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dialeg 
Zero coma set per 
cel1t 
lnformació, si us plau, sen)'ors dcl .go.-
ver p. 

Digueu-nos com es va gestionan! la 
consecució d'ciqucst percentatge sobre 
d PIB -producte interior brut ....:. que 
s'inien tn assignar pcr. u l'ajuda als 
¡xlisos menys descnvolupnts. 

· V:.~ ser un compromís nostre, l'any 
1982, de lols els parlils amb rerresen
tació pmlamentúria, responcnt al que 
soJ.Jicituvcn reiteradamenl les Nacions 
Unides. 

1-lo relle~ixo en un artide sobre el 
Tercer Món. de Lluis Recoller i Mi
miles (secretmi general de la J. N. de 
C., diputa! de la Minoría Cata lana) a 
I'A VUi del 4 de gencr d'cnguany, 
cxplic:mi-nos que les aportadons cfcc
lives han estal: 1982 el 0,13: 1983, el 
0,04: 19R4, el 0,09: 19R5, el 0,10 pcr 
cent. 

Mitjana: 0,09 rcr ccill. lJcl que ens 
di u, vcicm que el poder de la hona vo
lunhtl d'altrc~ (l<iisos atcny la mitjana 

· del 0,57 pcr ccnl. Es J'ajuda ICia pcr 
llolanda , Noruega, IJinarnarca, 
SiiCria, rJCigir:1, f-nuwa, el Cmmdú, 
Auslrillin, Rcpüblicn f'cdcral d'Aicmn-

. nya, Finlimdia, la Gran IJrctanytl, 
ltúli t.t i Austri;L · 

Divulgueu, si us pluu, dctalis de les 
gcstions i deis rcsultats romprovats 
(J'aQuest objectiu humanitari ~n'1sk, a li 
(Juc tumbé les institucions i els particu- · 
lars puguem estar-ne prou scnsibi lit 
zatS, ah1b vista als dcbats sobre cls 
jlróxims pressupostos de I 'Estal. 
Mnrlí Rns(JHII 1/Jam•lo•la). 

Pasqua/ Maragal! 
i-la Barce/oneta 

¡ · ·, Ln gellt com nasal tres', venedors del · 
t riietcat de la Barcclolieta, que es1ima 
1 .. t hi reina i aixó scmpre suposa un 

1 es iOn~-, que treballa, a· més, cada dh1, 
· amb espenim;a i ii-I)Jsió i que a més " 
. més ratim pe! naStre rlnur amb triste-

sa i . dolor, haürfern de lamenlt~r, i 
molt, que en un dia tan importan! rom 
va ·ser el .nOstrC centem1ri, un ccntena ri 
ttlll Csperirt,' tan estudia! i tan ben orga
nitz:.~t ; elnostre alcalde nu~s qtw maino 
ens res acle de presCncia. 
, De debO i amb molt:·l triste.•;¡¡¡: ens 
serHim defrmalats. Uu grup rle jnn.•s 

. n;nedors (flarce/o'w). 

· Després de Prada 
He cepassnl, del noslre AVUI 27 de se
tembre, l'mticle Dc•s¡m'•s de Pmdd, de 
l'acliu patriota Josep-Liuís Carod
Ro\•ira, i m'han vingut ganes t.JC licar
hi· cullemda, pcrquC s'hi contenen 

. frases i ¡)<inw les molt interesSnnts. · 
Vull fer-ne ressaltar nlgurm: Per 'exem-

. pie: <<Eis Ptiisos Caialans existeixen i 
Prada n'és la demostraciú i ei lloc de 
'trabada privilegia! de tots els qui, amb 
üccents diVersos, creiem en un sol pro
jecte nncionniH. 

És veri t<lt; e1s: i><ÚsOs CatalanS exis
teixen, malgrat eiS dubtes i els ihtereS
sos ·rarticulars o cof.lectius. En qualse

. vol indiel on els descendenls del Pelós 
plantaren la banderabarrodo -i 
anareli" més enlli1. que de Solses " 
Guardamar-, la /lengua clrl.'i m•is ha 
tronlollat, perO ens refeni. 

Pmda encara és en moltes coses, 
«un joc -d'eqllilibris». No ho dubtem 
¡x1s i. per dúinunt de Jots els entre
bmKS; la cultura cal<! lana cal que sigui 
com !'espiga de blal, assnonada, Que 
ha d'entalifor els carn.ps de toles les 

. terres.cntalanes. 
Enda\>mll, fidels pedagogs! Vosalires 

sciu els bons sembrüdors. Cam il 1\las 
· i Olh·é (TarmRO'W, Tarrago,,i,s). 

D To!eslcscmiCsadrc~·adc5a 1:.~ Oústiade 
I'AVUI -enema que es publiquin ;m1b 
rscudñnim- lmn de porl:lr les dad es pcrsonals 
deis scu.~ autors: nom. cognoms, adre~a i número 
del carne! d'idenlilal. Així mateix. ca l que siguin 

· Cscritesa mitquina a doble eipai i pcr una sola cotra 
i que J:.~ seva cx lensió nosupcri lesquinze linies. 
En casque tes supcrin. el diari es reserva el drcl 
d'csr·u~ilr-les. En c;¡p cas no es m!inlindrú 
corrc~pondCncin sobre IC.~carlc_s adrc~adcs i no 
publit<!dcs i l:tmpoc no scran rclurnadcs :tls~us 
nu lors. 

RtT/~M 
El secret d'Ei1ia ha consistit a saber respirár al ritine de la sei1a epoca. 
El desig de n1odé11itat hi ha estát'present, ·pero iguali11ent lÍa sabut 
valorar les coses del passal eri lot aÍ!o qtle podeittenir de va/id i 
e.xemplar. · · 

" 

Eina, d~ -_---.; ':: -~·.:,· .;. . rsseny i art 
. . ! 

L AlhertRA/ols CaSatildda 
a corilmemoració del vinte aniver

san d'Eina ens invita a renexlonar 
sobre que ha estat i que ha volgut ser, i 
sobre que vol seguir sent Eina. De la jjrl
mera ·cosa que ens adoneni és que 
encara que el seu iwni hagi tingut coril a 
subtítol explicatiu escota de disseny o 
escota d'ari i disseny o, actualrrierit, 
escala de disseny i ar/ -varietats que ha 
adquirí! alllarg d'aquests anys~, en iea
litat ha.estat alguna éosa més que una es
cola. Ha esta!, sobretot, un centre de 
trabada de gent amb interessos-similats· 
i un centre d'activitats, una · ·menii de 
caliu on han anal bullint moltes idees, 
un punt geometric on ha conllí.iit_ tot Un 
feix de línies d'atenció procedents. de 
pi.mts, alguns aparen tmimt tan dlvetsos 1 . . 

com són: el disseny, la coniliiiidci6 . . ,...!\ r:-
visual, la I1istoiia de l'ari, lá 'semi6\ICh, ¡· . ~~'-"' ' 
1~ fotografi?, ~~- fil,osofia, la .P.o~~ia¡, , la haUfla desiUat. Pero potser aquestes li
pmtura, la Jard,mena, .el mobthan11 ~s- 1 itlitHcibn~, eh par!, li ha h. servil . d'estí-
cultura, la .cuma, la gastronomta; - ·la . t\it.JJ 1< 'r f'h 11 '( ( d' 1 m 
cal-ligrafia, él d.nema, etc. : ' ... , - 1' P.e c,'?n 1 _uar ut al} "· ms, e ca p 

Aquest a · ·15· el bt'! 1. . _ t t, «, · 1 Üe a ilnagmactÓ, per acabar Veten! que, e nv en su 1 o corresJJO- · · w -¡1 - 1 , · · · • 
rient al desig· d' 1 p·ar" .1. 1 en. ,wo es .- coses, e mes ·unportant es 
V"tt'eta' 1- per' el\P1 rtessar al ~ues aE.al_ oh~,.-.t at¡liesta ii}Jaginació: qtie s'erise aquesta 

d , oun1a ene 10ns. · ul~e':' 1 ·. ~ ~ .· ¡·· ¡' . .. • · ¡ · ~ -
1 

-•· 
ny l. l'art· El d' •· ,. - r ~ • .h ... ' ''¡";;;? -, __ lmllglnaeto eentca 1 creat¡v,¡ e,s sos !lit t-

. tsseny eom a acto au ""•·· ""11•·"' · Q 1· · · · ¡· ' t 1 dor de 1' f: d' b · 1 · d;. · · t'¡¡ ··• •·, '¡ Ja , ><ln poca cosa. ue a ongma tta ; a 
. . ~ :my .? e_r ura, . m:~es 15a~\P.: · . itiflovació, és del mmp del coneixement 
1 de creacto que ~omporhl el.mqt arl. ; · .. ,, 1 :_corh més extens millar- i de la inlá-

' · ·- glqát:ió d'on IJrové. . . 

P , . . - . ·. . ES per aixo que hem maiitingut Eina 
. . osició diflcll, heterodoxa ~h molts bberla a !antes idees, a !antes coses. 
aspectes, sempre passant la corda flulxa Sempré heril cregut que el dissenyador.i 
entre les ganes d';inar més enlia i les · l'ariista, coni a treballadots ·per urt tnil
possibilitats reals dé fer-ho. Vivint ble- lonime1it de la qualitat o in!ensitat de 
namerit uns anys de can vi '--canvis d'i- · vida, dins el seu camp; caí · que siguln 
dees, can vis polítics, canvis de . glist~, persones despertes,· receptives, interes: 
uns anys de disi d'una sodeiat qtie . sades jJer tots els fenomens clllturals i 
lluita per assolir una vertadera majoria socials del món en que viuei1, amb 
d'edat. Cree qué, en par!, el seeret afar¡y de coneixement i les antenes ori
d'Eina, per dir-ho d'alguna manera, .ha en!ades cap al dema. 
consistit a ser, eh lot motnent, sensible 
a tot alxo: saber respirar al ritme de la E · : 
seva epoca -al ritme qlie cotréspon a la .- ina pe~ a tot alx6 ha jugat ~nib 
seva epoca. El desig de inodetnital há moltá sor!. Ha pogut corhptar amb un 
esta! sem¡:ire present a Einá, per6 igual- eqilip de professors i col.laboradors ex
ment ha sabut valorar les coses del · cel.lent. E1úusiastes i amb capacita! · de 
pa5sat en tot allo qtie poderi ·fenir "de trahshletre a l'aititnne el seil entusias
valid i exemplar; ha sabut veufe que de me_ Profe5sionals amb grali · interes per 
tates les toses se'n pot treuré uha expe- .· les cbses i que, en mol tes ocasions, háh 
riencia 1 una lli~ó. · · treballa! amb el sol estíhilil d'e veute 

Pero aquestá-vocació de centre d'efer- · que el sei.I esfor~ era prol1t6s. Els pri
vescericia intel.íectual i cteativá ha ·li h~ merb'nys van ser; en certs aspectes, els 
fet Perdte mai de vista el seli objectiU · més. tlifiCils: 'atiys d'esfor~ per subsistir i 
prit1ci¡:ial, ariundat en tirl deis seti_s PI'!' lnálílertlr-nos ihde¡iendents. Era I'aveti
~ers manifestos: la fp~~ació de pro_f~C¡ . túra ele cada noil curs, · Ia 'ihcertésa cHi 
stonals que pugUln desenvolupar la seVa :saber sl.ri'hi liauria un altre, .Peto tatnbé 
aetivital dihs él Cání¡i 'de1 dissény, de' la ce)hfiánya d'acotiseguit-ho. Després 
l'interiorisme, ' del .. dissetiy gtafic i cle l'escolá va anar creixent, eóhsdlidant-se. 
1 'art en geiiedli. Per acohsegUit áqtiést _ De le8 seves a u les i tallers han sor!it dis
objectiu el hiet6de. segliit ha consisíH, senyadors i artistes que han conqlierlt 
fonaníetitahileht, a forneritar la éapaci!at un lloc destaca! dins les seves professl-
creativá de i'estudlant, orietitar el seU _ ohs. , · 
criteri, dÓtár-ld d;un coricépie dar qlJé=H · Han passat- vint anys des de la seva 
pernietl afróntar eis probleines professi- fundaCió. Un període de tehlps notable. 
onals amb seguretat-. Natlíralm'ertt, Eiha, aurant aquests anys s'lia mogitt, 
aquest concepte cal que vagi acqlnpaily- ha evolticionat. S'ha desenvolupat, ha 
at de tót tin seguit de máteries .de carac' tingut can vis, reduccions 1 am¡:J ii áciohs. 
ter operatiu o instrumental que li p¡:r, Pero el seu esperit ha eontlrtuat sent el 
metin realitzar els projectes o les idees mateix. . 
de manera coherent i solida. . I és aquest esperit de respohsabilitat i 

dejdc, de serietat i d'humor, de llibertat 
de ereació i d'aprofundimeíit en els ccin
ceptes, allo que la caracteritz!\_ i allo que 
continua donant-li vigencia, . passats 
aquests Vint anys, amb vista al futur. 

e ai dir, pero, que Eina, centte .total- 
ment independent, que no há gaUdit . 
mai de cap ajuda, ha passat momentsdi
fícils, i, en moJtesocasions, no ha pdgut 
d isposar de I'e~lii~á_hieht . tecnic qlle 

i. 
!'·' 

Albert Rllfols Cosamada és pimor, pneta, degfl de 
· /'Escota Eina 

LJimarls , b d octubre del 1 'JH7 

L'Europa de les 
Universitats 

E Ricard Torrents 
1 rutur d'Europa depen del rutur de les sevcs 

Universilats. L'Europa de les Catedmls presidí I'Edat 
Mitjana; !'Europa deis Tea tres senyoreja en el Barroc; 15 
I'Európa de les Fabriques conrorma el segle XIX. 
A vui he m de recundar aquest acabament de segle 
perqué engendri I'Europa lolal, completa, que sumi 
els· seus mil ·anys d'historia i posi les Univérsilats al 
bell mig de l'enlmm<il social que la ra viva. 

Amb aquesta síntesi conlundenl lancava un 11rores
sor-de Mil a uns dies de debat sobre el rutur d'Europa. 
Érern al Berlín Occidental, hostes de la se va Universi
lal. Passejiwem ran de la palefica pare! que parleix la 
que rou una de les primeres melrópolis d'Europa i 
contribuí a la creació del mil e de les gmns ciu tals mo
dernes. Ens hi havíem aplega!, procedenls de vinl 
pa·isbs de I'Europa Occidental i d'alguns de perirerics, 
responenl a la convocalória de l ~ i\ TEE (Associali on 
ror Teachers Education in Europe) sola el lema: Fiw
mació deis ensenyanfs a Europa: reptes cf'arltÍ i C'Simfi•gi
es per al/illln: 

Les noslres renexions, a desgral de l'escenari berli
nes que al la mateix ens oreria una opressiva i amarga 
lnpogmJia de l'lwrrornazi i ens cobria amb una hi stória 
recent poc brillan!, ens porta ven a mirar el rutur amb 
esperan,a. Aquesta Europa, deiem, que ha esdevin
gul uii t)lercal d'acer i d'horlalisses. d'aulos i d'e
lectrodomeslics, esta en cami d'esdevenir un mercal 
d'Universitats on circulin lliurement prorcssors i cslu
dianls, projecles de recerca i plans d'esl tidis. 

Aquell dia es clausurava el congrés. ¡\ la larda 
tíavíein ret la VIs ita de rigor al Berlín de I'Esl 
sol metent-nos a la pararernitlia policí;ico-turistica de 
l'una , i dé l'allra banda. Havíem conlemplal la vella 
Universilal 1-tumbold i lo playa on havien eslal crc
mals !libres i obres d'arl degm<'mls. De retorn al 
sector occidental ens es1ierava una rccepció al l?e
iciiSiag i el discúrset del polílic de torn que amb 

, poqúes paraules liquidava el que havíem debatullabo
rios.~ tflenl en el congrés. La se va tesi era la de la reac- . 
ció de sempre: la Universital a callar i a ere u re. J\1 cap- 1 

dávall, qui paga mana. Si els universilaris lcu honda!, 
fins i lot tis augmenlarem els pressuposlos, peró no 
pennelrem que es repeteixi la disbauxa de les Univer
silals deis anys 60. 

L'Europa de les Universitals, pensava jo, no es 
conslruirit pas amb aquestes idees ni amb homes com 
aquest. 1 el proressor de Mi lit, que em cla va va copetes 
de colze de complicitat, devia pensar una cosa sem
blant. No la conslruiran pas homes amorrals al pi ló 
de les parels de guerra, no la conslru iran els euromer
caders, Caldntn homes nous i idees noves al servei 
del que justament reclama la divisa de la Universilal 
-lliure de Berlín: Verilas-Juslilia-Liber /a., Caldran uni
versitaris que enlenguin que res no és neutral, ni la 
docencia ni la ciencia, i que <\iudin honeslamenl els 
polítics a construir"I'Europa del rutur. Caldran polítics 
que no recelin de les Universilals, sinó que hi vegin 
les riifgues de la innovavió. C<1ftlran empresaris que, 
tal eom demana un eslogan de la Universilal de Gre
_noble, sigi.lin empresaris i sensibles envers la Univer
sitat. 

D e relorn a Ca ialunya , menlre volilvem 
damunt de mig Eu ropa , amb els col-legues calalans 
eris preguntitvem qui, com i on s'adona que el nostrc 
rutur depende les nostres Universitats. Qui, tom ion 
del món de la Universital, de la política i de l'empreso 
aposta pel futur de les noslres Universilats. Jo em 
deiit que ni la ciencia ni la Universitat no tenen pillri
es, péro qtie sí que en letien els universitaris i els ci
enlífics, els polítics i els empresaris. Pensava que 
aquells per a qui és una patria aquest Iros d'Europa 
anomenal Catalunya no podem deixar d'adonar-nos 
on de debo es juguen les cartes del nostre rutur. 1 re
corda va, expeclant, que justament ara a la !ardor 
tenien !loe múltiples sessions de renexió entre prores
sionals i universitaris, polítics i empresaris, sindica li s
tes i gestors públics, sobre la rerorma de la Un iversi
lal, la qual, si bé encara no és la Universitat de Cata
lunya, no poi qjornar més lemps la comesa d'esdeve
nir una Universilal catalana cridada a construir 
I'Europa de les Univcrsitals vives. 

Ricard Toi-rentsésdiH'('tnrdrls Esmdis U11innilfl1i<; dt• 1 'ic 


