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ACCION ha vist
El passat día 10. tingué Hoc en el Pare
Tivoli, l'acte anuncíat «Tribuna», scliecció de temes d actualitat. Coroençà amb
un cert retrà». justificable per la pluja de
i a tarda que perjudicà les instaliacions.
L'aspecte que presentava el Tivoli era
magnifie: pie de gent. decoració molt
«acertada de l'escenari. amb un marc natural insuperable.
En la present edició, «Tribuna» va contar en número de 15 els aeus espaís, que
passens a comentar breument, recollint
les principals idees deis mateixos.

Terra d'homes
Aquest espai, veritable portada de
«Tribuna» tindria d'ésser la veu del conjunt de joyes que fan aquest acte. El tema
va versar sobre la Iluíta de generacions:
Hi ha qui dia que ens fìquem
massa
on no ens demanen.
que no
coneixem
prou bé la vida per ajatjar
ia, quê volant auançar
sense preocupar
nos de
onposem
elspeus,
i que podem
malograr el que vostés—els
mes
grans—
hapien construit ..
El que importa ês la nostra
sitat i la nostra força renovadora
...Però
no podem
pejats per les nostres

genero.

acceptar
de
destroces.

ser

El que demanem
és que girin el cap
enllà, on nosaltres mirem, i diguin si et
nostre
negali
és just, si les
nostres
iVluaions ^ón nobles.

«TRIBUNA »

La Moda
Fet per Mercè Totosaus i llegit per Maria del Carme Via, Tespai feroeni CODSÌStia en uns comentaris sobre el ressorgiment de la moda de la «belle époque».
Referint se a la revolta contra una moda
que prcteoia resucitar una època —la de
«los años locos - , ens diu: el
español
Antonio
del Castillo está convencido
de que las mujeres
són más
bellas
cuanto más siguen siendo mujeres,
Asi
no tan solo pondrá el talle en su verdadero sitio, sino que protende
darle un
carácter más femenino...
Mentre durava el comentari, en Raimond Colomé mostrà al public dos modeis dibuíxats per eli. Llàstima que a certa
distància no esvcuen, per falta d'iliuminació.

Solament elogis cal fer d'aquest espai.
En Ramón Fusté ens recità dues poesie»:
«La vaca cega», de Maragall, i «Poema
del renunciamiento» de José Angel Buesa. Millor declamada la segona. la feia
resaltar un adecuat foas musical.

Les nostres excursions
En Lluís M.® Udina ens exposà a través d'unes
intéressants diapositives,
alguns dels trevalls de espeleologia que
realitza el Grup Excursionista Col laborador del Museu.
Molt ben presentai, encara que hi tro

Destaquem coin a noticies més intéressants, la possihilitat de que i'equip de
basquet es mantingui en la Primera Divisió Nacional, i sobre el fútbol, que el Vilafranca ha començat els entrenaments
sota les ordres del nou preparador.
senyorRoig.
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Elvis Presley
Consistcix l'espai en la biografia del
rey del «rock and roll», amenitzant el comentari breus gravacions musicals. Escrit
per Josep M.° Just.

Aquest espai agradà a la majoria del
jovent. En aquest món hi ha d'havcr

Esports

Aquests són els punts principals dc
ics paraules d'en Josep M.® Giménez.

Recordem el final del maieix... i es que
el dinero, si no mata, por lo
menos
hace ir
jorobado.

Racó poètîc

hàrem Un excès de tecnicisme.

. . . Acceptar
serenamcnt
aauestes
destroces
alrgres i despreocupodes
que
antxncien Vdrribada
a'una nova
primavera.

ció. Coneix un senyor que l'ajuda, posant'
li un negoci que solament li porta maldecaps i baralles a casa seva. A Túltim
renuncia a les pessetes per tornar a la
tranquilitat d abans i a la seva vidahumil
però felic-

L'espai va a càrrec d'en Joan Sánchez,
notant-se en ocasions falta d'agilitat en
Texposició.

«No quiero dinero»
Es el titol del conte fet per Joan Feliu.
Eli mnteix el va llegir. Resumint, és la
història d un sabater senzill i sense ambi-

de tot.

La festa de la verema
Ho presentà en Josep Estalella, expli^
cant amb qué ha de consistir la festa de
la verema, que tindrà Hoc a Sitges i Vilafranca, a mitjans del proper me» de Setembre, la benedicció del most, desfile
de carroces, probable batalla de flors..és potser lo més destacable.
El mateix presentador va interviuaí
al senyor Jordi Bioscá, un dels principals
motors de la festa. Mentrestant, en Colomé dibuixà la caricatura del senyof
Biosca.
I amb aquest espai s'acabà la primera
part de «Tribunas?.

Espaî tècnîc
Consistent en diapositives sobre els
modems tipus de ferrocarrils-models
«monorail» i penjat —i comentaris sobre
la difícil introducció a Argiaterra: el ^Ti'
mes» diu: «£/s homes, no poden
resistir
velocitats
superior«
a 30
quilàmetres

