
BONES NOVES PER ALS 
PROGRAMES EN CATALÀ
«Giravolt», que als darrers me
sos havia fet un pas enrera en 
perdre aquell principi de «vo
luntat crítica» que per un mo
ment va tenir, ens ha sorprès, 
a la seva última transmissió, 
amb una sortosa recuperació. 
En aquest sentit, direm que no 
és casual que el nom d'Antoni 
Serra torni a ésser a «Giravolt», 
com a editor i presentador. En 
Serra ha demostrat moltes ve
gades que és, no tan sols un 
gran professional, sinó també 
un coordinador excel·lent de te
mes i de problemàtiques que, 
als catalans, ens afecten direc
tament.
Així, doncs, el darrer «Giravolt» 
ha presentat un reportatge for
ça interessant sobre la projec
tada autopista de les costes de 
Garraf/ un altre espai entorn 
de la tan discutida «Via O» que 
amenaça la integritat de l’an
tiga vila de Gràcia, un petit es
tudi sobre la conservació del 
dialecte aranès i altres entre
vistes i reportatges sobre l’em
bassament de la Baells, el mu
seu Picasso (aquest, a càrrec 
d’en «Sempronio»), a més d'una 
xerrada d'en Salvador Escantilla 
amb en Raimon, després del 
magnífic retrobament d’aquest 
al Palau.
Ara diuen que «Giravolt» co
mençarà a ésser filmat en co
lor. L’ampliació creixent del 
nombre de programes enregis
trats en color és deguda, pos
siblement, ai fet que, després 
que Itàlia ha dit «sí» al sistema 
alemany PAL, ja no resta cap 
dubte sobre quina serà la deci
sió final a TVE —encara que, 
com ja hem dit altres vegades 
en aquestes mateixes pàgines, 
ja fa molt de temps que pen
sem que tot està «cuit i beneït» 
a casa nostra en favor del pro
cediment de Herr Bruch, cosa 
que, d’altra banda, ens sembla 
molt bé.

ARA «NOVA GENT» 
INCLOU TAMBÉ 
«LES ARTS 
A CATALUNYA»
D’entrada direm que no hi ha
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res a dir-hi; ben a l'inrevés. 
El que manca, però, als espais 
en català és un programa ben 
orquestrat on siguin presentats 
artistes i gent nostra, de qual
sevol especialitat, que siguin 
poc coneguts, o bé, com diu 
l’Escamilla, que, encara que ho 
siguin, portin ben viu el fer
ment de la inquietud estètica 
i de les modernes orientacions. 
És per això que esperem amb 
atenció i simpatia les noves 
programacions i edicions d’a
questa secció d’art en el sen
tit més ample del terme i que, 
amb el seu nou contingut, pot 
arribar a ésser molt útil per a 
tots.

«TALLER DE COMÈDIES» 
CONTINUA ENDAVANT
Amb la intel·ligent coordinació 
a càrrec d’en Jaume Picas, no 
m'estranyaria que aquest pro
grama teatral es convertís en 
el primeríssim i més avançat 
de tots els que transmet TVE, 
tant en català com en castellà, 
puix que és ben clar que man
cava un espai de promoció per 
als joves que escriuen, dirigei
xen o presenten teatre. Aquest 
espai ja el tenim, i en català, 
amb aquest «Taller de comè
dies».
La darrera adaptació que hi 
hem vist ha estat la de la peça 
de Jordi Teixidor Un fèretre per 
a l'Artur, que ha interpretat el 
grup «Ziasos», de Barcelona, di
rigit per Joan Bas, que fins fa 
poc temps ha estat ajudant de 
realització a Miramar.
Es tracta d’una obra breu que 
constitueix una crítica pregona 
a la nostra societat de consum, 
sobretot pel que fa a la instru- 
mentalització de la ràdio o la 
televisió com a mitjà de crear 
el desig de comprar, per més 
absurd que pugui resultar de 
vegades, i dels complexos que 
això crea entre l’espectador- 
consumidor poc fet a resistir 
la cridòria i la invasió mental. 
En Teixidor, que tant hem aplau
dit per l’admirable Retaule del 
flautista, en aquesta petita però 
apassionant comèdia deixa cau
re un veritable doll d’idees i de 
símbols no gens desdenyables,

Una emissió interessant sota la rúbrica «Taller de comèdies»: 
Un fèretre per a Artur de Jordi Teixidor.

que el nou realitzador va trac
tar discretament —tant com els 
poc experimentats però entu- 
siàstics intèrprets—, encara que 
en fes realment un gra massa 
amb els zooms i altres menes 
de moviments de les càmeres 
en moments culminants, potser 
per allò —tant de debutant— de 
«fer-s'hi notar».
Sigui com sigui, la versió tele
visual d’Un fèretre per a Artur 
va interessar-nos molt, per tots 
els conceptes, i esperem que 
serà seguida d’altres represen
tacions d’assaig i de teatre ac
tual i que potser ens donaran 
una compensació per tanta vella 
comèdia plena de teranyines 
que ens fan digerir des de Pra
do del Rey, on, d’altra banda, 
un programa com aquest «Ta
ller de comèdies» seria, indub
tablement, de força utilitat.

«MIRAMAR»,
INFORMATIU DEL MIGDIA
¿Quan tindrem la joia de veure 
presentat i pensat en català 
aquest «Informativo regional 
para Cataluña y Baleares» que 
hom transmet cada migdia en 
circuit tancat i on ja trobem 
un bon tant per cent de gent 
que s’expressa en la nostra llen
gua? A TVE encara es resistei
xen a donar-li, definitivament, 
l’encapçalament i el to general 
en la llengua que li pertany...
Tanmateix aquesta setmana hem 
vist com un conegut escriptor 
català —o, almenys, nascut a 
Barcelona— hi parlava «buen 
castellano», i també una corrua 
de senyors amb un accent ca
talà que feia petar de riure, 
emprant amb convicció la bella 
parla cervantina... perquè van 
voler, ja que ens consta que

el director del programa, en 
Sàenz Guerrero, permet de bon 
grat que cadascun dels entre
vistats s’expressi amb la llen
gua que prefereixi. ¿No és, 
doncs, el moment que tothom 
ho faci en la seva llengua ma
terna? En continuarem parlant, 
amb més tranquil·litat. Paraula!

JOAN F. DE LASA

VEREDICTE DEL PREMIS
DE PINTURA
«FUNDACIÓ GÜELL» 1974
Convocats pel Patronat d’aquesta Fun
dació, podien partïclpar-hi tots els ar
tistes nascuts al Principat de Catalu
nya, a València o a les Illes o els 
que hi hagin viscut durant un període 
mínim de deu anys. EI jurat, integrat 
pels senyors Joan Ainaud de Lasarte, 
Àngel Marsà, Santi Surós, José Corre
dor Matheos i Sebastià Forné, repartí 
els guardons d’aquesta manera: premi 
de 300.000 pessetes i medalla de 
plata, a Amèlia Riera Toyos; premi 
de 100.000 pessetes i medalla de 
plata, a Alfons Costa Beiro, i premi 
de 100.000 pessetes i medalla de 
plata, a Antoni Alegre Cremades. No
gensmenys, després d’haver constatat 
que l’obra distingida amb el màxim 
guardó no reunia totes les condicions 
anunciades a les bases reguladores del 
concurs, en quedà exclosa, i, en con
seqüència, hom anul·là el primer premi. 
El Patronat de la Fundació, respectant 
la decisió del jurat, va acordar d’aug
mentar amb 100.000 pessetes els pre
mis de cada una de les obres classi
ficades al segon lloc; i fou concedit, 
també, un premi de 100.000 pessetes 
a l’obra finalista número 106, de la 
qual resultà autor J. C. Bayord Sera- 
fini.
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