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L'horitzó més llunyà
IIEM tingut tanta paciència al llarg de tants anys que, si fos cert
el mot de Lenin: "La paciència és una virtut revolucionària", haurien
Jje sorgir, ara, d'entre nosaltres, forces trasbalsadores de l'ordre regnant,
dispostes a arrabassar-ho tot. No crec que passi així, ni que faci falta,
Perquè —estranyament en aquests anys difícils— la societat catalana ha
«et una evolució interna considerable, co msi es preparés a l'adveniment
«una nova era, més lliure i més creativa, d'una normalització democràtica de la qual ja comencem a tenir les primeres proves a través de les
plataformes polítiques unitàries catalanes.
No vull, però, parlar de política —encara que, parlar de les nostres
<*®es, la referència hi és obligada per raons òbvies. Vull parlar de culw a , del nostre futur cultural, perquè a mesura que van caient —amb
obstinada lentitud— els obstacles que ens apropen a la fita desitjada
(que cadascú, aquí, exerciti la seva imaginació), sens plantegen situacions noves i perspectives diferents. I cal estar prepaiat perquè no ens
sorprengui l'adveniment d'una possible democràcia amb la dinamitza®M> consegüent de totes les forces socials i culturals, sense saber el que
*ns espera, és a dir, la tasca de redreçament públic de la vida catalana.
En aquesta tasea hi ha un lloc preeminent per a la cultura. S'ha dit i
'«Petit tantes vegades que la cultura defineix les senyes d'identitat d'un
Poble, que no cal repetir-ho; la nostra personalitat es planteja en relació
amb el desenvolupament de la nostra cultura, de la mateixa manera que
e s innombrables dificultats amb què aquesta ha tcpat fins ara ens han
jtfeblit col·lectivament i han fet aparèixer moltes T afiliacions i dubtes
"identitat, impensables en una societat normalitzada. De moment, encara
Podem aixoplugar-nos darrera les trinxeres que hem aixecat per defensar-nos. Però a mesura que de la defensa haguem de passar a la reconswncció, haurem de canviar les armes —és un dii— per les eines, i la
«entalitat de resistència i de clandestinitat per la del treball realitzat
* la llum pública i amb la responsabilitat del futur a les mans. Amb
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això no vull dir que aquests darrers anys no hi hagi hagut, ja, mostres
evidents, de la capacitat d'alguns homes que, tot treballant a la defensiva,
han plantejat alguns aspectes del futur. Vull dir que és necessària la
mobilització de tots per refer el que ha estat destruït —i en un sentit
nou, el que reclamen els temps i la dinàmica interna c'e la pròpia societat.
Col·lectivament, espero que tindrem un primer tast de projecció futura amb els resultats del Congrés de Cultura. Es el mínim que el país
—tots els Països Catalans— poden exigir als qui, d'una manera o altra,
se n'han responsabilitzat. Però del Congrés, només en poden sortir unes
línies generals, potser, fins i tot, unes propostes concretes. Després, caldrà
realitzar-les. I aquí ha d'intervenir el que hauria de ser la mentalitat nova
és a dir, la imaginació creativa que correspon a cadascuna de les generacions, l'aportació característica, el toc personal sense el qual una generació pot quedar diluïda en la història i passar desapercebuda com si no
hagués existit. Hem d'assumir el passat, però no podem pas imitar-lo.
La cultura que hem de crear —i la vida col·lectiva que hem d'emprendre —han de cercar l'horitzó més llunyà. Si ens han obligat a replegar-nos darrera les portes i finestres de casa nostra, ara les hem d'obrir
de bat a bat, per tal de descobrir les dimensions més universals. Hem
d'iniciar el debat cultural —i l'ideològic, és clar— per desfer-nos del llast
de trenta-set anys, per deslliurar-nos dels propis fantasmes i de les fixacions neuròtiques inevitables. Hem de revisar el passat i hem de predicar la nova cultura, la qual haurà de ser obra i producte de tots. No hem
de témer alguna trencadissa o altra ocasional: el sentit de responsabilitat farà que els plats trencats siguin pocs. els inevitables. L'important
—d'altra banda— no ha de ser la iconoclàstia, sinó el poder creador, la
imaginació constructiva. Tots els terrenys són verges i totes les possibilitats romanen ot>ertes. Una aventura apassionant ens crida i ens obliga.
J. M. CASTELLET

Modesta proposició als empresaris
Quan el lector llegeixi aquest article, és pro* bable que la qüestió ja s'hagi solucionat
a mb algun pegat de circumstàncies, com els que
solen fer per allò de qui dia passa any empeny, però ara, al moment d'asseure'm a escriure'l encara ens trobem en plena vaga d'escombriaires i amb la ciutat, si més no als bar r i s perifèrics, que els forasters no afeccionen
ta nt, plena de deixalles. Prou n'hi ha que. optimistes o sorneguers, veuen en això un pas més
Ca P a la intégració del món peninsular a uns
estàndards de vida europea. El mateix alcalde
e ns recorda, àmb la seva prodigiosa
memòri«,
CLUe tot d'altres ciutats, París o Roma, tenen
Mantejat aquest problema.
Mentrestant, però, els peons escombriaires cobren un jornal de subsistència mínima: dotze
^ i l sis-centes setanta pessetes al mes amb tots
€ l s afegiments que ara són de rigor; el sou base
Se mbla
que no passa de les vuit-mil quatreCentes. Davant d'aquestes xifres que impression en pe r i a
seva magror, hom comprèn sense
esforç q u e > a una societat com la nostra, li interessi que continuï havent-hi ciutadans totalment desposseïts que s'avinguin a fer una fein a tan bruta i desagradable com és la de recollir la brossa dels veïns per una quantitat ben
mferior a la que d'altres malversen en unes
«ores. N o recordeu haver llegit, fa poc, d'aquell
senyor que confessava que, entre sopars, ho-

humà. quan s'hi posa, no té aturador. Però més
lògic és, i més natural, que al peó li importi
trencar un estat de coses en el qual la injustícia social pot ésser qualificada d'equilibri. No
justifica res que el peó sigui un home sense ofici concret, sense instrucció, potser analfabet i
fot, ben a l'inrevés. Perquè el pobre assalariat
sotmès a sous de pais subdesenvolupat és un
home al qual, en primer lloc, se li han furtat
les possibilitats d'instruir-se i, doncs, d'aconseguir un lloc de treball ben remunerat. L'abús,
per tant, és doble.
No us imagineu, però, que no entengui el problema tal com el planteja la gent benpensant:
si tothom tingués una instrucció suficient, qui
faria d'escombriaire, de jornaler del camp o de
peó industrial? Tothom voldria col·locacions bones, ben pagades, i aviat ens trobaríem en ple
caos. L'ontenc, sí, i per això mateix crec que,
amb aquesta mena de mentalitat, no hi ha dubte que anirem lluny.

Presents i d'altres despeses, una nit d'amor
li costava a la ratlla de les cent mil pessetes?

Si una societat té aquest problema, i el tenen totes les societats avançades, i així i tot
no ha trobat cap més manera de resoldre'l que
la del manteniment de tota una classe en una
situació culturalment inferior perquè es vegi
obligada a acollir-se a les feines més humils o
més embrutidores, senyal que es tracta d'una
societat que, a despit de professar verbalment,
per boca de les castes privilegiades, una moral
de dignificació i l'enaltiment de la persona, és
fonamentalment adepta a la discriminació i partidària d'un esclavatge daurat.

prou entenedor que aquest senyor i d'ales que són com ell facin mans i mànigues • perÇuè no s'alteri gens ni mica allò que probableI ï l e a t anomenarien "l'equilibri social"; l'egoisme

Daurat, és clar, únicament en el sentit que
ningú és obligat, a dit, a treballar en una feina
determinada; l'obligació se li fa arribar d'una
manera indirecta però ben relacionada amb un
tipus d'organització social que, pel fet d'ésser
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tal com és, margina milions d'individus des Sel
moment de la seva vinguda al món. Hom podria pensar que, atès que calen peons i que els
pares de l'ordre temen el caos, no hi hauria
res com compensar aquesta gent amb un benefici més o menys proporcional a la seva forçada abnegació; establint una escala de sous ascendent en relació directa a la humilitat de la
feina i gràcies a la qual un peó cobraria més
que un home de professions liberals, per exemple.
A i x í i tot, direu, la solució és utòpica, impracticable. No ben bé, em sembla. Si a desgrat
de les frenades que li donen tots aquells que
volen continuar fent-se ric amb la pròpia suor,
no en dubto, però també amb la suor dels altres (la qual cosa no ha estat mai un precepte evangèlic), la societat avança cap a formes
més justes, un dia o altre ens trobarem, o us
trobareu, lectors més joves, amb un món en el
qual tothom tindrà entrada a la cultura i ningú
no voldrà fer d'escombriaire. Caldrà trobar incentius per convèncer la gent. I cap no serà
millor que aquest: privilegiar-los econòmicament.
Un privilegi, aquest cop, just atés que, parafrasejant Marx, equivaldrà a donar a cadascú
el que es mereix d'acord amb els seus serveis
a la comunitat. I pocs són més necessaris que
els serveis humils. D'algunes professions, etis
en podríem passar fàcilment, i si ho fèiem potser encara hi guanyaríem; d'altres, cada dia seran més indispensables en usa civilització urbana.
A veure si us animeu. La proposició és Honesta; no m'hi he de ficar res a la butxaca
M A N U E L DE PEDRÓ LO

Corresponsalies i corresponsals
enS? q ü e n o v i u e n alegrement, ni
c o n t e n t s > satisfets o ben paHat
r * t s Pels plantejaments ideològics a
veli de saviesa profesoral, o simwfment del que se'n diu bufar, in„ j" e l globus, ofici que practiquen
« «eralment les revistes polítiques
^adrilenyes que han assolit a m b
<3ah^vta t à c t i c a tiratges de gran ren,? D iutat econòmica, part d'ells pro? «ents de la m a s s a llegidora del
wV®cipat, generalment i g r a d u alcolonitzada sense haver-ne es«nt, temen que amb la dialèctica
f a „ X l r n a l i s t a que es va usant, no es
w. 1 implícitament el joc a l'extre"Jisme i a la reacció.
c í» estan desorbitant moltes coses,
t j j S l a que s'inflen episodis esporà'.sense contingut real de joc i
lr *ba fins a qüestionar l'alta ins-

titució de l'Estat, quan en cal saber,
com a catalans primordialment, perquè som els que rebem sempre els
efectes de la "trencadissa" en el fet
essencial d'ésser o no ésser, que en
l'actual conjuntura política peninsular, hem de partir de la forma actual de la magistratura de l'Estat,
que deu restar al marge, ben al marge de la discussió dialèctica, en els
esforços unitaris per aconseguir accelerar el procés democràtic, si no
volem abocar-nos a un cul de sac, a
un carreró, dins el qual som nosaltres, catalans —ho repetim—, els
que ho tenim tot per començar. I
aquest tot e s s e n c i a 1 és la nostra
qüestió prèvia: les nostres llibertats
com a poble, a nivell de comunitat.
Es paradoxal que dins de l'estratègia política a adoptar en cada cir-
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cumstancia, ens manqui moltes vegades perspicàcia per valorar en un
còmput, el pes específic aproximat,
de les forces en presència, la seva
situació, preponderància, i l'engatjament, avui, de la més eficaç, decisiva, a la institució de la Corona.
Partint d'aquest fet palpable i que
no voldríem de cap manera haver
de contrastar, els agrupaments polítics de Catalunya han de negociar
amb els reformistes de debò que tenen prerrogatives de poder, la carta
pressionadora del pacte que ha quedat identificat amb el nom de ruptura, i que no és altre instrument
que el de precisar, marcar l'abast
de la reforma constitucional perquè
sigui real, certa i no pas teòrica, i
el camí curt, viable sense marrades
per el restabliment efectiu de la de^

mocràcia a nivell europeu. Que sigui el sufragi universal l'únic protagonista, la pedra de toc damunt la
qual han d'exercir-se les llibertats i
el funcionament dels òrgans governamentals.
Històricament, l'anomenat " o a s i
catala" no ens privà d'ésser arrossegats per l'ensulsiada p e n i n s ular
Aixecar de nou les nostres parets
mestres, ens exigeix un sentit de
maniobra perspicaç per arribar allà
on ens priposem. Ni massa "seny", ni
massa "rauxa". Visió polit ca des de
la talaia de la nostra ca .alanitat N o
prediquem l'insolidaritat amb els
altres, però tampoc volem resultar
en la practica, pardalets caiguts del
niu.
(ReevH 1.279/17-4-76)

El motiu d'aquesta carta, no és
sinó el d'expressar la nostra totol conformitat, amb la del senyor Serra (püblicada en aquest
diari el dia 29 d'abril). Som un
grup de treballadors de l'empresa
anunciadora. Alguns som comptepartícips i subscriptors d'aquest
diari. Lectors ho som tots.
Avui, fa vint dies que fem vaga, per la manca <Je diàleg i d'esperit democràtic per part de l'empresa. Si tenim en compte que
aquestes han estat de sempre
qualitats senyeres en la manera
de pensar del nostre poble, ens en
sentim molt cofois de no pensar
igual que ho fan els dirigents de
la nostra empresa.
UN GRUP DE
TREBALLADORS
(Barcelona)
NONEL"
El motiu d'aquestes línies es el
següent: Ahir. en l'ultim telediari, Televisió Espanyola, va donar
la
notícia
que
una
galeria
d'art madrilenya dedicava una
exposició al nostre insigne pintor
català, Nonell. En la notícia, tant
el locutor que feia l'interviu, i
cosa pitjor, el representant de la
sala expositora, referint-se al
pintor, l'anomenaren al menys
quatre vegades ''NONEL". D'aquesta manera, si li sembla adequat. podria sortir el següent
acudit:
—Vinyeta, la que considerés
oportuna el seu humorista, en el
cas que volgués recollir una idea
d'un altre per semblar-li encertada.
•—El text podria ser semblant
a: Amb sorpresa constatem, que
una galeria d'art madrilenya, dedica una exposició a un pintor
català inèdit — Nonel—.
L. L L A D Ó FONT
COLONIES ESCOLARS
Recordo amb orgull les cèlebres "Colònies infantils de Vacances" dels anys 1923 al 1936.
I vull accentuar, si més no, les
econòmicament ajudades per la
Generalitat de Catalunya, com
un obvi exemple de servei a la
classe pobre i humil.
Ara bé. iPer què "Càritas Diocesana", econòmicament sols pot
refiar-se dels professors i dels
pares dels infants de classe mitjana? iEs que els infants pobres
no tenen el mateix dret per refer
llur precària salut, de fugir unes
setmanes dels aires viciats i de
les contaminacions?
ROSA DE SANT JORDI
(Barcelona)
AUTOPISTA M A R GARRAF
Respecto tots els punts de vista,
però crec que la solució mar seria la més convenient. Si el cost
és de tres mil milions de pessetes
inferior a les altres ofertes, vol
dir que el peatge seria també més
econòmic. El paisatge surt desmillorat? Actualment, entre la fàbrica d e ciment de Vailçarca, i les
pedreres al servei de la mateixa,
tota la zona està totalment degradada.
PERE SUBIRATS
(Barcelona)
CRITICA
Per tal que el nostre diari sigui millor cada dia i conscient
que la crítica pot ser sempre
constructiva, permeteu-me de dirvos que després de lamentar-ho
amb diverses persones, tots coincidim en això que, a l'Avui, li
manca informació de fora dels
Països Catalans —tant de la resta d'Espanya como de l'estranger.
D'altra banda, trobem un encert que es dediquin tantes pàgines a la informació dels Països
Catalans.
À N G E L ANCO
Per ésser publicades, les cartes ens han d'arribar amb totes
les dades del seu autor, i han de
ser breus. Si la seva extensió és
excesiva, podran ésser reduïdes
per la Redacció.

