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Cantants del País Valencià a Barcelona Jornades Catalanes de la D o n a
Dissabte, a l'Aliança, "Mostra de Cançó Popular"
Dissabte al vespre la cançó
del País Valencià fa la seva presentació oficial a Barcelona. A
f Aliança del Poble Nou, a dos
quarts d'onze, els cantants i
j r u p s més representatius de la
cançó catalana del País Valencià faran un recital conjunt,
—Esperem molt d'aquest recital
—-ens diu un representant del grup
cooperatiu "La Taba", primera productora de cantants i discs que s'ha
creat al País Valencià. Es ell qui ens
dóna una ràpida visió aproximativa a la història dels cantants i grups
sorgits més avall de la ratlla de
l'Ebre.
U N A W C A D'HISTORIA
—Raimon fou el primer. Va anar
* Barcelona. El "4 Z", que són també d'aquella època —als orígens de la
cançó, fa més de deu anys—• també
van provar sort a Barcelona, però
«'hi morien de gana i van tornar al
País Valencià. A conseqüència d'una
actuació al Cinema Artis. en 1968,
van ser detinguts durant 72 hores,
multats i prohibits durant tres anys.
Ara segueixen cantant, i dissabte estaran a l'Aliança,
Altres cantants i grups van anar
sortint aleshores. Alguns van anar
a Barcelona i s'h- van quedar —Marian Alberó, Araceli Banyuls...—
c'altres han restat al País Valencià
esforçant-se per vèncer les dificultats d'una manca d"nfraestructura
que na pat.e;.x el Principat.
El fenomen més important fou
sens dubte valència Folk. comparable en certa manera al Grup de Folk
del Principat, i que impulsat per Vicent Torrent, avui s'ha desfet ja,
deixant com herència l'important
grup "Al tall!".
—No hi seran pas tots Hi faltaran per exemple tres o quatre conjunts prou importants Però hi haurà els més significatius.
Hi haurà " A l Tall!", l'únic conjunt valencià que té un disc difós
—ben recentment— al Principat, si
fem excepció del prirrer dels "4 Z",
avui ja una peça de museu. Hi haurà "Pavesos", nascut com a grup de
falla i que, amb les seves cançons

populars estripades s'ha convertit
en el conjunt català més conegut al País Valencià. Hi haurà
"Ximó Pere i Cia', uns excel·lents
músics; Rafael Xambó, prou conegut ja al Principat per les seves
actuacions i participacions en concursos; Carles Barranco, que alguns
diuen que s assembla a en Llach;
Lluís el Sifoner. un cantant amb un
estil absolutament personal i únic
dins el món de la cançó.
UNA CANÇÓ SENSE BURGUESIA
Preguntem finalment per les diferències entre la situació de la cançó
catalana al Principat i al País Valencià.
—La principal diferència és la del
fet que al Principat una certa burgesia catalanista ha apuntalat la
cançó, i aquesta burgesia al País Valencià no ha existit. La burgesia valenciana, més que ajudar la cançó,
l'ha combatuda. Sort n'hem tingut
de les entitats pancatalanistes del
Principat. Malgrat això, la cançó fa
progressos al País Valencià. Els mites que vénen del Principat —Raimon, Maria del Mar Bonet...— tenen
sempre públic. Els autòctons poden
fer cada vegada més recitals, als pobles. sobretot. L'any passat en van
fer un total de 150. Alguns només
amb tres dotzenes d'espectadors, però d'altres amb molt de públic. El
recital més important que s'hi organitza és potser el que en diuen "Les
falles del marxador", conjunt d'espectacles diversos en català, que es
desenvolupen durant quatre dies. El
nom l'hi hem donat com a contraposició al de "Las fallas del Parador"
que organitza la burgesia amb els
habituals cantants comercials castePans,
Després de més de deu anys d'existència, la cançó comença a fer ara
arrels profundes al País Valencià.
Tots els qui hi treballen tenen ben
clara la idea de Pi'sos Catalans, que
no pot quedar limi^da a la presència a Barcelona de dos cantants d'origen valencià i un d'origen mpllorquí. Es quelcom més ample. Es la
participació de tots. cadascú al seu
lloc. en una tasca comuna.
T.

Un congrés femení que vol ser unitari i representatiu
Diferents organitzacions, femenines i feministes, sota el
nom comú de "Moviment Unitari de la Dona", han organitzat
unes "Jornades Catalanes de la
Dona" que se celebraran a Barcelona del 27 al 30 d'aquest mes.
La declaració programàtica del
Congrés diu així: "Les dones dels
Països Catalans, en un moviment
ampli i unitari, volem participar activament em la transformació de la
societat vers una humanitat lliure i
igualitària en la qual la dona no signi
utilitzada com a objecte de consum,
de plaer, de reproducció biològica, de
mà d'obra barata i de perpetuació
del sistema classista".
Després d'aquesta pura manifestació feminista en fan una altra ja més
política que segurament deu ser considerada com a poc ortodoxa pels
grups més radicals d'aquest anomenat moviment unitari. Diu així:
"Conscients que per a conquerir la
plena igualtat de l'home i la dona
necessitem les llibertats democràtiques. qne al nostre país es concreten en els quatre punts de l'Assemblea de Catalunya, ens reafirmem
reivindicant l'Estatut del 32, perquè
considerem que la seva aplicació va
representar ja en aquell temps un
pas endavant en l'alliberament de la
dona fent possible una legislació no
discriminatòria en el treball, la llei,
l'educació, la societat i la política i
alhora una regulació del dret que té
la dona a disposar del seu propi cos,
en configurar una reforma sanitària
que posava a la seva disposició la
possibilitat d'informar-se i de poder
utilitzar els mitjans anticonceptius
més convenients".
LES PONENCIES:
UNA MICA DE TOT ARREU
El punt de partida de les Jornades
seran unes ponències que estaran
prèviament elaborades i a l'abast de
les congressistes perquè puguin ferse les comunicacions i les esmenes
que hom cregui convenient. Les ponències que tenen per objecte "estudiar la situació i els condicionaments
de la dona en el nostre país que comporta una doble explotació com a
ciutadans i com a dona" es desenvoluparan sobre els següents temes bàsics: el treball; la legislació; l'educació; els ravals; la família; els mitjans

de comunicació; el camp; la sexualitat, i la política.
Les Jornades han estat organitzades per un Secretariat en el qual participen les tendències més oposades.
Així veiem que hi col·labora des del
Col·lectiu Feminista de Barcelona, el
moviment més radical d'aquest tipus,
fins a unes Associacions Vinculades
a la Unió Mundial d'Organitzacions
Femenines Catòliques: Unió E. de
Mares Catòliques, Centre de Promoció de la Vídua, Antigues Alumnes
de l'Assumpció... No s'entén gaire
com poden anar de bracet gent tan
diferent, encara que en e iext programàtic afirmin que "pretenen ser
un primer fòrum en el r-ual totes les
dones puguin fer sentir la seva veu
i exposar els seus problemes'-. El que
pot resultar de tot això és un guirigall en lloc d'un cànon. En la Comissió Catalana d'Organitzacions no Governamentals, d'on ha sortit el Secretariat de les Jornades, hi ha noms
d'organitzacions que ens fa l'efecte
que només són això: noms. La majoria de les Vocalies de Dones de les
Associacions de Veïns són purs apèndixs femenins d'aquestes que serveixen per a demanar guarderies o escoles per als infants o redactar informes sobre la carestia de là vida
i no duen a terme cap tasca estrictament feminista.
"NO VOLEM SER LA SECCÏO
FEMENINA DE CAP PARTIT"

l'executiu de les Jornades va convocar el dimarts passat, un periodista
va preguntar si serien vinculants les
conclusions del conerés, i li contestaren que, això, no s'ho havien plantejat i que de moment només era un
programa de treball.
—Podran assistir-hi homes, al Coagrés?
—Sí, però amb la condició qu«
callin.
—Quantes dones aglutina aquest
moviment?
—No ho sabem. Encara no les hem
ajuntades mai.
—Quina relació teniu amb els partits polítics?
—No volem ser la Secció Femenina de cap partit. Algunes de les dones que militen amb nosaltres ho fan
també en partits polítics, o sia Que
tenen una doble militància, pero no
volem que els partits es reflecteixin
a casa nostra.
I una altra va afegir:
—Agraïm, però, que els partits polítics reconeguin la nostra lluita.
Aquesta salutació-agraïment va ser
rebuda amb un somriure burleta per
una noia d'un moviment radical que
seia prop meu.
El més curiós de tot és que, a l'hora d'indentificar-se, una senyora de
l'executiu, en lloc de donar el seu
cognom, va donar el de casada.
MARIA FAVA

A la conferència de premsa que

Retard de les revistes Destino i Canigó
La revista "Destino" ha sortit aquesta setmana amb retard.
Els motius d'aquesta trigà són
atribuïdes a un canvi realitzat
per causes administratives quan
ja s'havia portat a terme el tiratge.
L'article retirat es titulava "Encuesta: la comisión no es democràtica", en la qual opinaven Josep
Terradellas, president de la Generalitat a l'exili, i els líders polítics i
sindicals Luis Edo, Jordi Pujol, Anton Canyellas, Paco Giménez, Jo-

sep Pallach, Salvador Millet i Bel,
Josep Andreu i Abelló i Jordi SoléTura. sobre j.a comissió del règim
especial per a Catalunya, a la qual
"Destino" continua dedicant la portada i dos articles.
També per dificultats administratives. la portada i pàgines centrals
del número d'aquesta setmana de la
revista catalana "Canigó", dedicades a up reportatge fotogràfic exclusiu de l'enterrament de Soler Sugranes, han hagut de ser canviades
a última hora.

Ai Tinell, espectacle sobre el Conqueridor
Amb motiu del setè centenari
de Jaume I han estat programats diversos actes entre els
quals hi ha una representació
al saló del Ttnell de l'espectacle, original d'Esteve Albert,
"Funeral, judici del bon rel en
Jaume", basat en la crònica
autobiogràfica del Conqueridor.
L'estrena, ajornada per dificultats

de darrera hora, tindrà lloc el dimarts vinent, dia 11, amb una presentació per a la premsa i els directors de col·legis. Dimecres i dijoua
seran a la venda les entrades per a
la primera funció pública que tindrà
lloc dijous, dia 13. Podràn ésser adquirides a les taquilles de la plaça
de Catalunya de 10 a 13'30 i de 16'30
a 21 hores i, després, a l'entrada del
Tinell.

Ajudes per als subnormals
El govèrn civil de Barcelona fa públic per a coneixement general que
al Boletín Oficial del Estado. datat
del 30 d'abril, ha estat publicada la
resolució de la direcció g e n e r a l
d'Assistència Social que convoca la
concessió de noves ajudes del Fons

nacional d'Assistència social peT a
subnormals.
El període de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 31 de maig
vinent i els impresos podràn ésser
recollits a la secció d'Assistència social del govern civil, segon pis

Pagament de l'impost de circulació
L'Ajuntament recorda als automobilistes que el període voluntari per
al pagament de l'impost municipal
de circulació finalitzarà el vinent
dia 15, excepte per a tots aquells
titulars de vehicles inclosos eh l'ordre del ministeri de Governació del
26 de març: autobusos i camions
adscrits al servei públic, tant de
viatgers com de mercaderies en llurs
diverses modalitats, i turismes adscrits al servei del taxi amb tarja

de transport VT, o de lloguer, amb
conductor o sense.
Els valors impagats, no inclosos
en les dites categories, quedaran durant un mes dipositats a l'oficina
recaptadora del passeig de Pujades,
on podran ésser abonats amb un
recàrrec del cinc per cent. Un cop
transcorregut aquest període, hi
haurà exacció pel procediment d'urgència amb un recàrrec del vint per
cent.

Taxis precintats per no pagar la llicència
Els industrials dei taxi van
reunir-se ahir a partir de les
onze del matí a la Casa Sindical
per estudiar el problema plantejat per la concessió de llicències que fou deixada en suspens
arran de la vaga del taxi.
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També va ésser estudiada la situació d'alguns taxis que es troben
precintats perquè els arrendataris no
han pagat la llicència, i fou anunciada una propera assemblea del sets
tor. Finalment foren anomenades comissions que presentaran anàlisis i
propostes per a resoldre els problemes de la indústria del taxi.

