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El present és allò que costa més de co-
nèixer. Fet i fet, en les tertúlies que 
no fem no hauríem de discutir altra cosa 
que aquesta: on som, cap a quin cantó 
tiraran les coses, per quin adreçador se-
rem passats. ¿Què volem dir, si no, 
quan preguntem amb banalitat accepta-
da, què hi ha de nou? D’una bella i ge-
nuïna acumulació de novetats ens ha 
d'arribar alguna informació del tipus 
brúixola o de la mena termòmetre. És 
a dir, la situació i l’encaminament, el 
clima i la temperatura. Aquesta obscu-
ritat orgànica a què ens sotmet el pre-
sent i que ens fa sospitar que som en 
un cercle d’inutilitats i de buidors, no 
estalvia, però, cap sofriment a ningú, ni 
a res. Tampoc no treu de cap perill una 
cultura, amb els seus passatismes, els 
seus masoquismes i les seves anome-
nades «circumstàncies».
Avui mateix, en aquest estiu que tin-
gué un començament tan cautelós, ens 
preguntem sobre la capacitat de la cultu-
ra catalana, en les circumstàncies ac-
tuals, d’arribar a més cercles de lectors, 
de sostenir un llibre de butxaca, que 
d'altra banda li és indispensable, de sor-
tir, en fi, dels seus massa pocs milers 
de lectors del circuit habitual o que 
s'eixampla massa lentament, i passar a 
unes disponibilitats i a unes presències 
de real eixamplament de base i cap a 
nous punts d’arrencada. Un cop d'ull al 
passat immediat, irrevocable tanmateix, 
i ens submergim en la conjectura, però 
no sense una anàlisi crítica d’allò que 
ha estat fet i d’allò que hauria calgut 
fer. Sense córrer, sense pressa, ens 
allunyem vint anys. Endarrera. Però, ¿és 
veritat que ens allunyem? Fixem-nos que 
si hi ha Joves, no poden intervenir a la 
discussió, o almenys no ho poden fer 
amb els mateixos elements de judici, i 
sobretot de prejudici. ¿I si no hi ha 
Joves? Pitjor. Per a nosaltres, alguns, 
vint anys endarrera (exactament l'estiu

. 49) no és sinó un punt de referèn-
cia. No hi ha hagut cap interrupció en 
a remor sorda de la fluència. No hi ha 
sino el mateix riu sempre, com escrivia 
°sep Palau Fabre en aquell temps.

El present, doncs, vol dir la vida quo- 
M'ana duna cultura, i amb ella d’una 
rrmPrSS8 col·lectiva, amb més de quatre 
flnT.pr°m.esos ' al9una cosa solemne, 
d„| .. (corn tantes coses solemnes), 
p| ni '«l’exigència històrica». Però 

quotidià és tant més concret! Li man- 
mflpix Perspectiva, és a dir, infor-
wcio. Voldríem veure ara, i cal veure-

vei’iran Una ,C08a d a,l° òue els altres veuran un altre dia.

JOAN TRIADÚ.

Un bon amic, Albert Manent, dedicà fa 
tres o quatre anys un estudi a la seva 
generació, que és la meva. Qui tingui la 
sort de llegir-lo hi trobarà moltes notí-
cies i remarques sucoses, que algun dia 
potser caldrà ampliar o discutir. De 
moment, voldria parlar d’una de tantes 
experiències concretes, la meva perso-
nal. Hi ha dies baixos, plens de mala-
gana o, si més no, de desgana. I, ales-
hores, el record bull com una cassola 
al forn —que diria el poeta Ausies o 
Ausiàs March (tant se vall). La meva 
consciència es despertà amb la guerra. 
Imatges vagues d’una revolució, draps 
bicolors al coll, cromos de bombardeigs, 
llargues cues, fam, absències, morts, 
grup escolar «Ramon Llull», avions que 
ranegen la teulada de les cases i cor-
rues de carros esventrats que fugen cap 
a França. La meva generació nasqué 
amb un mal record i, des d'aquell ins-
tant, es debaté entre un passat que pesa 
com una llosa i un futur que condiciona 
els gestos, les paraules. Tots sabem 
quan comença la postguerra però ningú 
no sap quan acabarà. Visc la falsa pau 
paradisíaca de Mallorca i tot seguit, a 
Barcelona, trobo el racionament, l’estra-
perlo, la fam. De lluny, ens arribaven 
els ecos de Dunkerque i d’Hiroshima i, 
del Maestrat o dels Pirineus, ens arri-
baven ecos apagats dels maquis. Som-
nis de vida fabricats als cinemes de 
barri, a les pàgines dels «còmics», a les 
novel·les de l'Oest o a les de lladres 
i serenos. La mística de la ràdio ens 
transportava: «Raskayú», Machín, Luis 
Mariano, devessalls de musiquetes 
«pop», retransmissions esportives... Ah, 
els herois de la pilota, les gestes del 
Barca! Vedettes al Paral·lel o al final de 
les Rambles! Comença la inacabable ago-
nia del llicenciat, sense horitzons que 
treballa per a editorials de consum. In-
satisfacció, sexe, obsessió, molt sexe. 
Vivim tancats i descobrim amb sorpresa 
Sartre, Picasso, Miró, l’Avantguarda. Sa-
lons de Tardor a les Laietanes, Club 49, 
«Ariel», «Dau al set»... Estilística i, mal-
grat tot, primeres ventures de compro-
mís. Milícies a Los Castillejos I a Sala-
manca. 98 i més 98. Viatges per terres 
de Castella amb la boca oberta. Passió 
per Dámaso i Salinas, enveja d'Alberti. 
Clàssics locals, Salvat-Papasseit. Llar-
gues converses amb Riba, amb Foix, amb 
Ferran Soldevila, amb Vicens Vives, 
amb Espriu, amb Pere Quart, amb... 
Quin món, Mao, quin món! Anem de 
casa en casa, demanant no sabem què... 
Les portes són sempre obertes, les fi-
nestres tancades. Premi Nòbel per a 
Faulkner, lectura de Dos Passos a la 
Residència d’Oficials de Salamanca. Cine 
de Vittorio i dels altres, somnis d’alta 
nit amb Gina i la B. B. De mica en mica, 
Armstrong, Shostàkovitx, Juli González, 
Kafka, Bias, Neruda, Pavese, Maiakovski, 
Brecht... Ah, la gran troballa de Brecht! 
Canviem Karl Vossler i Leo Spitzer per

Probablement caldrà veure Hair com el 
que ha esdevingut, més que no pas com 
va ser presentat originalment. Aquest 
espectacle musical, que a Broadway 
— un lloc ja no massa underground — 
va ser tot un símbol d'alliberament i 
d’una certa revolta juvenil, l’he trobat 
a París —amablement revulsiu— com 
un exemple del que acaba succeint quan 
els plantejaments de la crítica social no 
es proposen depassar els límits del sis-
tema. Cal, però, no exagerar, perquè 
tanmateix Hair compleix amb allò que 
en podríem dir subvertir delectant —per 
recordar el «instruir deleitando» caste-
llà—, a estones ple d’una candorosa 
simpatia. Hair parla de l’inefable presi-
dent Johnson, de la guerra del Vietnam, 
de la revolta dels joves, de la revolta 
dels negres, i també, naturalment, de la 
revolució soxual. En tot cas, l'espectacle 
té un aire juvenil d’una gran força de 
persuasió en contra d’un món vell, ple 
de repressions i d’hiprocresia, aparent-
ment condemnat a una pròxima desapa-
rició.
Malauradament, però, el Hair parisenc es 
representa en un teatre burgès on l'en-
trada val cinquanta francs, és a dir, set- 
centes pessetes, i un públic de vellets 
comprensius aplaudeix amb entusiasme 
al final de cadascun dels quadres sub-
versius que li són oferts. Així ells, que 
són la crème del sistema, han trobat el 
desllorigador per a assimilar un cert 
tipus de revolta, mentre els pobres re-
voltats acaben convertint-se en víctimes 
de la tolerància repressiva que és 
una de les armes de més gran eficàcia 
que utilitzen els règims occidentals, 
i que consisteix en la integració de tot 
allò que no afecta la base mateixa del 
sistema, la qual, com tothom qui vulgui 
pot saber, està constituïda per la roca 
sòlida de la Propietat.

J. M. CASTELLET.

Gyòrgy Lukács. Tavernes del barri antic 
amb cants internacionals. Un món nou. 
París, Londres, Liverpool... Fronteres de 
Carlyle: Edimburg florit, amb la torre 
de Walter Scott. TV, nouvelle vague, 
els Beatles que comencen... Gramsci a 
Barcelona i Goldman a Perpinyà. Ja som 
ahir, quasi avui. Però la generació con-
tinua, tots continuem. Cap a on?

JOAQUIM MOLAS.


