DIETARI

A propósit
de Sta, Coloma

Réquiem?
m L J an entral encrisi. en aquests
/ ^ n darrers anys, les activitats i
els espais culturáis col.lectius? Jo
diría que si, sobretot en les petites
clutats. La cris!, perceptible en la
disminució de concurrencia a
exposicions, concerls, conferencies,
etc., és especialment notoria en els
camps del cinema i el teatre. En
serien fets simptomátics. per
exemple, la recent clausura, aqui i
allá de les nostres comarques, de
diverses sales de projecció i
representació. Pense ara en el
Victoria de Banyoles, la Sala Edison
de Figueres o el Fortuny de Blanes.
Segurament hi podriem afegir molts
noms mes. Peí que fa al teatre, les
agrupacions locáis, malgrat l'oxigen
de les subvencions institucionals.
travessen un moment molt difícil
derivat de la poca capacitat de
convocatoria i albora del poc interés
del públic peí seu treball. Tot plegat
és lamentable.
No obstant aixó, contra el que
podría semblar, no estem pas vivint
un temps de desculturalització
massiva. La crisi no és pas de la
cultura, sino d'uns ámbits i d'unes
formes culturáis. En les ciutats
petites i mitjanes, podriem dir que
estem assistint, globalmenl, a un
replegament de l'activitat i el
consum cultural cap a Testera de la
privacitat. de la intimitat casolana,
Els espais culturáis col.lectius se'n
van en orris mentre els centres de
dlstrlbució i venda de productes
culturáis de consum doméstic
proliferen com mal: videocentres,
discocentres, llibreries, etc. La
dimensió social de la cultura perilla
de ser anihilada peí progrés, que
permel consumir dins cada llar
productes culturáis contra els quals
les empreses i agrupacions locáis
no poden competir: contemplar
sense sortir de casa l'últim Óscar o
una tragedia de Shakespeare,
escoltar una magnífica simfonia o un
concert de rock, llegir l'ijltlm
bestseller americá o un Ilibre de
poemes, seguir per televisió o radio
un interessant debat...
La qüestió, per part de les
institucions —Ajuntament,
Diputacions, Generalitat—, és la
següent: ¿cal sotmetre's a la inercia
del temps o bé cal intervenir
enérgicament per corregir-la? I, si
l'opció és aquesta última, encara
queda un punt essencial: ¿qué cal
fer perqué la intervenció sigui
eficap?

J.N. SANTAEULAUA

CULTURA

I

ls fets racistes de Santa Coloma de
Farners —i parlo de
racisme encara que hi hagi qui
afirmi que a Catalunya no n'hi ha—
han mostrat l'agilitat d'alguns polítics
per fugir d'estudi. Rápidament ha
comengat el joc d'acusacions i,
superan! la dimensió estrictamenl
local, se n'ha parlat arreu del país, a
nivell de ciutadá del carrer i, també,
al Parlament cátala.
Aquests fets han demoslrat que
sovint Tacceptació teórica deis Drets
Humans (precisament ara fa 40 anys
de la seva proclamado solemne} i la
realitat de la vida diaria no van peí
mateix cami. Davant el fet de
l'establiment d'uns determinats
grups étnics i culturáis a casa nostra
{no de tots, només d'alguns
concrets), bona part de la poblado
reacciona dient: que s'estableixin, sí,
pero no al nostre poblé (o barri),
millor que ho facin al del costal; i
així tothom se'ls treu de sobre.
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Encara
!es comarques
uan portem mes d'un any i mig
Q
d'engá que es va consultar
ais distints municipis la conformitat a
l'adscripció a la comarca a la qual
pertanyeren durant la Generalitat
republicana, noves veus s'han algat
contra les decisions preses peí
govern de la Generalitat de
Catalunya.
Fins al moment, a les terres
gironines, a part de la creació de la
comarca del Pía de l'Estany. s'han
desestimat la resta de peticions que
varen formular diversos ajuntaments
a la consulta.
El municipi de Mieres, que en el
seu moment va manifestar la
vüluntat de continuar a la Garrotxa,
vol sol.licitar la seva incorporado al
Pía de l'Estany, Malgrat que la
tendencia política de l'ajuntamenl
segueix essent la mateixa, s'ha fet
una consulta popular, el resultat de
la qual ha estat favorable al canvi;
ara, s'está esperant que el consistori
rectifiqui l'acord. Aquest canvi
d'actitud al nostre entendre és molt
raonable, ja que des de fa molts
anys la realitat sócio-economica
d'aquest municipi, i en especial els
fluxos viaris, están mes vinculats a
Banyoles que a Olot.
Dos municipis selvatans, Caldas
de Malavella i Anglés, es
pronunciaren per un canvi de
comarca, tol i al.legant que els
servéis necessaris per ais seus
habitants eren de mes fácil accés a
la comarca del Girones que no pas
a la seva actual comarca i en
especial a Santa Coloma de Farners.
El Padament cátala ha resolt
negativament la seva pelició, per
considerar que seria un error que
ambdós municipis canviessin de
comarca en solitari, sense teñir en
compte els municipis véíns.
A partir d'aquesta argumentado,
sembla, dones, que la possibilitat
perqué prosperin aqüestes propostes
pot dependre d'un acord polític entre
els ajuntaments ve'íns.

Per qué tancar els ulls a la
realitat cada vegada mes plural de la
nostra societat? Els experts afirmen
que la realitat pluriracial i
pluricultural a Catalunya augmenta i
será un fet normal en la nostra vida
col.lectiva. Paquistanesos, coreans,
gambians, japonesos, gitanos,
marroquins... —ens agradi o no—
formen i formaran part de la nostra
societat.
Davant d'aquesta constatado em
pregunto si la qüestió de fons rau,
com alguns ens volen fer creure, en
el no compliment de la Llei
d'Estrangeria; o en el retret d'una
campanya excessiva i tendenciosa
d'alguns miljans d'informació; o en
l'acusació, per part d'alguns sectors,
que els negres teñen drogues; o...
Voleu dir que no ens estem desvian!
del tema de fons?
Cree que el tema fonamental no
és aquest. La qüestió de fons és
com hem de contribuir tots
(governants, parlits, institucions
publiques i privades, ciutadanes i
ciutadans) a construir una societat
catalana diferent: acollidora.
fraternal, solidaria, justa, integradora
i, al mateix temps, respectuosa amb
totes aquetles persones que hi
venen a viure i Ireballar. Aquesta és
la nostra responsabilitat.
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«El Número»
d'en Comadira

El TGV:
un cop d'aire

es comarques de Girona
a llibreria 22, de Girona, ha
especialment el Pía de Girona
publical, com a cloenda deis
L
L
han estat tradicionalment, com
acles del seu desé aniversari, una
revista de número únic, dirigida per
Narcís Comadira i titulada "El
NúmerO". A la revista hi han
col.laborat vim-i-dos escriptors, onze
de llengua catalana i onze de
Mengua castellana, que, en els seus
articles, havien de parlar del/deis
llibre/s que mes els han infiuít o que
mes significatius han eslat en la
seva vida.
Amb "El Número» a les mans,
hom constata que a la revista hi ha
encerts evidents al costal d'aspectes
molt mes opinables. En principi el
fet mateix que una llibreria. per
commemorar un aniversari
importanl, hagi editat aquesta
publicació d'élite és lloable perqué
denota una inquietud per la cultura
viva que, per paradoxal que pugui
semblar, no sempre existeix en el
ram. Aviat ens posariem d'acord
també que el disseny de «El
Número" és molt corréete i sense
estridéncies, cosa que avui dia
s'agraeix especialment. La polémica,
pero, pot estar en el fet que una
publicació gironina reparteixi les
seves planes a parts iguals entre
cátala i castellá, pero si les coses es
miren des d'un punt de vista
estrictament lilerari, diré que me
n'alegro, perqué els dos millors
articles. peí meu gust, son en
llengua castellana (Gil de Biedma i
Eduardo Mendoza). D'altra banda,
pero, la tria deis autors, segons va
dir el mateix Narcis Comadira en la
presentado de l'obra, es va fer a
partir deis amics del poeta gironí i
com que hom ja está mes que
cansa! d'aquest mal nacional que és
Tamiguisme —i mes quan es tracta
d'un amiguisme satisfet— lamenta
que Comadira no hagués tingut la
voluntat de fer una tria mes
ambiciosa que incíogués escriptors
que, tot i no gaudir de la seva
amistat, son mestres en les arts
literáries i haurien col.laborat de bon
segur en el projecte. L'antologia
d'amics d'en Comadira, tot i que té
alts i baixos. suposa, pero, una bona
immersió en el fetitxisme literari. i
aixó, a fi de comptes, sempre és
agradable.
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Catalunya, térra de pas. Passadís
inevitable, bressol de cultures. És
una vella tradició antiga com la
humanitat i potenciada
exemplarment des de l'época
romana. Per entrar a Hispánia. el
Portús i el Congost sempre han
estat passos obligats.
Ho son fins ara per les
carreteres i el ferrocarril i ho hauran
de ser en el futur. Es tan ciar que
els passos difíciis exigeixen
solucions factibles que les
comunicacions han buscat sempre
les vies obertes per les valls deis
rius entre muntanyes.
És el que ara está passant tan
amb la proposta de variant de la N-ll
com amb les propostes de tragat del
TGV. En tots dos casos, hom ha
analitzat solucions que acaben al
Congost i curiosament una de les
alternativos del TGV també passa
per Sant Daniel, tot i que se n'ha fet
un ressó menor que de la variant.
Sabem óbviament que, per
concepte, un tren d'alta velocilat
—altíssima velocitat pels estándards
que coneixem— és un tren que para
poc. Pero tot sembla indicar que
parará a Montpellier. després a
Perpinyá (180 Km} i de Perpinyá a
Barcelona (190 Km.).
Potser és raonable, ateses les
necessitats d'acceleració i frenada.
Pero també és cert que en la
proposta compartida per Pujo! i
tvlaragall d'una regió económica
transpirinenca, el TGV parará a dues
ciutals franceses i només a
Barcelona. L'aportació francesa a la
regió será d'un teixit de ciutats;
l'aportació catalana será d'un cap i
casal.
Si a mes de la velocitat compta
el servei, Girona podría demanar
raonablement una parada; per
enllagar amb l'aeroport i amb la
Costa Brava.
Si preval només la velocital, el
TGV passará com una exhalació peí
Pía de Salt i ens tocará només un
cop d'aire: una ráíega instantánia de
vent de ponent, el TGV, un puní
perdent-se en l'horitzó. I un territori
per articular.

Deu anys

E

l desé aniversari de «Punt Diari" ha
estat precedit de la nota
negativa de la desaparició de
«L'Oloti». La coincidencia no deixa
de teñir el seu significa!. Els deu
anys del diari son també els deu
anys d'un canvi quanlitaliu i
qualitatiu de la nostra premsa, que
ara fa dificil la supervivencia de
publicacions mancados del suficient
suport económic.
«Punt Diari» va néixer d'una
acció voluntarista i ha reeixit per una
inversió i una bona gestió
empresarial. Poca gent creia en la
seva viabilitat, s'ha de recordar, i
sense aquella empenta potser no hi
hauria hagut a Girona un diari en
cátala i progressista. Pero només
amb la bona fe del grup inicial
tampoc no n'hi hauria hagut prou.
«Punt Diari" ha esdevingut el
diari mes importanl de comarques i
té una posició destacada entre els
que a Espanya s'anomenen diaris
provincials. Com abans el
bisetmanal "El 9 Nou» a Vic i
Osona, "Punt Diari" ha demostrat
que una premsa quotidiana i
massiva en cátala és possible i ha
incorporal a la lectura de la premsa
un nucli important de nous lectors.
Fins i tot l'ara «Diari de Girona»' s'ha
beneficiat de Tonada.

Per les mateixes setmanes, els
actes de volunlal setmanal del
periódic de l'escurada esquerra
olotina han tingut un límit. Amb
«L'Olotí» s'acaba una llarga época de
periodismo progressista a Olot, que
es remunta a molt abans de
l'aparició estricta d'aquesta
capgalera. "UOloti" era també la
continu'ítat renovada de l'antic -OlotMisión», el mes agosarat i combatiu
deis nostres selmanaris catolics sota
el franquisme, deis que varen
preparar el terreny per a un diari
com el "Punt".
A Olot ara hi ha un buit i a
Girona un diari al qual cada dia es
podrá exigir mes.
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