
Salvador Espriu 
a «A fondo», amb 

Joaquín Soler Serrano.

LA «TELE» I EL 
REFERÈNDUM
Diuen que RTVE ha estudiat 
molt rebé la propaganda del re-
ferèndum, i que fins i tot un 
tècnic anglès hl ha col·laborat. 
Tanmateix, Mr. John Crawley, 
després d’uns dies d’estada a 
Madrid, no s’ha mossegat els 
llavis i ha dit que la seva im-
pressió era que «a Espanya no 
seria prou garantida l'objectivi- 
tat de la. informació a la Ràdio 
i a la Televisió, per molta ober-
tura que hi hagués a la premsa». 
I així ha anat, com hi ha món! 
Perquè l’espectacle que ens ha 
donat la TVE aquests darrers 
dies ha estat sorollosament par-
cial, i massa semblant al d'a- 
quelles comèdies franquistes 
disfressades de referèndum dels 
anys 1947 i 1966, quan només 
era un senyor qui tenia la pae-
lla pel mànec i tots els altres 
havien de presentar els certifi-
cats de vot a les empreses que 
ho demanessin a l’hora de co-
brar el jornal que s'havien gua-
nyat.
Jo —ho reconec— tenia algu-
nes raons per a votar el Sí del 
Govern i d’altres per abstenir- 
me, tot i no voler fer el joc 
a l’extrema esquerra, bé que 
aquest joc no em fes patir tant 
com el de la patuleia del Blas 
—ara rebutjada fins I tot a Con- 
suegra, potser per una d'aque- 
lles tupinades que tan graciosa-
ment comentava el nostre vell 
«Cu-Cut» i que molts anys més 
tard també recolliria «El Be Ne-
gre». Doncs bé: Després de 
veure i d’escoltar —per deure 
de crític, no per gust, és clar— 

tota la campanya de la RTVE a 
favor del Sí, me’n vaig sentir 
tan fastiguejat que finalment em 
vaig decantar per l'abstenció; 
si més no com a protesta con-
tra l’emmascarament d’una de-
mocràcia baladrejada que, se-
gura del seu èxit conservador, 
ens prenia el pèl a tots els ciu-
tadans amb un desvergonyiment 
inconcebible. No dubto tanma-
teix que la matussera campanya 
dels spots televisius donà òp-
tims resultats a les viles peti-
tes, al camp i en aquella gran 
part del país que encara no ha 
acabat de desvetllar-se, ofegada 
amb els eslògans i els tòpics 
a preu fet de «l'ancien régime». 
Fet i fet, jo no he vist aquesta 
«operació referèndum» de Prado 
del Rey com el començament 
d’una nova època política, sinó 
com la tombarella final d’un 
franquisme que, ben arrelat a 
les institucions «fonamentals», 
no vol acabar de capir que ha 
sonat la seva darrera hora. Cert 
que, els darrers dies de la cam-
panya, Tierno Galvan, Jordi Pu-
jol i dos o tres homes més de 
¡'oposició moderada sortiren per 
la petita pantalla defensant 
l’abstenció, però hi sortiren ofe-
gats per les intervencions mul- 
ticel·lulars dels partidaris del Sí, 
per les sospitoses enquestes 
dels qui ens presentaven un po-
ble que viu a la lluna dels analfa-
bets políticament, i pels estudis 
«teledirigits», com els míssils. 
Ben mirat, ha estat una vergo-
nya, una disbauxa de diners del 
poble, un sainet per a fer plorar 
les velles.
Amb tot, i això és el que m'es-
perança, el fet diferencial català 

—i també el del País Basc— ha 
quedat reflectit amb les nombro-
ses abstencions reconegudes, 
que caldrà tenir ben presents al 
moment de les properes elec-
cions, en què esperem que la 
Televisió ja no podrà ésser el 
que ara és: una desballestada 
trinxera del «bunker», un darrer 
bastió de la Dictadura.
Abans de començar la campa-
nya, si és que es defineix 

•—com volem, exigim i espe-
rem— com una campanya dins 
la Democràcia, la Televisió Es-
panyola haurà d’ésser a la fi 
queícom ben diferent del que 
encara és; i els seus dirigents 
de cap manera no podran jugar 
a demòcrates després d’haver- 
nos fet suar sang quan «el es-
pañol era el idioma del Impe-
rio» i quan signar una lletra de 
protesta contra una execució 
era el mateix que haver fet 
oposicions per anar a raure a 
una negra cel·la de la, «Model». 
Ara, precisament ara, senyors 
de Prado del Rey, amb les ca-
retes fora i ja finit el Carnes-
toltes polític, serà quan tots 
haurem de jugar net, com Déu 
mana.

ESPRIU ENS HA DONAT 
UNA LLIÇÓ... (UNA MÉS)
Quina dignitat genial, quin sen-
tit de la mesura i quin criteri 
més ferm els de Salvador Es-
priu a tota la seva intervenció 
al programa «A Fondo», que pre-
sentà i dirigí tan bé Soler Ser-
rano!
—-Estic aquí —digué Espriu— 
només perquè vostè, amic Joa-

quim, m’ho ha demanat. (Amb 
el que va indicar ben clarament 
que la Televisió Espanyola mai 
no hagués tingut la seva col·la-
boració, després de tanta llista 
negra i tanta disbauxa.) Espriu 
parlava, doncs, amb un home, 
no amb la «tele» de Madrid, i 
bé hi va deixar caure unes 
quantes veritats aclaparadores 
al llarg del seu discurs, més 
sa i més clar que un doll d’ai- 
gua. Parlà del fet català sense 
embuts, de la catalanitat i del 
«seny», dels anys que la nostra 
parla fou bandejada per la Dic-
tadura, dels patiments dels ho-
mes de «Sinera», i rebutjà ad-
jectius, lloances i totes aques-
tes faramalles que generalment 
omplen les converses televi- 
suals. Salvador Espriu fou el 
gran poeta i l’home bo i digne 
que tots coneixem quan no tin-
gué altre remei que sortir a la 
«tele» del braç de Soler Serra-
no, que no es pot negar que és 
un entrevistaire molt intel·ligent 
i que calça un número molt més 
gran que gairebé tots els qui 
fan prestidigitació amb paraules 
a RTVE. Campió de la seva nit 
televisual, Espriu ens donà a 
tots una bella lliçó de modos 
i de catalanitat.
Jo —us ho dic amb el cor a la 
mà— només voldria que tots 
nosaltres, quan, per una o altra 
raó, hàgim de posar-nos davant 
les càmeres i els micròfons de 
la caixa dels trons, poguéssim 
sentir-nos —i ésser— deixebles 
(en dignitat, amor a Catalunya 

i respecte als altres) de Salva-
dor Espriu, l'eminent i volgut 
poeta i dramaturg de la nostra 
terra...—JOAN F. DE LASA.

GELATINA MARTIGNOLE .aliment poderós fet de carn
i de gallina (sense greix)
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