
LECTOR 
L DIU...^
Recomanem als lectors desitjosos 
de fer una aportació a aquesta 
secció que s'esforcin a reduir l'ex-
tensió de llurs cartes: com més 
breus, com més condensades, 
més probable serà que puguem 
publicar-les. D’altra banda, no ens 
podem comprometre a mantenir 
correspondència sobre les comu-
nicacions adreçades a aquesta 
secció. — Red.

ELS BISBES I LA LLENGUA 

Sr. Director de SERRA D’OR:

Diverses vegades he constatat que 
la revista «Documents d'Església» 
publica textos dels bisbes catalans 
posant com a nota: «Traduïm la 
versió castellana original facilitada 
pel Secretariat de l’Episcopat», o 
altres paraules semblants. Podem 
suposar que la revista esmentada 
ho fa així perquè no n'existeix un 
text original català; altrament fóra 
ben fàcil d'obtenir-lo.

Recentment, però, la cosa ha arri-
bat al paroxisme, a una situació 
que resultaria còmica si no fos més 
aviat trista. La declaració dels bis-
bes de la Tarraconense sobre la 
cultura catalana publicada al nú-
mero 192 de «Documents d'Esglé-
sia» (corresponent al 15 de maig 
proppassat) porta la nota de con-
suetud juntament amb les inicials 
del traductor. ¿És que, de fet, els 
nostres bisbes encara no pensen 
i escriuen en català? Si és així, 
¿quin valor té llur defensa de la 
nostra cultura?

Ben mirat, el document ja és fràgil 
per altres cantons i així ja ha estat 
assenyalat. N’és un exemple evi-
dent l’ús —encara avui— de l'ex-
pressió «minories ètniques», quan 
no crec que ningú pugui pensar 
que els catalans siguem minoria 
a la nostra terra. D'altra banda, 
lot el document respira una timi-
desa i un «tacte» realment exqui-
sits. Però és que la paradoxa que 
he remarcat al començament ja em 
sembla, senzillament, incomprensi-
ble. — ADRIA PUIG I SOLÉ (Igua-
lada) .

«FESTA»

Sr. Director de SERRA D’OR:

Sobre el suggestiu article de Jo- 
seP M. Totosaus «L'Església de la 
Postguerra», publicat a «Serra d'Or» 
de març darrer, tot i tenir present 
advertiment de l’autor sobre la 

seva finalitat i la seva extensió, 
em crec en el deure de constatar

l’omissió de les actuacions del «Fo-
ment de l'Espectacle Selecte i Tea-
tre Associació» (FESTA), dins l'am-
bient diocesà. Em sembla insufi-
cient el reduït paràgraf que diu: 
«Les parròquies es converteixen 
aquests anys en recer on s’aixoplu-
guen unes activitats distintes de 
les oficials, representades pertot 
pel "Frente de Juventudes"; Lluï- 
sos i centres parroquials, on exis-
teixen, continuen fent els "Pasto-
rets” i ensenyen a ballar sarda-
nes».

Quant al teatre, FESTA, fundada 
el 1948 per un grup de barcelo-
nins exemplars, pogué actuar grà-
cies al zel i a l'empar constant 
dels doctors Modrego i Jubany. 
Aplegà més de tres-cents elencs 
amateurs de Barcelona, de la resta 
de Catalunya i fins i tot de Valèn-
cia i de les Illes Balears.

Oui fullegi el seu portaveu —tan 
oblidat dels nostres historiadors 
actuals—, la revista «Scena» —for-
çosament bilingüe per raó de les 
circumstàncies i que deixà de pu-
blicar-se en plegar l'entitat, sobre-
tot per motius econòmics, després 
de vint-i-quatre anys de vida—, s’a-
donarà de l’esforç considerable i de 
l'entusiasme que els propulsors 
de FESTA prodigaren durant tots 
aquells anys, en diverses directrius 
en el terreny pràctic i en el doc-
trinal, sempre inspirades en un 
bon sentit artístic i en una viva 
catalanitat amarada d’una ampla 
i tolerant convivència religiosa. En-
tre altres actes memorables remar-
quem el Congrés Regional de Tea-
tre Amateur, celebrat a Solsona 
sota els auspicis del seu bisbe, avui 
cardenal, doctor Vicenç Enrique 
I Tarancón, els aplecs —entre els 
quals l'inoblidable de Montserrat— 
i l'anada al Centre Català de Ma-
drid a representar una obra en la 
nostra llengua.

Podem assegurar que no era gens 
fàcil l'actuació de FESTA en aque-
lla època, i que si ho pogué fer, 
va ésser, en gran part, gràcies al 
seu caràcter diocesà que defensà 
en tots els caires, enèrgicament, 
l’entitat i els seus postulats, a re-
cer de molts centres parroquials 
i d’altres entitats que, sense 
menysprear els «Pastorets», ajuda-
ven a fer bon teatre del país i de 
l’estranger. —TOMÀS ROIG I LLOP 
(Barcelona).

MOSSÈN MUNTANYOLA,
MESTRE EN GAI SABER 

Sr. Director de SERRA D'OR:

Voldríem afegir, al que diu Vicenç 
Riera Llorca al número de «Serra 
d’Or» del mes d'abril, en parlar 
dels Jocs Florals de la Llengua Ca-
talana celebrats els anys 1941-1974 
a diverses ciutats d’Europa i d’A- 
mèrica, que als celebrats a la ciu-
tat de Mèxic, el mes de novembre 
de 1973, per haver estat atorgat al 
poeta mossèn Ramon Muntanyola 
—mort pocs dies abans de la ce-
lebració dels Jocs— el premi Viola
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d’Or i Argent ta Zuric, l'any 1968, 
se li atorgà també la Viola, i a 
Ginebra, l’any 1972, l’Englantina), 
fou proclamat Mestre en gai saber 
«post mortem- pel Consistori dels 
Jocs Florals de la Llengua Catala-
na, presidit pel doctor Rere Bosch 
i Gimpera, en el cent quinzè ani-
versari de llur restauració. — FRAN-
CESCA DOMINGO D'OLLÉ, secretà-
ria del Patronat dels Jocs Florals 
de la Llengua Catalana (Mèxic 
D.F.).

LA INDUSTRIALITZACIÓ 
DEL PAIS VALENCIÀ:
UNA POLÈMICA CLARIFICADORA 

Sr. Director de SERRA D’OR:

Des de fa un cert temps, els va-
lencians assistim a una polèmica, 
que jo considere profitosa, sobre 
la industrialització del nostre país. 
Les posicions contraposades són 
les següents:

a] Aquella que manté que el País 
Valencià és un país eminentment 
agrícola, i que l’única manera d'en-
trar en un vertader procés d'indus-
trialització és amb l'establiment 
d'una indústria bàsica, pesada, de 
capçalera, etc. Per als seus segui-
dors l'única indústria existent amb 
possibilitats de futur fins ara ai 
País Valencià, eren els forns alts 
de Sagunt. Per tot això, es com-
prendrà que els qui així opinen són 
els més acèrrims defensors de la 
implantació a les terres valencia-
nes de la IV Planta Siderúrgica In-
tegral, la FORD, la IBM, i tot el 
que vullga venir (naturalment, sem-
pre i quan tinga la suficient en-
titat) .

b) Enfront dels anteriors, trobem 
els qui opinen que el País Valen-
cià ja fa uns quants anys que ha 
deixat d'ésser «una región eminen-
temente agrícola», sense cap ne-
cessitat d'empreses multinacionals 
(llegisca's nord-americanes en un 
6θ %, europees occidentals en 
un 30 % i japoneses en un 10 %). 
Per a aquests la industrialització 
del País Valencià seria obra d'una 
sèrie d'indústries de béns de con-
sum, de forta tradició al país. En-
tre aquestes indústries podríem 
assenyalar les del taulellet, calcer, 
moble, joguines, tèxtil, certs trans-
formats metàl·lics, etc.

Definides així les dues posicions 
enfrontades i fent constar que en 
la primera s’alinea una part de la 
classe dominant i en la segona l'al-
tra part d’aquesta juntament amb 
als economistes independents (pro-
fessors de la Facultat de Ciències

Econòmiques i Empresarials de la 
Universitat de València, preferent-
ment) , passem a veure alguns dels 
punts en què es concreta aquesta 
controvèrsia.

Per als partidaris de la primera 
posició, la implantació d’empreses 
multinacionals (recordeu l'observa-
ció anterior) en terres valencianes 
suposarà la industrialització del 
País Valencià, és a dir, la riquesa 
i el benestar per als seus habi-
tants. D'aquí que els esforços de 
les autoritats i de les entitats lo-
cals s’hagen de dirigir a estimular 
la vinguda d’empreses multinacio-
nals.

Pel contrari, per als defensors de 
ta segona posició el que cal fer 
es prestar atenció preferent a les 
indústries que han fet possible la 
industralització del país, les quals, 
en general, estan passant per un 
procés de transformació i necessi-
ten, per tant, una urgent orde-
nació.
Segons els seguidors de la primera 
posició, les grans indústries fora-
nes que actualment s’implanten al 
País Valencià l’industrialitzaran to-
talment perquè són indústries pro-
ductores d’amplis efectes multipli-
cadors.
A això repliquen els partidaris de 
la segona posició dient que és fals, 
que els efectes multiplicadors pro-
duïts per aqueixes indústries són 
quasi nuls; i posen com a exemple 
l'escassa incidència que ha tingut 
en la comarca del Camp de Mor-
vedre la factoria d'«AItos Hornos 
de Vizcaya» del Port de Sagunt. 
Nosaltres ens alineem amb els de-
fensors de la segona posició, i ens 
agradaria, per acabar, fer unes 
quantes puntualitzacions:

1) Que a nivell dels fets la posi-
ció guanyadora és la primera, i així 
podem veure com autoritats i ins-
titucions locals es desviuen per 
fer-los més plaent la seua instal·la-
ció a les grans indústries foranes.
2) Que una política racional en-
vers les indústries valencianes 
autòctones (per anomenar-les d'al-
guna manera), sols seria efectiva 
dins d’un marc d'autonomia, al-
menys administrativa.

3) Que el resultat de la primera 
posició és la venda del País Valen-
cià, de manera que cada volta els 
centres de decisió se n’allunyen 
més.

4) Que les grans indústries fora-
nes no vénen a industrialitzar el 
País Valencià (què els importa això 
a elles!), sinó que ho fan en busca 
de mà d’obra qualificada, barata 
i poc conflictiva; d’una bona situa-
ció geogràfica amb bones comuni-
cacions; d'un bon clima, etc. S'ins-
tal·len en el país, però hi viuen 
d'esquena: les seues decisions es 
prenen a molts quilòmetres de dis-
tància, els seus mercats són fora, 
els seus proveïdors també; llurs 
interessos són uns, els del poble 
valencià uns altres.

5) Que, amb tots els seus aspec-
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VIDA INTERIOR 
I NO-VIOLENCIA
Lanza del Vasto, fundador de la comunitat de l’Arca, és 
un personatge conegut i discutit. El llibre que avui apareix 
en català és una excel·lent introducció al seu pensament, 
plena de bon humor i de senzillesa, malgrat la complexitat 
dels temes que hi són tractats. En un to directe, agressiu, 
que no dissimula l’estil oral, hom ens introdueix a la no- 
violència activa, segons els mètodes divulgats sobretot 
a partir de Gandhi i dels seus deixebles, al qual Lanza 
del Vasto al·ludeix sovint. Vida interior i no-violèncía re-
sulta una obra impressionant, tant si un hi està d’acord com 
si hi fa reserves, i planteja un bon nombre de qüestions 
— alguna tan important com l’objecció de consciència i 
l’ús o refús de la violència— que mereixen una conside-
ració atenta.

Darrers volums publicats:

8. A. D'HEILLY, El rostre humà de Déu. 120 pp. 100 pts.
9. S. BARDULET I PALAU, Pregàries, individuals, en 
família, en grup. 306 pp. 185' pts.
10. I. GOBRY, Sant Francesc d’Assís i l’esperit 
franciscà. 172 pp. 150 pts.

Distribució: L’Arc de Berà - Centre Difusor 
d’Edicions Catalanes

Carrer Condesa de Sobradiel, 4 - telèfon 318 87 86 
Barcelona-2 

PUBLICACIONS
DE L’ABADIA DE MONTSERRAT

[453] 3


