
cooperativa autogestionària

La Companyia Elèctrica Dharma, Sisa, l’Or-
questra Plateria i Oriol Tramvia foren els 
quatre grans protagonistes del festival ce-
lebrat el 20 de maig passat a Barcelona, 
al Palau Municipal dels Esports de Mont-
juïc, amb motiu de la presentació pública 
de la cooperativa autogestionària Cabra, 
constituïda pels grups i els artistes esmen-
tats després de la seva separació, amb 
Rafael Moll i altres companys, del grup 
original de Zeleste, eix vertebrador durant 
els darrers anys de les manifestacions més 
importants de la nova música popular ca-
talana.

EI festival del 20 de maig va ser una de-
mostració inequívoca de la vitalitat dels 
nous corrents musicals a casa nostra. Per 
espai d'algunes hores vam poder assistir 
a les actuacions d'alguns dels elements 
més representatius de la nova música po-
pular catalana, en un ambient d’activa par-
ticipació popular, com s'escau en aquest 
tipus de manifestacions el protagonisme 
de les quals és compartit pels qui actuen 
a l'escenari i pels qui, renunciant al paper 
passiu que solia correspondre fins fa poc 
als espectadors, opten per una postura molt 
més activa dins una festa de participació 
a la qual tothom pot aportar idees i ex-
pressions.

Aquesta és una de les claus de volta de 
la nostra música nova. I se’ns va fer ben 
evident en el decurs de les actuacions més 
importants del festival, les de la Compa-
nyia Elèctrica Dharma i de Sisa, i també 
a les de l’Orquestra Plateria i d'Oriol Tram-
via. En una actuació realment esplèndida 
i de caràcter antològic, la Companyia Elèc-
trica Dharma va presentar-nos el seu nou 
àlbum discogràfic de llarga durada, L'àngel 
de la dansa, i aportà al festival una dosi 
considerable de creativitat i d’imaginació, 
sempre a la recerca de formes expressives 
arrelades en la tradició musical del país 
i a l'ensems obertes als plantejaments 
avantguardistes més rigorosos. Sisa, per 
la seva banda, va estructurar una actuació 
a partir de la presentació del seu nou grup 
instrumental i amb el suggeriment d'imat- 
ges recreadores de tot un món eminent-
ment imaginatiu i lliure, del qual ha esde-
vingut, amb obres com Qualsevol nit pot 
sortir el sol, Galeta galàctica i La catedral, 
un portaveu particularment lúcid alhora que 
màgic. L’Orquestra Plateria, amb interpreta-
cions càlides i vibrants, i Oriol Tramvia, 
amb tot un joc de provocacions que vol 
ser una alternativa cultural, ens oferiren 
també mostres de dues concepcions ben 
diverses.

Aquesta diversitat explica l'interès genera-
litzat de la nova música catalana, les pro-
duccions discogràfiques representatives de 
la qual són ben eloqüents en aquest sentit, 
com ho demostren amb escreix els darrers 
àlbums publicats, entre els quals cal des-
tacar d’una manera molt especial els d’Ice-
berg i de Gòtic, perquè representen dos 
corrents clarament diferenciables. En di-
recte, resultat dels enregistraments d’al-
gunes actuacions públiques del grup Ice-
berg a diverses poblacions espanyoles, és 
una obra que representa la fita qualitativa-
ment més interessant que aquest conjunt 
ha assolit dins la seva producció disco-
gràfica, una de les més importants del 
panorama musical nacional pel que fa al 
conreu del llenguatge específicament «roc- 
ker», però amb empelts clarament propis. 
Escenes, el primer disc de Gòtic, és una 
sorpresa important que posa en evidència 
el treball realitzat fins ara per un grup for-
mat per quatre instrumentistes molt joves, 
de formació contraposada i amb una ma-
teixa voluntat de recerca expressiva; han 
bastit una obra madura, amb una solidesa 
considerable i, allò que és encara molt més 
important, amb una dosi de creativitat i 
d’imaginació que confirma amb escreix les 
previsions optimistes que havíem fet en 
veure’ls actuar. — JORDI GARCIA-SOLER.

EL PREMI OSSIAN
A FRANCESC DE B. MOLL
El 21 d’abril d’enguany, Fran-
cesc de B. Moll rebé, a l’Estudi 
General Lul·lià de Palma de Ma-

llorca, el premi Ossian 1978, 
concedit a «personalitats que 
han contribuït a la defensa de 
llengües minoritàries a tot ar-
reu», com digué el professor 
Karl Theodor Gossen, vice-rec- 
tor de la universitat de Basilea 
i membre del jurat internacional 
que atorga el premi. Assistiren 
a l'acte els diversos membres 
del jurat, que acudiren des 
d'Alemanya, Suïssa i França, 
professors de les universitats 
de Barcelona i de València, re-
presentants de l'Institut d’Estu-
dis Catalans i de l’Associació 
Internacional de Llengua i Lite-
ratura Catalanes, els batlles de 
Maó i de Ciutadella, etc.

ESPINÀS I L’«AVU1»
J. M. Espinàs ha aplegat en un 
volum breu setanta-dos articles 
de les seves col·laboracions 
sota el títol d’A la vora de 
/'•Avui* (Editorial Nova Terra). 
Una lectura reposada d’aquests 
textos ens confirma la vivacitat 
I la gràcia periodística de l’au-

tor que, aplegant-los en llibre, 
ha volgut salvar-los de llur ca-
ràcter forçosament efímer.

ALTAFULLA HISTÒRICA
Un benemèrit «Centre d’estudis 
d'Altafulla» ha publicat el pri-
mer volum d’una sèrie d’Estudis 
altafullencs. L’edició, de només 
cinc-cents exemplars, analitza 
el pla general d'urbanisme de 
la vila, historia el període de la 
guerra dels Set Anys, dóna no-
ves informacions sobre el jaci-
ment arqueològic dels Munts i 
aporta d'altres treballs sobre 
bibliografia, fonètica i el rendi-
ment d’una propietat feudal del 
segle XVII.

LLEGENDES CATALANES
La col·lecció «Conèixer Catalu-
nya» d’edicions Dopesa ha pu-
blicat, com a volum 10 de la 
sèrie (1978), un Recull de lle-
gendes aplegades i elaborades 
per Jaume Vidal Alcover. Es 
tracta d'un conjunt de deu lle-

gendes, la primera de les quals 
és rossellonesa (la famosa lle-
genda del «cor menjat», de Gui-
llem de Cabestany) i les altres 
es reparteixen entre el Principat 
i Mallorca. Vidal anuncia a la 
introducció que el seu propòsit 
és d'emprendre «una obra més 
vasta», on li agradaria «recollir 
tots els fets llegendaris de les 
nostres terres, sota una nova 
redacció i acompanyats dels 
pertinents estudis». El tast que 
ens arriba ara ens permet d’es-
perar amb interès aquesta obra 
extensa que tanta falta ens fa.

VIATGE A TRAVÉS 
DE L’AMÈRICA LLATINA

Les Edicions Pòrtic han publicat 
un llibre original: un viatge a 
través de L'Amèrica marginada 
fet per un matrimoni català na-
turista i aventurer, Josep Tra- 
vesset i Anna Rosselló. Acom-
panyats d’una filla de sis anys, 
recorregueren en un cotxe-llar 
arrossegat per un cavall, gaire-
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Darreres Novetats

HISTÒRIA DEL 
BANC DE 
BARCELONA 
(1844-1920)
Francesc Cabana

Llibres a l'Abast, 141 - 264 pàgs.
A través de la història d’aquest banc es manifesten totes 
les virtuts i els defectes d’una societat i d’una burgesia que 
són els principals responsables de la nostra realitat 
econòmica.

L’ECONOMIA 
CATALANA SOTA 
EL FRANQUISME 
(1939-1953)
Albert Ribas i Massana

Llibres a l'Abast, 139 - 320 pàgs.
L’estudi que presentem demostra com, en el seu conjunt, 
l'economia catalana resultà perjudicada pel règim franquista, 
i descobreix alguns dels mecanismes utilitzats per a aquest 
declivi.

Maria AurdiaCapmajny 
Majjda Oranich 
Anna Balfctbò 

Maria Rnsa Prats 
Isabel Clara Simó

DONA I SOCIETAT 
A LA CATALUNYA 

ACTUAL
CATALUNYA

DONA I SOCIETAT 
A LA 
ACTUAL
Maria Aurèlia Capmany, 
Magda Oranich, Anna 
Balletbò, Maria Rosa Prats, 
Isabel Clara Simó 

Llibres a l'Abast, 140 - 240 pàgs.
Aquesta visió, actual i de conjunt, dels problemes específics 
de la dona a casa nostra inclou assaigs sobre el feminisme, 
la discriminació legal, la dona sota el franquisme I en 
relació amb la societat de consum i la política.

edicions 62
Provenga, 278 -Tel.2160062- Barceiona-8

bé a peu, quinze mil quilòme-
tres des del Brasil fins a la 
frontera mexicana. El volum, di-
vidit en cinquanta-nou capítols, 
narra les peripècies de la tra-
vessia del Brasil, de Bolívia, del 
Perú, de l'Equador, de Panamà, 
de Costa Rica, de Nicaragua, 
d’Hondures, del Salvador i de 
Guatemala. Alhora descriu la 
marginació de milions d’aborí-
gens i assenyala les misèries 
de les ciutats i dels poblats de 
la selva.

JOSEP RUAIX I EL CATALÀ

Bé que sigui amb una mica mas-
sa de retard, no podem deixar 
d'esmentar les importants con-
tribucions que Josep Ruaix ha 
fet a la didàctica del català, tan 
mancada d'instruments moderns 
i eficaços. El 1976 publicà a Bar-
celona una tercera edició d’El 
català en fitxes/1, reelaborada 
i ampliada. Aquest volum, dedi-
cat a temes introductoris, fonè-
tica i ortografia, és complemen-
tat per dues carpetes d'exerci-
cis: Exercicis/1A (curs bàsic) 
i Exercicis/1B (curs d’amplia- 
cló), totes dues aparegudes 
també en tercera edició, reela-
borada i ampliada (Moià, 1976). 
El 1976 aparegué igualment la 
Clau de solucions correspo-
nents a aquests exercicis A 
i B, amb uns suggeriments di-
dàctics. La sèrie El català en 
fitxes ha estat completada per 
un tercer volum dedicat a lèxic 
I estilística, que l'autor no con-
sidera prou madur. Així i tot, 
resultarà ben útil per als qui 
vulguin aprofundir en l’estudi 
del català.

REEDICIONS DELS ESCRITS 
GEOGRÀFICS DE PAU VILA

Pau Vila ha fet una gran labor 
en el camp de la geografia de 
Catalunya, per la qual el 1976 
li fou concedit el Premi d'Honor 
de les Lletres Catalanes. Molts 
dels seus escrits, tanmateix, 
resulten introbables o estan 
dispersos en revistes de con-
sulta difícil. Cal agrair, doncs, 
la pensada de Curial Edicions 
Catalanes de publicar una selec-
ció d'aquests treballs de geo-
grafia: articles, fragments de 
llibres i fins i tot llibres sen-
cers. Fins ara n'han aparegut 
La divisió territorial de Catalu-
nya (1977) i Aspectes geogrà-
fics de Catalunya (1978). El pri-
mer volum aplega tota la labor 
que Pau Vila ha fet en el camp 
de l’ordenament de l’espai ca-
talà, i és precedit per un bell 
pròleg de Lluís Casassas i 
Simó: «Pau Vila en l'evolució 
de la geografia catalana.» El 
segon volum recull articles i 
opuscles dedicats a la geogra-
fia humana de Catalunya.

La fesomia geogràfica de Cata-

lunya, una petita obra mestre 
de Pau Vila, publicada durant 
la guerra civil a Barcelona 
(1937) i recollida dins Aspectes 
geogràfics de Catalunya de Cu-
rial, ha estat també objecte el 
1977 d’una esplèndida edició a 
part, feta per l'Editorial Laia 
amb l'encoratjament del Con-
grés de Cultura Catalana. L’a. 
companya un pròleg d’Enrit 
Lluch i Martín i és il·lustrada 
amb un bon nombre de mapes 
i de fotografies, de les quals 
ha tingut cura Montserrat Ma- 
nent.

UNA BIOGRAFIA
DE VÍCTOR CATALÀ

L’Editorial Dopesa ha publicat 
amb puntualitat el Premi Joan 
Estelrich 1978: Caterina Albert 
i Paradís («Víctor Català»), de 
Josep Miracle. Es tracta d’una 
biografia de to clàssic, sense 
notes a peu de pàgina ni recurs 
a la bibliografia recent, però 
que ha tingut en compte prem-
sa antiga i ha recorregut alguna 
vegada —en el cas de la cor-
respondència entre Maragall i 
Víctor Català— a arxius privats: 
d’altra banda, Miracle conegué 
personalment Caterina Albert 
—amb motiu de l'aparició de 
les seves Obres completes a 
l’Editorial Selecta— i tingué l'a- 
vinentesa de rebre’n algunes 
confidències, no gaires. Miracle 
mateix ens adverteix que les 
seves aportacions més impor-
tants es refereixen a la poesia 
I al teatre de Víctor Català, so-
vint oblidats, com és lògic, i a 
les seves relacions amb Joan 
Maragall.

L’OBRA DELS EXERCICIS 
PARROQUIALS I EL P. VALLET

Fa un parell d’anys, el pare An-
toni Sospedra Buyé publicà un 
llibre sobre els orígens i els 
primers temps de l'Obra dels 
Exercicis Parroquials, fundada 
el 1923 pel jesuïta Francesc 
de P. Vailet. Ara continua la 
seva tasca amb el gruixut vo-
lum Per carrers i places, sub-
titulat La premsa de Catalunya 
i l'Obra dels Exercicis Parro-
quials del P. Vailet (Barcelona, 
Biblograf, 1977). Es tracta fona-
mentalment d’un recull de tex-
tos, que van del 1923 fins al 
1936, trets de la premsa de les 
tendències polítiques més di-
verses, a favor o en contra de 
l'Obra d’Exercicis o del Pare 
Vailet. El pare Sospedra els co-
menta sovint i mira de donar- 
los un lligam, a vegades a par’ 
tir de documentació inèdita del 
pare Vailet. L’obra resulta certa-
ment útil, bé que sigui discuti-
ble en molts aspectes, i ajudara 
els historiadors futurs del cle-
ricalisme i l’anticlericalisme a 
la nostra terra.
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