Països catalans

CASTELLÓ

VALÈNCIA

El "búnker" contra la cultura catalana
Celebració d'una teula rodona sobre problemàtica
cultural
Els altres tenim de triomfar a

"Anem fent camí, anem fent
el país. com cantava Raimon,
però el nostre patriotisme, i
valga l'optimisme, deu d esser
crític, sense fals orgull nacional
ni optimisme mal entès —va
dir el professor Sanchis C*uarner en tancar la t a u l a rodona
celebrada a la Facultat de Filo•ofia sobre el tema "Problemes
de la cultura catalana actual .

Davant d'un auditori eminentment
Wniversitari s'analitzaren les diverses manifestacions de la nostra cultura Josep Piera va fer una exposició crítica dels diferents escriptors
joves que han començat a publicar
obres en català. Va parlar dels poetes "nascuts amb l'antologia Carn
fresca" i de l'amplitud de temes i
formes que caracteritzen als narradors valencians actuals, per hayer
de suplir d'alguna manera la manca
d'una tradició literària que als darrers anys tractara els problemes que
ens han afectat. Va passar revisió
de cadascun d'ells i concretitza 1 actual panorama de la literatura al
País Valencià dient: "no és que siga
òptim, és una realitat, una esperançadora realitat, si les coses continuen. almenys, com ara".
Més a·Ç·ant, Rafael Ventura Melià,
va tractar els temes del teatre l la
cançó, incidí en les dificultats tecniques que hi ha actualment de realitzar actes d'aquest tipus i son en
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català: locals, permisos, traduccions
de lletres al català, manca <1 actors
bons en la nostra llengua i per tant
necessitat d'una escola de teatre,
manca d'autors que ha obligat_ a
l'adaptació dels text dels clàssics
europeus.

Madrid, Barcelona o al'estranger per a
ser reconeguts després a València,
0 emigrar a Paris..." Assenyalà,
com a fet més important de l'art
valencià dels darrers temps, l'exposició dels "75 anys de pintura valenciana", projecte ambiciós i apassionat que ha estat avortat. La nota
d'humor d'Alfaro va ésser quan explicà que, per part dels estaments
oficials, es pensiona els artistes valencians amb cinc mil pessetes perquè estudien un any a l'estranger.

La Diputació vol un règim especial
El president el demanà en el Ple
da convicció, de proposar al P I * d «
la Diputació la iniciació de gestions
per a la creació d'una Comissió Mixta Especial, que raone la concessió
a la província de Castelló d'un règim especial de Carta."

La creació d'una mancomunitat interprovincial de les diputacions d'Alacant, València i
Castelló per a les investigacions
artístiques, científiques i. literàries, així com la petició d'un
concert econòmic i un règim especial per a la província de
Castelló són els dos fets més
importants tractats al plé de la
Diputació celebrat ahir.

XAVIER

VILA-REAL

El president de la Diputació,
Francisco Luis Grangel Mascarós, va
presentar al Ple la moció següent:
"En diverses ocasions i com a president d'aquesta Diputació he fet
La problemàtica de les arts plàstisaber les meues opinions en declaGuillem Jordi Graells va tractar
ques va ser tractada per Andreu
racions i entrevistes sobre el meu
les diferències entre la literatura
Alfaro, l'artista es referí al tòpic
catalana actual a les Illés. Principat
ordenament de les entitats d'admide "València terra d'artistes que
nistració local,
1
País
Valencià.
"L'any
1971
hi
havia
circula a nivell d'Estat espanyol, i
als Països Catalans vint-i-cinc es"Constantment i amb perfecta resque és el pitjor que ens podia pascriptors en la nostra llengua, d'ells
ponsabilitat. contreta el dia de la
sar L'art a nivell popular, no és a
cap valencià. Ara, són vint a Valènmeua acceptació de la representació
l'altura de la literatura, teatre, etcècia, trenta a les Illes i seixanta al
que ara ostento, m'he referit a l'evotera". Es clar, Alfaro assenyalava les
Principat, això constitueix un símplució del règim local a Espanya, car
implicacions econòmiques de l'artista
toma de la nova perspectiva oberta
accepto i sóc conscient de la línia i
clàssic que es veu obligat a vendre
al País Valencià." Graells va asde les normes establertes per sa males seues obres a una burgesia, bursenyalar la necessitat de fer efectijesat el Rei i pel president del gogesia valenciana "que encara no sé
ves les nostres característiques culvern, que assenyalen la concessio
si existeix; una burgesia que no paturals comunes mitjançant intercand'una major autonomia a les progue la seua cultura no té cultura".
vis entre tots els Països Catalans.
víncies i regions perquè, mitjançant
la seua potenciació, quedin integraEs va parlar dels mitjans de codes en el concert nacional.
municació, de la necessitat de compNO À LES A V A N T G U A R D E S
P e l que he dit, crec que ara és artar amb uns canals propis i va dir-se
que "l'estructuració cultural des de
ribat el moment d'iniciar el camí cap
la ciutat de València és dominada
a la consecució d'una autonomia de
pel «bimker»", Sanchis Guarner, en
la nostra província, independent" A València no han estat mai acepel seu parlament final, demana a la
ment de les altres accions que a nitades les avantguardes", hi ha una
societat valenciana que oblidi la seva
vell regional es realitzaran conjunsèrie d'artistes introduïts en medis
desentesa per la cultura pròpia.
tament amb les nostres províncies
oficials que són els únics ben tracgermanes d'Alacant i València. Tmc,
tats per autoritats, galeries i crítics.
EMILI PIERA
doncs, la satisfacció, i alhora la fon-

L'ESTRUCTURACIÓ C U L T U R A L
I EL " B U N K E R "

MANZANKP

El IV Aplec s'inicia
el maig vinent
Com en d'altres anys, ets
Lluïsos de Vila-real (la Plana
Baixa) s'han fet càrrec de l'organització de l'Aplec de la Plar
na, esta
vegada
mitjançant
"Aula Poètica".
El IV Aplec de la Plana disposarà'
enguany d'unes jornades prèvies; des
d'ara mateix fins a setembre s'aniran organitzant una mena d'actes,
tots ells inclosos dins l'aplec que no
serà d'un dia sinó de sis mesos; la
reunió final serà l'últim diumenge de
setembre a l'ermita de la Mare de
Déu de Gràci^.
Açò, ho fan en vistes a oferir una
més àmplia mostra de la cultura I
l'art dels Països Catalans.
La primera concentració tindrà
lloc el 9 de maig a les sis del vespre
a l'Institut d'Ensenyança Mitjana
Francesc Tàrrega de Vila-real. S'hi
farà una presentació del I V Aplec i
per acabar hi actuarà Joan Isaac I
Xavier Ribalta.

Francesc Pi de la Serra, proscrit del Principal
S'ha celebrat en un cèntric
Hotel de la ciutat de València
l'acte de presentació del llibre
de Francesc Pi de la Serra "Cançons". El llibre fou presentat
per Andreu Alfaro, que féu un
breu resum de les seues relacions amb Quico des que el va
conèixer.

Aquest acte, que s'havia pensat
realitzar-lo el dia vint-i-nou, va ésser
avançat per una sèrie de circumstàncies totalment alienes als organitzadors. En principi, es preveia que
en Quico f«ra un recital al Teatre

ALACANT
Propera setmana de
cultura valenciana
P ) col·laboració amb la càtedra de lingüística valenciana de la Facultat de Filosofia
i Lletres d'Alacant, l'Obra de
Cultura de la Caixa d'Estalvis
d'Alacant i Múrcia ha programat uns actes durant els dies
3, 4, 5, 6 i 8 de maig a partir
de les vuit i quart de la vesprada.

Principal després de la presentació
del seu llibre. Per fer el recital els
representants de Francesc Pi de la
Serríj es van posar en contacte amb
el teatre i es trobaren amb la desagradable sorpresa d'un cúmul d'excuses que, segons l'empresa del Principal, impedia la celebració del recital. Segons l'empresa, el local era
ocupat per una companyia de teatre, i aleshores no es podia fer.
Posteriorment, posats en contacte
amb el director del teatre, David
Castillo, aquest els digué que "el recital no es pot fer en ei teatre perquè
l'oligaquia de València s'oposa a tot
allò que fóra català". I encara afegí
més, segons aquest senyor, "1 apolícia no es feia responsable del què
podia succeir després del recital".
Totes aquestes excuses, s'expliquen molt clarament, si tenim en
compte que el propietari del Principal és la Diputació Provincial de
València, i que el president d'aquest
organisme, Ignasi Carrau, ha afirmat
que no volia a València actes de
cultura de cap tipus.
Les excuses que ha posat el Principal perquè no hi actuara Francesc
pi de la Serra no poden ésser més
estúpides, si tenim en compte que
'en Quico ha pogut cantar tranquxllament a València, concretament al
"Miquelet", sense que hi haguera
disturbi de cap tipus.

Els actes tindran Hoc als locals de
l'aula de la Caixa d'Estalvis. Dilluns,
3 de maig, conferència: "Universitat valenciana i societat', pel doctor Manuel Boseta, catedratic de
Dret Mercantil i degà de la Facultat de Dret de València. Dimarts, 4
de maig, conferència: "Una síntesi
d'història contemporània del País
Valencià", pel doctor Alfons Cuco,
professor d'Història Contemporani»
d e la Facultat de Filosofia de València Dimecres, conferència: "Consciència regional dels valencians ahir
i avui" pel Francesc de P. Burguera, ecpnomista, col·laborador habitual
del diari i "Las Provincías'. Dijous,
6 de amig, conferència: - Problemàtica actual de la n o s t r a llengua , pel
doctor Manuel Sanchis Guarner, professor i cap del departament de Lingüística Valenciana a la Universitat
de València. Dissabte 8 de maig
representació teatral: ' La dansa del
Vetlatori". de Manuel Mo Ins, pel
Grup 49 d'Alfara del Patnarca El
director i promotor d ' a q u e s t d « és
el doctor Lluís Alpera. pro es:sor de
Lingüística Valenciana de lo Facultat de Filosofia i Lletres d'Alacant.
El professor Eduard Blanch i Lluís
Alpera han estat els capdavanters,
d'aquesta setmana que engunay pareix força interessant.
JOAN VICENT HERNANDEZ
Arxiu Municipal de Girona. Avui. 29/4/1976. Pàgina 9
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