
no passen d’ésser els representants de la 
fugida fàcil mitjançant les drogues, o de 
la vida en petites comunitats aïllades en 
la creença infantil que així ja no tenen 
res a veure amb la societat. També trobo 
que semblen desconèixer la capacitat de 
comprometre’s, potser perquè només per-
tanyen a les classes altes o mitjanes.
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—Tinc una reacció en dos temps: De pri-
mer, és, instintivament, de repulsió. Però 
no som salvatges i hem de matisar les 
nostres reaccions. Potser perquè pertanyo 
a una generació pont no em puc identi-
ficar amb ells. Recordo que, a la Univer-
sitat, a mi m’era més fàcil de prendre el 
sol i ésser estudiant de pati més que no 
d’aula, però fent un esforç em posava a 
la feina. En el seu moviment a escala in-
ternacional, alguna cosa de veritat deu ha-
ver-hi. Ara: no comprenc (sovintejo els 
viatges a Finlàndia, Suècia, Holanda, etc.) 
que, a setze o a divuit anys, ningú estigui 
tan desencantat de la vida que hagi de 
recórrer al haixix o a productes sem-
blants. Tanmateix, si depuréssim els prin-
cipis bàsics dels hippies, potser hi troba-
ríem alguna cosa de positiu per a una 
nova societat.

JAUME LORÈS, assagista.

—La meva reacció és de simpatia. Al-
menys, no em fereixen des de cap punt 
de vista. Encarnen una resposta real, bé 
que discutible, a unes contradiccions reals.

JORDI MIR, animador d’activitats cultu-
rals i excursionistes.

—Com a reacció, reacció, no me n’han 
produït cap de massa espectacular. Vivim 
un món en què les actituds límits —tant 
bones com dolentes— imperen i ens hem 
anat fent a tot sense gaires escarafalls. 
Ara: cenyint-me a l’opinió que em mereix 
l’actitud dels hippies, isoladament, us he 
de dir que no l’acabo de trobar prou ho-
nesta. Pretén ésser —sembla— el més ín-
tegre dels moviments de protesta, oi? Però, 
de què protesten? De la mateixa societat 
que els dóna l’oportunitat de protestar. 
Llavors la cosa falla, perquè si tothom 
es tornés hippy —morta la cuca mort el 
verí— tothom deixaria automàticament de 
ser-ho. A més, imposar una doctrina que 
consisteix bàsicament a no treballar i a 
vagarejar fent auto-stop, si bé ho mirem, 
més aviat exigeix una servitud per part 
d’aquesta societat protestable que els ha 
de mantenir i d’ajudar a desplaçar-se, que 
no pas un veritable esforç per part d’ells. 
Em direu que, discrets, ja no mengen gai-
re. D’acord, però això forma part més 
d’una posició estratègica que d’un afany 
implícit d’austeritat. És, juntament amb 
la indumentària externa, el que podríem 
dir-ne la decoració. I no parlo de l’acumu-
lació, sistemàtica i progressiva, de quisca 
al damunt, que, segons sembla, també for-
ma part de la més estricta ortodòxia hip- 
piesca, ni la jutjo.
Que consti que estic d’acord que cal pro-
testar i que sens dubte hi ha moltes ma-
neres de fer-ho. Aquesta, almenys de fora 
estant, presenta unes perspectives suggesti-
ves, però no estic tan segur que, pel fet

d’ésser la més còmoda, sigui la més efec-
tiva. És més, cenyint-nos a casa nostra, 
jo aconsellaria que si algú té ganes de 
protestar de debò que no perdi el temps 
fent de hippy perquè no en traurà res. 
Almenys jo fa una colla d’anys que in-
tento protestar, però de moment no em 
vénen ganes de fer-me hippy...

JOSEP M. TOTOSAUS pvre., teòleg.
La meva reacció —ben poc formulada, val 
a dir-ho— constaria de dos temps.
De primer, un gran respecte. Es tracta d’un 
fenomen de contestació global de la nostra 
societat per part d’uns joves, i no crec que 
puguem enorgullir-nos prou del món que 
els passem, per atacar aquesta revolta es-
pontània: qui no tingui pecat que tiri la 
primera pedra. Els artífexs de la societat 
del consum —tots en som una mica— estem 
bastint una societat humanament tan eixa- 
lada! La revolta hippy ens qüestiona. 
Després, una gran tristesa, perquè em sem-
bla una revolta adolescent i, doncs, inefi-
caç. L’inconformisme pot ésser un gran 
motor i un bon punt d’arrencada; però, 
per ell mateix, mai no ha menat enlloc: 
anar-se’n és abandonar la partida, tallar els 
ponts, no superar la revolta adolescent bo 
i integrant-la en una construcció positiva 
i transformadora. Els hippies em semblen 
més qüestionadors de l’avui que no cons-
tructors del demà. Vet aquí per on es perd, 
a l’hora de bastir, una reacció noble. I 
vindrà l’alienació de la droga o la il·lusió 
d’un món a part. Mentrestant algú se’n fre-
garà les mans: sortosament han caigut al 
parany, s’han posat, literalment, ells ma-
teixos, fora de combat.

una mica de tot
HOMENATGE A JOANOT MARTORELL

L'Ateneu Mercantil de València va pro-
gramar un cicle de conferències d’home-
natge a Joanot Martorell, el 13 i 28 d’oc-
tubre i el 4, 11 i 17 de novembre. Hi par-
laren Dámaso Alonso sobre El realismo li-
terario del siglo XV, Joan Reglà sobre Va-
lència en temps de Joanot Martorell, Ma-
nuel Sanchis Guarner sobre Ideologia ca-
valleresca i realisme burgès de Joanot Mar-
torell, Joan Fuster sobre Lectura I lectors 
de Tirant lo Blanch i Martí de Riquer sobre 
Les armes en l'època de Joanot Marto-
rell.

El mes d’octubre, en l’aniversari de la 
mort de Carles Fages de Climent, fou po-
sada una làpida a la casa del poeta, a 
Castelló d’Empúries, i, prop de la badia 
de Roses, fou inaugurat aquest monument, 
amb un àngel volador (projecte de Josep 
Tapióla).
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