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de Catalunya l’ocasió de tirar endavant sen- 
se entrebancs –els pals a les rodes de l’Estat 
Espanyol, s’entén– aquest ideari col·lec- 
tiu? Nihil obstat. 

Tanmateix, els problemes començarien 
a partir d’aquí. I no perquè puguem des-
cobrir que Catalunya no sempre és el que, 
amb una certa eufòria, podem pensar que 
és. De fet, això passa arreu, i no marcaria 
cap diferència. No, el problema és saber si 
Catalunya serà capaç de ser realment una 
nació i no sols una noció: si tindrà prou 
força propositiva. Perquè una cosa és que 
els catalans –alguns, molts, quants no ho 
sabem encara– desitgin i somien una nació, 
i una altra que siguin suficients. I a més 
que estiguin disposats a lluitar per ella més 
enllà de manifestar-se festivament amb 
tota la família un dia a l’any, o de cridar 
Inde-inde-independència al Camp Nou. I, és 
clar, que els hi deixin, o que trobin suports 
internacionals importants, etc. De tot això 
no parla Vergés, però no és difícil imaginar 
que ho té ben present: ell ens presenta úni-
cament les raons morals –esmola les eines 
morals–, però és de suposar que caldrà 
alguna cosa més. Caldrà fer necessària –vull 
dir, efectiva– la nació necessària.

Molts catalans han entès que si no ho 
fan ara no ho faran mai. Tanmateix, alguns 
interrogants s’imposen més enllà de la mera 
viabilitat del projecte, i més enllà també de 
la viabilitat de Catalunya com a nou estat 
europeu. Per exemple: com seria el dia de 
després si això no arribés a passar? Quina 
seria llavors la reacció de l’Estat espanyol? 
Hi haurà alguna contrapartida d’última 
hora, cosa ara impensable? O simplement 
assistirem a una ràpida minorització i ani-
hilament de la catalanitat de Catalunya? 
I com podrien els catalans que volen la 
independència gestionar la seva frustració? 

Sembla també que caldrà estar preparats 
per a avinenteses d’aquest tipus: si més no, 
no deixar-les de tenir en compte.

I acabem ja. La nació necessària és, com 
veiem, un llibre molt recomanable pel que 
fa al seu contingut, però també un llibre 
molt ben escrit: un llibre directe, lleuger, 
profund i, de vegades, amb pinzellades 
d’humor i ironia. Joan Vergés, professor de 
filosofia política a la Universitat de Girona, 
ha escrit un llibre de combat, diguem-ne, 
per a tots els públics, que no obstant això 
té –com cal demanar sempre a la filosofia– 
no sols la virtut de la claredat, sinó també 
la virtut d’aclarir. En concret, de fer-nos 
veure amb nitidesa i transparència quin és 
el rerefons de raons i el valor dels arguments 
que hom fa servir, o pot fer servir, amb re-
lació al problema teòric del nacionalisme, i 
al problema concret de l’aspiració de molts 
catalans a la independència de Catalunya. ❒

Les llavors 
germinades 
de Joan Fuster 

Xavier Aliaga
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Som a l’any 1962, en un exercici cabdal 
en la història recent del País Valencià, el 
de la publicació, en la incipient editorial 
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expedicionaris escollits són Lluís Alpera, 
Lluís Vicent Aracil, Rafael Ballester Ramos, 
Antoni Bargues, Eliseu Climent, Màrius 
Garcia Bonafé, Ferran Martínez Navarro, 
Rafael Martínez Valero, Miquel Mestre 
Navarro, Lluís Monferrer, Josep Palàcios, 
Josep Raga Gil i Josep Lluís Viciano. 

LA GENERACIÓ FASCINADA

Tots ells es podrien considerar membres de 
l’anomenada generació dels seixanta, un grup 
heterogeni i sorprenentment ampli –que 
desborda, i molt, la llista citada adés– de 
joves nascuts al voltant de la dècada dels 
anys quaranta i que, en el decurs d’aquells 
anys, van quedant colpits, fascinats, pel 
discurs regenerador, engrescador i profun-
dament trencador amb l’ordre establert del 
pensador suecà. I el seu paper, com intuïa 
Fuster, havia de ser decisiu en els anys i 
dècades posteriors. 

És tot just la generació valenciana dels 
seixanta la coprotagonista del volum 14 de 
la correspondència de Joan Fuster, publicat 
en l’editorial Tres i Quatre i preparat pel pe-
riodista i escriptor Juli Capilla sota la direc-
ció d’Antoni Furió. Tres integrants d’aquell 
viatge iniciàtic, García Bonafé, Alpera i 
Aracil, han estat inclosos en el volum com 
a corresponsals de Fuster. Elements que, 
com explica en el pròleg el mateix Furió, 
«tenien només disset o divuit anys quan 
començaren a significar-se políticament 
i a remoure les aigües, fins aleshores més 
aviat tranquil·les i dòcils de la Universitat 
de València, i en particular de les facultats 
de Dret i de Filosofia i Lletres». «Però la 
seua relació amb el valencianisme, encara, 
directament, amb el catalanisme, era fins 
i tot anterior: anterior a la universitat i 

Edicions 62, de Nosaltres els valencians; el 
punt de partida de l’intent de construir 
un país connectat a la modernitat, de la 
reacció a l’obscur mant del franquisme i, 
en el cas valencià, a la versió autòctona de 
l’espanyolisme més ranci i encarcarat. És 
l’any també de la publicació d’un llibre 
encara més polèmic en el seu moment, El 
País Valenciano, una mena de guia irònica 
i distanciada que l’ubica en el centre de 
la diana dels sectors més reaccionaris. Un 
moment decisiu, iniciàtic, on s’albirava un 
camí llarg, ple de dificultats, que necessi-
tarà el concurs actiu de més caps pensants. 
Fuster ho intueix. Més aviat ho sap. En un 
informe biogràfic que li passa a Josep Pla 
per a la redacció d’un dels seus homenots, 
l’intel·lectual de Sueca deixa caure una 
reflexió que resultarà premonitòria: «I no 
voldria morir-me sense haver deixat en 
funcionament i “en forma”, al País Valen-
cià, uns quants equips d’intel·lectuals i de 
no intel·lectuals capaços de remoure –o 
almenys d’intentar-ho– aquesta societat en 
perpètua somnolència digestiva».

Els moviments per generar aquests 
«equips» han començat abans d’aquella 
data emblemàtica, amb la visita que fan al  
País Valencià els promotors de la revista 
Serra d’Or, nascuda a redós de l’Abadia de 
Montserrat, amb Max Cahner, Eulàlia Du-
ran, Ramon Bastardes i Montserrat Martí. 
És l’any 1959. La delegació vol presentar 
la revista a terres valencianes i, al mateix 
temps, difondre la tasca de resistència cul- 
tural al franquisme. Cahner, però, vol fer 
una passa més enllà i convenç Fuster d’or-
ganitzar un viatge al Principat, amb gent 
escollida entre els elements joves amb més 
projecció intel·lectual del moment. Per 
motius pecuniaris, l’expedició, culminada 
el 1960, no pot ser multitudinària: els tretze 
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anterior a Joan Fuster», apunta Furió de 
manera pertinent. 

Hi ha, doncs, una base ideològica co- 
muna que es nodreix dels moviments va- 
lencianistes dels anys trenta i que està es-
perant el sacseig definitiu, una espurna que 
encenga el foc. Hi ha més trets comuns en 
aquest grup de joves, com ressalta Furió: 
el fet de procedir «de casa bona» i haver 
fet estudis als escolapis, els marianistes i, 
sobretot, als jesuïtes, on personatges com 
Climent, Aracil, Alfons Cucó, Manuel 
Ardit, Josep Vicent Marqués o Rafael L. 
Ninyoles estudien amb professors catalans 
i catalanistes. Un fet afavorit pel fet que en 
la divisió territorial dels jesuïtes, València 
forma part de la província eclesiàstica Tarra-
conense fins a l’any 1962. El contacte amb 
Fuster i amb Catalunya ajudaria a concretar 
i donar un horitzó, un sentit, un pla de 
treball, a aquelles conviccions. 

MOLTS MÉS 
DE QUATRE GATS

A més dels citats, Furió esmenta una sei-
xantena llarga de noms, personatges com 
Raimon, Lluís Miquel Campos, Ovidi 
Montllor, Martí Domínguez Pérez, Isabel-
Clara Simó, Enric Solà, Jesús Huguet, To-
màs Llorens, Ricard Pérez Casado, Miquel 
Mestre Navarro, Lluís Monferrer, Emili 
Rodríguez-Bernabeu i un llarg etcètera. 
Nòmina que, en contra del clixé de posi-
ció molt minoritària, «no eren quatre gats 
ni cabien ja tots en un taxi», replica amb 
ironia Furió. No és tan sols una qüestió 
quantitativa: el repàs nominal i la trajec-
tòria cultural, cívica o política del grup és 
un indicador fefaent del pes específic i la 
solvència d’aquella generació.

El problema, com passa en aquests tipus 
de publicacions, és acotar el terreny, fer la 
difícil selecció. Atès que la relació epistolar 
de Fuster amb aquella generació és extensa, 
no era possible incloure’n tots els membres 
en un mateix volum. El responsable de 
l’edició, Juli Capilla, n’ha hagut de triar 
una desena de corresponsals ben significa-
tius: Lluís Alpera, Jaume Pérez Montaner, 
Màrius Garcia Bonafé, Joan Francesc Mira, 
Emili Rodríguez-Bernabeu, Lluís Vicent 
Aracil, Alfons Cucó, Vicent Àlvarez, An- 
toni Seva i Vicent Pitarch. 

Sense tenir accés al material descartat 
és molt difícil valorar el criteri, però la in- 
formació i les dades de tot tipus contingu-
des a les cartes que, finalment, han acabat 
formant part del volum, semblen donar la 
raó als editors. Més encara sabent que uns 
altres membres de la generació formaran 
part de futurs volums col·lectius de la cor-
respondència: Heras, Armengol i Boix en 
un sobre artistes, Climent entre els editors, 
Ardit entre els historiadors... I, així, un 
grapat de noms més. 

Pel que fa a la correspondència final-
ment arreplegada, una de les qüestions sig- 
nificatives és que ressalta el paper de Fus-
ter com a guia intel·lectual i política i, en 
alguns casos, personal. El mestre de Sueca 
és el referent a qui es demanen dades de tot 
tipus (apel·lant a l’erudició del mestre i a 
la seua extensa i complida biblioteca, com 
una mena de cercador humà, un Google 
amb cara i ulls), es comenten els problemes 
personals o, directament, es demana la me-
diació per aprofitar el seu ascendent. Això 
es veu en la sucosa carta 5 de Fuster a Lluís 
Alpera, datada el 15 de febrer del 1975 (p. 
345), en resposta a una mediació per tal 
d’ingressar al cos d’adjunts i «consolidar 
l’ensenyament del català a Alacant»: 
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Benvolgut Lluís Alpera: 

Em faig càrrec del teu problema, i mira-
ré immediatament d’ajudar-te. No ho podré 
fer respecte al Sr. Molas. D’ençà de la publi-
cació de la meua Lit. Cat. Cont. [Literatura 
Catalana Contemporània, Editorial Curial, 
Barcelona, 1972], les meves relacions amb 
aquest professor són «fredíssimes». Però sí 
que podré dir alguna cosa al prof. Comas. 
I ho faré de seguida. 

Continue negant-me a fer conferències. 
De moment.

LES BALLARINES

A més de donar dades sobre una polèmica 
amb Molas més o menys coneguda, queda 
palès que hi ha complicitat i connexió, 
ganes d’ajudar als seus deixebles. Però 
Fuster tampoc no s’està de demanar més 
implicació i rigor. És en aquest sentit que 
els denomina «ballarines», com es pot lle-
gir a la carta 5 de la correspondència amb  
Lluís V. Aracil (p. 211), datada en desembre 
del 1962:

La flora i la fauna patriòtico-universitària 
d’avui, que tanta glòria ha de donar a la 
Pàtria en un futur pròxim, és, de mo-
ment, una estupenda plèiade de ballarines.  
Aquesta és una opinió que mai no he ocultat 
als interessats. Ballar [...] és, naturalment, 
una operació encantadora, que diverteix 
tant els qui ballen com els qui veuen ballar. 
Però, al capdavall, tot queda reduït a uns 
moviments dissipats, sense massa conse-
qüències positives. 

A molts lectors els pot sobtar la severitat 
amb què el mestre de Sueca jutja els seus 
deixebles. Capilla apunta en la seua intro-

ducció, com a explicació a aquest neguit, 
la urgència patriòtica del moment: «Fuster 
volia que els joves universitaris de València 
s’implicaren en projectes de més enverga-
dura. Els encoratjava i esperonava amb l’im- 
peratiu d’una necessitat extrema, d’una 
urgència en què –pensava ell– hi anava 
el futur del país». L’admiració pel mestre, 
amb tot, no implicava que tots compartiren 
la mateixa sensació d’emergència. En la 
carta 1 de la correspondència amb Vicent 
Àlvarez, del 15 d’agost del 1963 (p. 279), el 
futur membre del Consell Valencià de Cul-
tura replica a la carta de Fuster on demana 
«menys il·lusions», més «idees clares», més 
«eficiència» i «sentit de la realitat»...

Pense que en gran part és cert allò de què 
som un tant «ballarines» i demés. No obstant 
això, pense que no hi ha per tant [...] No es 
pot oblidar que tenim encara vint anys, o el 
que és pràcticament igual que «no tenim la 
fava peluda». A més, no es pot demanar més 
del que hi ha. I hi ha tan poquet...

A més del lideratge humà i intel·lectual, 
al volum hi ha cartes més burocràtiques, 
d’organització d’esdeveniments, o de les vi-
sites a Sueca, atès que, com és sabut, Fuster 
no tenia telèfon (al llibre es veu com dóna 
de vegades el número de Josep Palàcios per 
a casos d’urgència). També hi trobem les 
més diverses consultes invocant l’erudició 
del mestre i els seus extraordinaris fons 
bibliogràfics. Tampoc no falten peticions a 
Fuster per participar en actes que, amb el 
temps, va rebutjant. En la colpidora carta 
48 del mestre a Vicent Pitarch, del 1974 
(p. 548) això es veu ben clar.

Em demaneu escrits, conferències, prestidi-
gitacions, ensenyar el cul, etc. No veieu que 
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ja sóc un ancianet misericordiable? Voleu 
induir-me a l’«autoassassinat», que seria una 
cosa ben diferent del suïcidi? Pose com a 
exemple la teua demanda. Què collons vols 
que diga jo sobre el «centenari» de l’emissió 
de «N. els val.» [un programa de ràdio que 
es feia a Vila-real, promogut per V. Pitarch], 
si no en tinc ni idea? 

Hi ha, en la mesura que cauen les 
pàgines del calendari i el físic de Fuster 
entra en decadència, un to agre, d’esgota-
ment, de «sobrecàrrega de punyetes» que 
el cos «ja no aguanta». Però també hi ha 
a la correspondència divertits intercanvis 
on Fuster és «Juanito», Àlvarez és «Vi-
centín» i Eliseu Climent apareix com a 
«Eliseín». També bromes internes, argot 
d’ocasió, un lèxic propi i irònic sobre 
qüestions «d’orde apostòlic». Cartes on 
no manquen fragments gloriosos, d’uns i 
d’altres, però sobretot proporcionats per 
la intransferible ironia de Fuster. Un dels 
més suggeridors, al meu criteri, es troba 
en la llarga i expansiva carta 4 de Fuster 
a Vicent Àlvarez, de l’octubre del 1963 
(p. 285). Un text que tot sol, justifica la 
lectura del volum. 

Vicentín, carinyo: 
Te n’has anat a França, i no saps el que 

t’has perdut. El país està caldejat com mai 
ho havia estat. El Pele [en referència a Rai-
mon] ha arribat al cim de la glòria artística 
i les masses circulen pels carrers cantant 
«Diguem no!» como un solo hombre. A la lli-
breria d’en Boïls hi ha cua, des de bon matí, 
de gent que vol adquirir les obres completes 
de tots els escriptors catalans. L’Aracil obre 
la boca i la multitud extasiada i decidida a 
prendre les armes per salvar la pàtria. 

Comptat i debatut, hi ha una forma 
d’acostar-se al volum humanista, de tractar 
de conèixer el Fuster més humà i, de retruc, 
aspectes personals dels seus corresponsals, 
informació que, lògicament, fa més amena 
la lectura del llibre i el pot fer abellidor a 
una franja de lectors extensa. No sembla 
haver-hi, de fet, aspectes especialment 
sorprenents o desconeguts d’una figura tan 
estudiada com la de Joan Fuster. Però de 
la interactuació amb els seus corresponsals 
també podem extraure pistes sobre la ma-
nera d’actuar, la doctrina i les indicacions 
que l’escriptor Suecà deixava caure per a 
la tasca de recuperació social i cultural del 
País Valencià. En alguns casos, desmentint 
el dogmatisme que en alguns moments se li 
ha atribuït a Fuster. En aquest sentit és espe-
cialment significativa la carta que l’escriptor 
escriu a Antoni Seva (la número 2) l’agost 
del 1964 (p. 375) a propòsit d’una sèrie 
d’articles en valencià al diari Información 
(una «oportunitat preciosa») i on l’escrip- 
tor de Sueca improvisa –sols aparentment– 
una mena de llibre d’estil. 

[...] és imprescindible que els articles vagen 
redactats en un to idiomàtic estratègicament 
calculat: sense vocables insòlits als hàbits 
col·loquials del lector, sense construccions 
estranyes, però també sense concessions als 
castellanismes ni als dialectalismes massa es-
pessos. És una qüestió de tacte: l’anormalitat 
en què viu, o malviu, la nostra llengua, ens 
força a fer equilibris d’aquesta mena. Un 
article de diari no és un llibre [...]; el lector 
d’un llibre en vernacle sap de què va; el 
lector d’un article de diari és un personatge 
eventual i despistat [...], i no podem «es-
pantar-lo» per raons de purisme gramatical 
o per manies estilístiques. [...] I una altra 
observació, de passada: no cal enfocar les 
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emissions de ràdio ni les col·laboracions 
al periòdic com un intent de proselitisme, 
d’apostolat patriòtic. Si ensenyeu massa l’ore-
lla, els senyors de la censura, els directors 
d’emissions i diaris, els governadors civils, 
s’alçaran virtuosament, i cridaran: «Separa-
tismo! Vade retro! Non possumus!».

Els fragments seleccionats són única-
ment una incitació a la lectura, una mostra 
de les diferents temàtiques tractades en la 
correspondència, del vessant més personal 
a les qüestions d’ordre pràctic o, com diria 
Fuster, de l’apostolat que uns i altres tenen 
entre les mans. Continguts d’interès va-
riable, segons les debilitats o manies dels 
lectors, però que serveixen amb eficàcia a 
l’objectiu global d’explicar a un lector del 
segle xxi, i de qualsevol generació, quina 
era la relació de l’intel·lectual i agitador 
amb aquells «equips» que vol deixar –amb 
un mostrari de corresponsals, de diferents 
punts del País Valencià, de nord a sud– i 
que, amb el temps, han tingut trajectò- 
ries de diferent pes i transcendència en el 
camp de la política o les idees. 

L’edició del llibre, a més a més, també 
és un aspecte a ressaltar: la iniciativa de 
Capilla de reunir-se amb tots els cor-
responsals de Fuster per aclarir dubtes i 
ampliar informació contextual enriqueix 
el llibre i el lliura de llacunes incòmodes a 
través de les explicacions contingudes a la 
introducció i les notes. Tot i reconèixer que 
no és senzill adoptar criteris plenament efi-
caços, l’aspecte més discutible de l’edició és 
la proliferació i extensió d’un altre tipus de 
notes, sobretot les de caire biogràfic, sobre 
personatges rellevants citats a les cartes i 
sobre els quals el llibre aporta un excés 
d’informació que entrebanca la lectura. 
Ben mirat, en atenció a un tipus de lector 

menys format, aliè a l’àmbit acadèmic, no 
és sobrer informar suscintament del qui és 
qui de les cartes, però hi ha algunes notes 
biogràfiques que, segons la dimensió del 
personatge, arriben a ocupar un paràgraf 
considerable amb informació que qual-
sevol lector pot trobar sense problemes a 
la xarxa. Una consideració que no desdiu 
de l’ingent i molt encertat treball global: 
si s’ha de pecar d’alguna cosa, millor que 
siga per excés.

BALANÇ 
DE LA GENERACIÓ DELS 60

Potser eixint una mica dels marges del 
que és el comentari del llibre, no voldríem 
acabar sense fer una mica de balanç de les 
intencions de Fuster envers aquell grapat 
de joves, la creació d’un grup d’intel-
lectuals que serviren per endreçar el País 
Valencià. En Joan Fuster: Converses inaca-
bades (Tàndem Edicions, 1992; reproduït 
a L’Espill, 45), el llibre-entrevista de Toni 
Mollà la gestació del qual quedà interrom-
puda per la mort de l’assagista suecà, un 
dels temes de la conversa era precisament 
aquell grup, «una generació molt bona», 
com la defineix el mateix Fuster. «Gent que 
no són deixebles meus, atenció, perquè, 
quan jo els vaig conèixer, ja s’ho sabien 
quasi tot», rebla en al·lusió, en primer 
lloc, al «grup dels jesuïtes», amb Climent, 
Aracil, Ninyoles, Josep Vicent Marqués, 
Ardit, Cucó, etcètera. Una nòmina a la 
qual afegeix Joan Francesc Mira, de qui 
diu que «ha donat molt de joc». «L’Aracil 
i el Ninyoles, que tenen tantíssimes pos-
sibilitats intel·lectuals, i que podien haver 
influït més directament, doncs s’han de-
dicat a les seues coses. I no dic que hagen 
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fet malament, ¿eh? Senzillament, han fet 
un paper diferent».

«Mai no hi havia hagut una generació 
amb tantes possibilitats intel·lectuals», diu 
Fuster en un altre moment de la conversa 
amb Mollà, però no s’acaba de creure el 
paper del grup. «¿Que què collons ha pas-
sat perquè tot això no quallàs com alguns 
esperàvem? Doncs no ho sé, la veritat. 
Alguns s’han refugiat en la seua especialitat 
o en la política –com és el cas de l’Ardit 
i el Cucó, que són historiadors–, altres, 
com el Marqués –supose que per necessitat 
econòmica– han d’escriure de culs en els 
diaris, i així tot”.

Estirant del fil, i sense eixir d’aquell 
llibre, el balanç acaba sent molt més en-
coratjador. «Ara: sense tot allò, ara no hi 
hauria res de res. A mi em fa gràcia que 
algú parle del fracàs del nacionalisme al 
País Valencià. Però, home: ¡si hi ha un col-
lectiu independentista a Benaguasil! ¿Què 
més vol vostè? No t’enganyes: en certes 
zones del país, els resultats són més que 
bons. Una altra història és, evidentment, 
la ciutat de València. Segurament no es 
va treballar convenientment, però no sé 
per què ni com». Aquesta darrera consi-
deració del mateix interessat és, amb tota 
seguretat, molt més ajustada als fets. En 
una entrevista per al setmanari El Temps 
a propòsit de la publicació del volum, el 
seu editor, Juli Capilla, afirmava que sen-
se aquella generació «el País Valencià no 
seria ni país ni valencià». «Seria molt més 
regió, més sucursal i estaria més a prop 
del no-res. El que s’ha aconseguit ara com 
ara era impensable aleshores. I tot plegat, 
s’ha aconseguit gràcies a aquella generació 
esbojarrada, il·luminada, entranyable i 
eixelebrada. Perquè, enmig de l’erm en 
què vivien, com és que van confiar en una 

entelèquia tan utòpica i allunyada de la 
realitat del moment?». Un diagnòstic en 
la línia del que Francesc Viadel explicava 
en el seu recomanable Valencianisme, 
l’aportació positiva (puv, 2012), un assaig 
que passa per sobre dels habituals laments 
ploramiques i posa l’accent en el que s’ha 
aconseguit fins ara, sobretot en l’àmbit 
civil i cultural, amb un teixit important i 
que genera una activitat més que valuosa, o 
una producció cultural, en terrenys com la 
música o la literatura, bastant considerable 
tenint en compte els entrebancs polítics i 
institucionals. Sense menysprear els pro-
gressos d’un valencianisme polític que ha 
consolidat la seua posició a institucions 
com les Corts Valencianes i ha posat peu 
en fòrums com el Congrés dels Diputats 
o el Parlament Europeu. Uns avanços que 
Viadel atribueix a la generació dels 60 i, so-
bretot, a la «llum que va projectar Fuster». 

Comptat i debatut, aquesta corres-
pondència dona pistes i dades sobre l’inici 
d’una tasca que, malgrat el pessimisme en- 
dèmic, va tenir importants fruits que han 
estat projectats en el present. Les llavors 
deixades caure per Fuster en aquell erm que 
era el País Valencià dels anys 60 acabaren 
germinant. Una història, cal remarcar-ho, 
encara en progrés, un moviment que no 
s’ha aturat encara. ❒


