inútils i perjudicials com ara

les despeses bèl·liques, i no les despe-
ses en l’ordre dels progressos científics. 
La presència de Déu no és afectada 
en cap sentit per aquest fet. Si diem, 
almenys els qui tenim fe, que tot és 
creat per Déu, com una energia ini-
cial que després evoluciona, i que la 
intel·ligència humana prové de Déu, el 
fet que aquesta intel·ligència sigui ca-
paç de col·laborar a l’obra de la Crea-
ció — arreglant el món, construint-lo 
i fent-lo cada dia més perfecte— i de 
descobrir nous indrets, és una afirma-
ció més d’aquesta Presència divina. 
Segons les dades que ara posseïm, 
sembla que al nostre sistema solar no 
hi ha vida, almenys no hi ha la vida 
que coneixem aquí, fonamentada en la 
química del carboni. Si n’hi ha en 
planetes d’altres sistemes solars, és 
molt probable que els éssers hi hagin 
evolucionat d’una manera diferent de 
la que la Terra ha conegut. Si la vida 
s’hi basa en la química d’altres ele-
ments que no siguin el carboni, i si 
hi desemboca en una vida racional, 
intel·ligent, és lògic de pensar que els 
individus no seran pas com nosaltres. 
Pel que fa a la semblança amb Déu, 
això res no en treu ni hi posa, ja que 
és un concepte genèric: és semblant a 
Déu qui posseeix l’Ésser i és intel·li-
gent, és a dir, qui posseeix intel·ligèn-
cia i llibertat.

MIQUEL MASRIERA, home de ciència.
Científicament, el valor d'aquest pas 
és immens. Jo crec que la transmissió 
de televisió de quatre a cinc d’aquella 
matinada del 21 de juliol no ha estat 
superada, ni ho serà mai, per cap pel-
licula, tant pel valor intrínsec com pel 
valor humà. La persona que, veient-ho, 
no s’emocionà, no pertany a l’espècie 
humana.
És un error popular de creure que 
Verne fou el precursor de l’astronàu-
tica... De la manera que ell volia ar-
ribar a la Lluna, els viatgers no hau-
rien sortit vius del canó. Els qui van 
fer les primeres passes vers Tastronàu- 
tica foren d’altres: Oberth, per exem-
ple, quan va inventar el coet.
Dins el sistema solar, per a mi, no és 
possible que hi hagi vida. Estic, però, 
plenament convençut que n’hi ha, en 
planetes d’altres sistemes de la nostra 
galàxia i en d’altres galàxies. Un sim-
ple càlcul de probabilitats: sabent el 
nombre d’estrelles que hi ha a la nos-
tra galàxia i el nombre de galàxies que 
hi ha a l’Univers...
La sortida del sistema planetari impli-
caria un avenç extraordinari en física. 
És a dir, una revolució tan gran com la 
que va promoure Einstein amb la re-
lativitat. La relativitat implica un lí-
mit a la velocitat que pot ésser asso-
lida dins l’Univers: la velocitat de la 
llum, en números rodons 300.000 Km 
per segon. A aquesta velocitat,, ni tan 
sols ens hi podem acostar. Així, si ha-
guéssim d’anar a l’estrella més pròxi-
ma que tenim, empraríem, d’anar i 
tornar, viatjant, per exemple, a la 
meitat de la velocitat de la llum, set 
anys. Això és un problema físic com-

Josep Massana.

Jordi Llimona.

Miquel Masriera.
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Josep M. Mestres Quadreny

plexíssim, amb un replantejament de 
l’Univers com a finit però il·limitat, i 
comporta uns avenços físics que avui 
encara no hem assolit i als quals, per 
ara, no veiem la més petita possibi-
litat d’arribar.

CJ

JOSEP MASSANA, caputxí.
No sortim de la nostra visió indivi-
dualista, ni en les empreses científi-
ques. Trobo exagerada la importància 
donada als tres astronautes que han 
viatjat a la Lluna. Continuem amb la 
mania de fer «herois», d’individualit-
zar unes conquestes que no són sinó 
el resultat del treball de molts inves-
tigadors i de molts pensadors inno-
mmais. Els avenços tècnics, a mesura 
que més caminem, en major grau 
són obra d’equip i de la profunda in-
terdependència que lliga els homes. És 
evident que la tècnica pot ajudar els

homes à sèntir-se més solidaris els 
uns amb els altres, i a humanitzar-se 
més. En aquest sentit, el que durant 
dos mil anys de cristianisme hem es-
perat, ara ho veiem més possible d’ob-
tenir, gràcies a la solidaritat humana 
que la tècnica dels nostres dies exi-
geix.
Tot progrés científic és patrimoni de 
tota la humanitat. Esperem, però, que 
ben aviat ens adonarem que treballar 
pel desenvolupament d’un país, per la 
promoció dels pobles, és una labor 
més gran que Tañada a la Lluna o al 
planeta Mart. Ara ens hem hagut d’a-
contentar veient que la solidaritat hu-
mana és possible, en la realització d’u-
na empresa científica, que és possible 
que els investigadors i els industrials 
es posin d’acord per assolir un objec-
tiu extraterrestre. Potser l’any 2000 
començarem a estar convençuts de la 
conveniència de tocar de peus a terra.

JOSEP M. MESTRES QUADRENY, 
músic.
Jo no em vaig quedar davant l’aparell 
de televisió a veure com l’home arri-
bava a la Lluna. En primer lloc, per-
què tinc un cert horror a aquest giny, 
i en segon lloc perquè es tractava d’u-
na gran operació de prestigi, feta per 
un país al qual el prestigi li fa molta 
falta. En l’aspecte tècnic, aquest es-
deveniment era, sens dubte, molt im-
portant, sobretot perquè ha servit per 
a comprovar un fet científic que, de 
fet, ja feia molts anys que era conegut: 
l’home podia arribar a la Lluna. A mi, 
particularment, la tècnica com a tal no 
em sedueix, però la ciència sí, per tal 
com és l’essència del pensament.
El fenomen musical està tan allunyat 
de la Lluna, que realment no crec que 
pugui rebre cap influència d’aquest es-
deveniment. No hi ha dubte, però, que 
la música sempre ha seguit una evolu-
ció paral·lela a la del pensament cien-
tífic. Segons el progrés de la ciència, 
així serà el progrés de la música, inde-
pendentment del fet que l’home arribi 
a assolir la Lluna, Mart o Urà.

JOAN OLIVER, escriptor.
El Gènesi assigna a la Lluna la funció 
de llumener nocturn de la Terra, així 
com el Sol n’és el llumener de dia. í ara 
quina imprudència! Modest reflector 
sotmès a periòdiques i llargues min-
ves i ofuscacions, la Lluna, com a fa-
nal públic, és un fracàs. Però la culpa 
no és pas seva.
Per bé que la influència del satèl·lit 
sobre les marees és admesa, la que 
exerceix —dinen els pagesos— sobre 
la llenya, els conreus, la matança del 
porc, etc. i fins i tot sobre la naixença 
dels infants i en llur sexe (segons que 
certs treballs del camp siguin fets i 
segons que l’infantament s’escaigui en 
lluna plena, nova o vella), avui és una 
fe heretada que tot just opera per inèr-
cia en ments d’envejable rustiquesa.
Com a motiu poètic, la Lluna tampoc 
no ha tingut sort: acaba de perdre el 
prestigi, l’aura, l'«halo» que encara li 
reconeixen, en cantar-la, els poetes de 
la plaça de la Llana i llurs congèneres. 
Temps ha que tothom sap que la Llu-
na és un astre mort i eixut. Aquesta 
certesa, ara l’han tocada dos homes 
— amb els peus i amb les mans —. Per 
bé que encara ignorem si el fet d’haver 
plantat a la pell de Selene la bandera 
dels armats que estossinen els nord- 
vietnamites, llevarà algun efecte bene-
ficiós per a l’increment o la millora de 
la salut física, la comoditat, la veloci-
tat, el bellugueig o la set d’esbargi- 
ment dels homes o — hipòtesi més pro-
bable— del sistema dirigit a llur des-
trucció mútua i a l'engròs.
Els admirables càlculs i els ginys gai-
rebé màgics que han contribuït a fer 
l’empresa matemàticament exacta i a 
avançar-ne la realització, i els milers de 
milions de dòlars que ha costat, em 
desassosseguen i m’entristeixen. Per-
què jo voldria que, d’antuvi, tots 
aquests mitjans només fossin directa-
ment aplicats a la lluita contra el do-
lor i la misèria, al sanejament d im-
menses regions encara inhabitables del 
nostre planeta i a d’altres obres sem-
blants i, per aquests camins, a 1 ehmi-

Manuel de Pedrolo.
Joan Oliver.
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n.,¡ó màxima dels odis i la violència. 
En definitiva, al progrés moral de 
l’home.
Fn canvi, el progrés material navega 
amb bon vent i esdevé, cada cop més, 
n altre dels monstruosos negocis 
com la mateixa guerra — dels clans

¡L acaparen el poder i la riquesa d’a-
quest món.
Però l'home comú, producte standard 
d ia civilització occidental, aplaudeix 
¡■mb deliri a la vista de tais perfor-
mances.
Malgrat tot, la Lluna continua inspi-
rant-me una piadosa simpatia. És la 
nostra única veïna, la nostra compa-
nya de camí i de giravoltes — aparent-
ment inútils, cal dir-ho —. I tant si fa 
el ple com si es troba en fases més es-
carransides, no deixa de ser —de tant 
en tant — un delicat espectacle a l’aire 
lliure, gratuït, verament popular.
Com a satèl·lit —queda ben entès — 
és ben poca cosa, però no pas pitjor 
del que mereixem. De cap manera.

MANUEL DE PEDROLO, escriptor.
Com tothom, vaig viure pendent de les 
darreres etapes d’aquesta gesta i em 
vaig passar la nit en blanc esperant el 
moment que Armstrong posaria el peu 
a la Lluna. No hi ha dubte, em sem-
bla, que es tractava d’una cosa impres-
sionant. L’esperit d’aventura no és ex-
haurit i això reconforta.
Considero perfectament factible que el 
dia de demà puguem habitar d’altres 
planetes, potser perquè sóc lector de 
llibres de ficció científica i, per tant, 
estic acostumat a nensar d’una mane-
ra diguem-ne imaginativa. Sigui com 
sigui, però, us diré que em sembla més 
important que l’home pugui arribar a 
habitar degudament el seu plane-
ta. Vull dir: que sigui capaç de fer-lo 
habitable. No oblidem que, per a cen-
tenars de milers, per a milions de per-
sones encara no ho és. Hi ha tots els 
pobles subdesenvolupats i tots els paï-
sos subjugats, en un sentit o en un al-
tre, que no senten, no poden sentir la 
Terra com la seva veritable casa. I ai-
xò és greu, perquè no en tenen cap 
més.
No em saben greu els milions despe-
sos en els programes d’investigació de 
l'espai, però sí que em sembla escan-
dalós que alhora, perquè podríem fer- 
ho alhora, no ordenem una mica la 
casa on vivim. El món, en conjunt, és 
Ptou ric per a proporcionar una vida 
materialment suficient a tots els ho-
mes, i hi ha Estats amb prou recursos 
de tota mena per a accelerar un pro-
cés de dignificació de l’existència hu-
mana no limitat a uns quants pobles, 
0 individus, privilegiats.
Anar a viure a la Lluna? Per què? La 
mica de feina que puc fer, la tinc 
aquí. H

Ba l t a s a r  po r c e l , escriptor.
A penes he seguit l’assumpte de la 

una Perquè quan s’ha produït, jo era 
una costa illenca, remota, entre oli-

veres i mar. Trobo el fet, però, cab-
dal, pel que significa de conquesta i 
d’avenç tècnics i per les possibilitats 
humanes que obre. Empipa, és clar, 
que mentrestant milions de persones 
morin de fam: els poderosos haurien 
d’esmerçar diners en la Lluna —o el 
que sigui —, però també en el tercer 
món. I suprimir pressupostos militars, 
despeses sumptuàries, etc. Sí, penso 
que l’home podrà habitar d’altres pla-
netes, com fou habitada Amèrica un 
cop descoberta; els dos fets, però, no 
tenen punt de comparació, car la his-
tòria és un esdevenir i no una cursa. 
Anar a viure a la Lluna? No. ho sé. En 
principi, tant me fum. Si hi havia les 
coses que m’agraden, demà mateix.

CESAREO RODRIGUEZ-AGUILERA, 
magistrat.
L'arribada de Thome a la Lluna m’ha 
fet, certament, una gran impressió. 
Com tot allò que suposa una con-
questa de l’home davant el secret de 
la natura i de la vida. Però, és clar, 
l’impacte hauria estat més fort amb l’a-
cabament de la guerra del Vietnam, 
per exemple, i la nova m’hauria pro-
duït més alegria.
És un escàndol que al món hi hagi. fam. 
Però crec que la fam del món és in-
dependent dels milions invertits en el 
viatge a la Lluna. És qüestió, fonamen-
talment, de l’organització social i polí-
tica dels països, de la injusta distribu-
ció de la riquesa. El que és més impor-
tant, per damunt de tot, és la transfor-
mació social necessària perquè desapa-
regui per sempre la fam, arreu del 
món.
Em sembla molt més important el des-
cobriment d’Amèrica que l’anada a la 
Lluna. Llavors, a més d’un món físic va 
ésser descobert un món humà, unes ci-
vilitzacions i unes cultures. Aquest fet 
d’ara ha estat, més que res, un proble-
ma tècnic: aquell fou un problema 
més directament humà.

FELIP SOLÉ SABARÍS, metge.
Des del punt de vista, mèdic, tenim, 
com a conseqüències immediates, el 
naixement d’una nova ciència: la me-
dicina aero-espacial, amb la dietètica 
de vols, la protecció contra els perills 
i les repercussions fisiològiques i psí-
quiques del vol sobre l’esser humà. A 
més a més, l’aplicació dels recursos tèc-
nics emprats a l’expedició «Apollo» 
obren un nou horitzó a la medicina hu-
mana: possibilitat de control i de 
diagnòstic a llarga distància, ús d’a-
parells científics i de tècniques desco-
negudes fins ara... No oblidem que fo-
ren les necessitats bèl·liques de l’últi-
ma conflagració mundial que impulsa-
ren l’aplicació del descobriment de 
Fleming.
Bé que cal que jutgem lamentable 
que el projecte «Apollo» s’hagi endut 
mitjans que haurien estat útils per a fer 
avançar la solució del problema de la 
fam, la lluita contra el càncer, l’estudi 
profund del cervell humà o de la genè-
tica, etc., és tanmateix indiscutible que,

Felip Solé Sabaris.

Baltasar Porcel.

Cesáreo Rodríguez-Aguilera.
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una mica de tot

CONCURSOS I PREMIS

CONCURS LITERARI DE LA U.E.C. DE MATARÓ
La delegació mataronina de la Unió Excursionista de 
Catalunya convoca, amb el títol de «I Premi Ani-
versari», un certamen literari per a treballs en prosa" 
inèdits, de tema de muntanya o excursionista, indis-
tintament en forma de novel·la, conte, narració, me-
mòries o guió (no podran participar-hi, en canvi" 
les biografies ni els treballs científics o d’investi- 
gacic). Hom ofereix diversos premis: al millor treball" 
dotat amb 10.000 ptes. i una placa; al millor treball 
d’autor de 14 a 18 anys, amb 2.000 ptes. i una placa- 
al millor treball infantil (fins als 13 anys), amb una 
col·lecció de llibres per valor de 1.000 ptes. i una 
placa. L’extensió de les obres concursants ha d’ésser 
com a mínim de deu folis mecanografiats a doble 
espai per- una sola cara, i hauran d’ésser presenta-
des per triplicat; les obres infantils podran ésser de 
dos folis. Cal trametre els originals — signats per 
Fautor i amb el nom i cognoms, edat i adreça —, 
per tot el 15 d’octubre, a la Delegació de Mataró dè 
la Unió Excursionista de Catalunya, carrer del Bisbe 
Mas núm. 13-15. El jurat serà integrat per Antoni 
Comas, Joan Triadú, Miquel Arimany, Joaquim Casas, 
Bartomeu Corominas i Jesús Illa, secretari sense vot, 
i farà públic el veredicte el 30 de novembre.

per un fenomen de rebot, aquests mit-
jans poden acabar ajudant a resoldre 
molts conflictes del món actual, com 
ara la guerra freda.
Un món d’interrogants s'obre per a la 
medicina futura: els efectes de la in- 
gravidesa, de la irradiació, de la llum i 
de la velocitat damunt la vida huma-
na, per exemple, o bé els perills de 
transformació dels éssers vius quan ha-
gin d’adaptar-se a d’altres astres, són 
avui preguntes a les quals no podem 
respondre.
Siguem optimistes i que aquest triomf 
de l’ésser humà ens allunyi de la bar-
bàrie, gairebé prehistòrica, en què es-
tem a punt de caure.

LLUÏS SOLÉ SUGRANYES, geòleg.
És indubtable que l’arribada de l’home 
a la Lluna obre un ampli camp de pos-
sibilitats a la investigació geològica, ja 
que és fàcil de suposar que el seu estat 
actual correspon a un estat molt primi-
tiu de la vida geològica de la Terra; 
hauria de representar una fase ante-
rior a la de les primeres activitats oro-
géniques. Malgrat tot, la investigació 
que facilita, de moment, aquest con-
tacte de l’home amb la Lluna, és molt 
limitat, ja que només ha permès d’a-
nalitzar detalladament unes mostres de 
roca lunar molt localitzades, i aques-
tes anàlisis fins ara no han revelat di-
ferències essencials amb les subminis-
trades pels ginys no tripulats (princi-
palment el «Surveyor 5»).
Aquestes mostres corresponen a ro-
ques de tipus volcànic molt semblants 
a les de la Terra, encara que hi hagi 
algunes diferències en la proporció 
d’algun element químic (sobretot en la 
proporció de l’urani i del tori), però 
que no són massa significatives atès 
el petit nombre d’anàlisis de què dis-
posem.
Les coneixences actuals sobre l’estruc-
tura de la Lluna provenen més de l’ob-
servació minuciosa de les fotografies i

dels mapes topogràfics efectuats a par-
tir de les fotografies que no de les mos-
tres recollides directament pels as-
tronautes. Així, avui ja podem quasi as-
segurar que els grans cràters, de fins 
a 100 Km de diàmetre, i els grans 
mars, de diversos centenars de quilò-
metres de diàmetre, no són el resultat 
de l’impacte de meteorits sobre la su-
perfície lunar, com havia estat cregut 
fins fa poc temps, sinó que es tracta 
de grans cràters volcànics i de calde-
res d’enfonsament, d’un tipus sem-
blant als que trobem a la Terra.
Segons els estudis de J. H. Mackin, el 
vulcanisme lunar fóra comparable al ti-
pus d’activitat volcànica del Krakatoa 
(volcà de les illes Hawaii). La pols que 
recobreix gran part de la superfície de 
la Lluna podria procedir de les cendres 
de les explosions volcàniques, que han 
format, en fer-se compactes, roques del 
tipus de les ignimbrites.

J. J. THARRATS, pintor.
D’ara endavant tot serà possible. Con-
tra el que alguns van dient, el preu 
de posar un home a la Lluna no és ex-
cessivament car.
Cal tenir en compte que això ens ha 
lliurat d’altres possibles Hiroshimes, 
Vietnams i Biafres que haurien estat 
més esgarrifosos encara que els que 
coneixem. Les generacions futures po-
dran veure que l’element natural de 
Thome no és precisament aquesta ter-
ra dels nostres pecats i de les nostres 
humiliacions. Si un home val més que 
una estrella, és evident que la trajec-
tòria universal del seu valer no fa 
sinó començar. La complexitat hu-
mana, posada en d’altres espais no cor-
romputs, serà capaç de deslliurar del 
seu enteniment tota aquella font de 
meravelles que el Creador hi deixà en 
donar-li l’ànima. Sóc molt optimista 
quant als Rembrandts i els Picassos fu-
turs. Sense fer profecies, estic conven-
çut que la gran pintura encara ha de 
començar.

SANT ADRIÀ DE BESÒS
El 20 de setembre, a la Sala d’Actes de l’Associació 
d’Antics Alumnes del Col·legi del Sagrat Cor, serà 
celebrada la «Nit literària de Sant Adrià», durant 
la qual serà proclamat el veredicte del Certamen Li-
terari organitzat per l’Associació i patrocinat per 
l’ajuntament. Un premi de 25.000 ptes. per a un 
recull de poemes, un altre de 25.000 ptes. per a un 
recull de contes breus, un de 15.000 ptes. per a un tre-
ball de tipus social i un de 10.000 ptes. per a un autor 
local. Jurat presidit per Joan Oliver, amb Joan 
Argenté, Joan Colomines, Josep Gual, Isabel Mar-
tínez, Màrius Sampere i Francesc Arnau, secretari.
Malauradament, les bases ens han arribat massa tard 
perquè sigui útil de publicar-les senceres: el termini 
d’admissió acabava el 31 d’agost.

PREMIS SANT MIQUEL, DE CAMPANET
Organitzats per l’Agrupació Cultural d’aquesta vila 
mallorquina, seran atorgats el 29 de setembre, diada 
de sant Miquel, el premi Miquel dels Sants Oliver 
(2.000 pessetes, per a una narració o recull de nar-
racions d’una extensió no superior a quaranta folis) 
i el premi Llorenç Riber (2.000 pessetes per a un 
poema o recull de poemes, d’una extensió mínima de 
quaranta versos). Els treballs (inèdits, en dues còpies 
mecanografiades i signades per l’autor amb constància 
clara de nom, cognoms i adreça) han d’ésser enviats, 
abans del dia 20 de setembre, amb l’esment de 
premi al qual opten, a Agrupació Cultural, carrer de 
General Franco núm. 20, Campanet (Mallorca). Com-
ponen el jurat Bernat Vidal i Tomàs, Alexan re 
Ballester, Josep M. Llompart, Joan Crespí, Nicoia 
Llaneres i Gabriel Mateu, secretari.

VEREDICTE DEL CERTAMEN LITERARI «JOANOT 
MARTORELL», DE VALÈNCIA
El jurat d’aquest certamen convocat per 1AteIí^ 
Mercantil de València — integrat pels senyors Sane 
Guarner, Vicente-Arche, Moròder Molina, Momo.a 
Gonzàlbez i Gonzàlbez Julià —, ha considerat ato g 
el premi «Joanot Martorell», de poesia, a L.e 
batalla, de Vicent Andrés i Estellés; el premii « i 
lo Blanch», també de poesia, a El cavaller, de 
Pérez Moragón, i el premi per a articles peno 
publicats a la premsa, a Remembrança de «2 
Blanch», de Carmelina Sánchez Cutillas, ap 
al diari «Levante», de València.

VEREDICTE DEL CONCURS LITERARI D’ALCOI

La sisena edició del concurs literari que COIJV0^ 
Secció de cultura valenciana del Centre Exc 
nista d’Alcoi, ha tingut el resultat següent: 1 • P 
al treball La donzella i el guarda, de ^fael 
de València; 2". premi, al treball La glòria at 
carrer, d’Enric Ferrer, de Gandia; 3r. PreDJne«i 
treball Com si fossin personatges de 
d’Eugeni Molero, de Vilanova i la Geltrú. ats
qualitat de les obres presentades, han estat & 
dos accèssits que corresponen als treballs: .
poble, què fem?, de Miquel Cantó, de In’t€.
Mont-Cabrer, de Maria-Lluïsa Pérez, d A‘C2.'.naCer,
graven el jurat Manuel Rodríguez, Francesc 
Antoni Revert i Rafael Sellés, secretari.
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