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«El Quadrat d'Or», una 
exposició que invita a 

passejar per l'eixample 
barceloní 
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«El Quadrat d'Or» és una de les exposicions organitzades 
per l'Olimpíada Cultural. La mostra pot visitar-se, des del 
passat 14 de juny, a la Casa Milà, més coneguda com «La 
Pedrera». L'exposició és dividida en dues parts: una, ja 
esmentada, que es pot veure en la Pedrera, i i'altra, més 
interessant, convida el visitant a realitzar un passeig per 
Barcelona i conèixer els 150 edificis que configuren 
l'exposició. 
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Biel Mesquida 
presentà a Girona 
el seu darrer llibre 

DdeG 
Ahir va tenir lloc la presentació, a la nostra ciutat, de 
dos llibres en català d'en Biel Mesquida: «Dol» (primera 
edició) i «L'adolescent de sal» (segona edició), editats 
per Empúries. 

La presentació va anar a càrrec de l'escriptor Josep 
Ma. Fonalleres, que, en presència del mateix autor i 
dels editors, va destacar la diferència entre els dos 
llibres esmentats, recalcant que «Doi» és més narratiu 
que «L'adolescent de sal», però que no per això l'obra 
resulta més simple. (Foto FRANCESC SUBIRÀS) 

D REM ENAN ENA D 
• La primera dama dels EUA, 

Bàrbara Busch, no té cap objecció a 
assenyalar que el pitjor record que 
guarda d'aquest any i mig a la Casa 
Blanca és el moment en què va 
saber que estava compartint la pis
cina amb- una enorme rata de 
claveguera. 

«Puc assegurar-li que no té res a 
veure amb ets ratolius de Walt Dis
ney», va dir Bàrbara en una entre^ 
vista concedida als diaris de Hous
ton amb motiu de la cimera 
econòmica dels Set grans que ahir 
va concloure's en aquesta ciutat de 
Texas. 

La primera dama va explicar als 
periodistes la seva trobada amb el 
rosegador que es. va produir quan 
ella, com tots els dies, es trobava 
nedant. «Sort que en George era 

allà i es va fer càrrec de la situació 
atrapant la rata i tirant-la fora». 

Però, tot i així, Bàrbara Bush no 
va ocultar que l'experiència «va ser 
horrible» i que, durant m"blt de 
temps després, demanava insis-
tentment.als guàrdies de seguretat 
que revisessin la piscina abans que 
es disposés a nedar-, «no fos que, 
amagadeta, la rata estigués de nou 
allà». 

# La Reina Sofia, acompanyada 
per la seva germana, Irene de Grè
cia, i un discret servei de seguretat, 
va fer les primeres compres de-l'es
tiu pel centre de Palma de Mallorca, 
es va parar a contemplar diversos 
aparadors i va adquirir alguns pro
ductes dietètics en un establiment 

especialitzat. La Reina, que duia un 
vestit de jaqueta gris, va arribar ahir 
al centre de Palma al volant d'un 
Volvo blau i va passar més d'una 
hora recorrent la zona. Els diaris de 
Palma, que informaven ahir del pas
seig, apunten la possibilitat que la 
Reina esperi l'arribada a Mallorca 
del germà de Hussein de Jordània, 
que seria el primer invitat del Palau 
de l'Almudaina. Aquest palau, pro
pietat del Patrimoni Nacional i anti
ga residència reial, ha estat utilitzat 
fins a la data com a marc de recep
cions oficials dels Reis espanyols. 

• El presentador de ràdio José Luis 
Fradejas ès va adormir durant quasi 
tres minuts quan enmig del progra
ma que dirigeix a RN E-5 es va portar 

a terme una experiència d'hipnosi 
per dos psicòlogues especialitza
des. El presentador va tornar en si 
després d'uns minuts que se li varen 
fer «llarguíssims» al realitzades/ als 
tècnics de so, al productor del pro
grama i als redactors que omplien 
l'estudi de «Mi querida radio», que 
no acabaven de creure el que esta
ven veient. 

Fradejas es va despertar amb la 
boca seca i amb els ulls d'haver 
dormit unes quantes hores i va feli
citar les dues psicòlogues-hipnolo-
gues, Maria José García i Usué 
Espinar, mentre els telèfons de l'e
missora varen quedar bloquejats 
per les trucades dels oients. 
• L'Ajuntament de Sant Sebastià 
s'ha proposat millorar les condi
cions higièniques de la ciutat i ha 

decidit instal·lar per aquest estiu 
vuit evacuatoris dotats d'un servei 
de neteja automàtic i uns quants 
«pipí-can», especials per a gossos. 
Les cabines, automatitzades, seran 
construïdes amb materials antiac-
tes vandàlics, i estaran programa
des per a una estada màxima de 
quinze minuts. i 

• La jove riojana, entre 18 i 25 
anys, que passi les proves de perso
nalitat, cultura, sociabilitat i conei
xement de la Rioja i que sigui desig
nada per un jurat veremador 1990 
rebrà, a més del títol, una gratifica
ció municipal de 150.000 pessetes. 
La Veremadora Major serà designa
da el 16 d'agost per les festes de la 
Verema Riojana. 
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