
Baldomer {Mero) Fclip, va l'er l'escul de 
forja per col'locar al pal de la bandera 
de raJLinlamenl: «Quan s'escaigué 
d'aciidir a una de les primeras 
concentracionii del partit, els amics 
Felip, Amaranl, i jo, ens várem 
desplagar a Barcelona, Al Passeig de 
Gracia, al niíUng presidit per Francesc 
Maciá, várem Huir la bandera coronada 
peí nou emblema». 

Tot scguiu els de Palafrugell 
empraren el dibuix, ja anib l'afegiló de 
les sigles, a la delegado local del pariit: 
per al paper timbrat, per al periódic 
ARA que n'era el portaveu, etc. 

Com que el partil no lenia encara 
un emblema propi, el disseny de 
Palafrugell s'aná imposanl arreu amb 
rapidesa, fins a esdcvenir-ne el símbol 
oficial. Ben aviat la popularitai de 
Temblema va fer oblidar el seu origen i 
qui en íou l'autor. 

Avui, passats gairebé seixanta anys, 
hom encara ha esta! a lemps de mostrar 
un mcrescul reconeixement en retrobar 
l'autor —empordancs de Palafrugell— 
del logotip noucentista del partit de 
Maeiá i Companys. Un logotip que, al 
nieu entendre, seria mok oporiú 
recuperar en el sen disscny original, 
sense les alteración^ impropies 
introduídes els darrers temps. 

JOAN BADiA i HO/WS 

El logotip creat per 
Joan Cama, 

i el seu autor 
—a l'esquerra— 

en l'acte 
d'homenatge presidit 
per Heribert Barrera. 

Samba Kubally: 
una mosca no fa estiu 

S ovint, quan fem un obsequi a algú, 
som conscients que estem pagant 
un deute .sense dir-ho explícitament. 

Transformant la famosa definició del 
dret roma sobre la capacitat de 
transmelrc la propietat, gosaria dir que 
gairebé sempre nenw dai quod non 
deber, i aquesta reflcxió cree que pot 
aplicar-se igualment a les molivacions 
de les persones i coHectius que 
decidcixen atorgar premis, honors o 
trofcus. I tambe acostuma a dir-se en 
ocasions que un regal, un premi, honora 
lant a qui el rep com a qui l'alorga... 
pero anem al gra! 

Rccentment, a la darreria del passat 
gcner i per scgona vegada, la 
Demarcado de Girona del CoHegi de 

Periodistes de Catalunya, ha atorgat els 
trofeus Masques de (a informado, 
destinats a subratUar actuacions 
publiques de persones o cntitats. La 
Mosca de San! Narcís, dedicada a la 
persona o entitat que mes s'ha distingit 
peí seu compromís en la defensa de 
drets, béns o interessos coMeclius, va ser 
adjudicada a Tescola africana d'adults 
Samba Kubally de Santa Coloma de 
Farners. 

Tot i el to festiu, crític i irónic de la 
major part de les Masques, haver 
premlat, ara i aquí, a la Samba Kubally, 
té una significació que considero 
tmportaní i és una bona excusa per fer 
algunes consideracions. 

En primer Iloc sobre les relacions 
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"No es pot Iractar 
tothom igual quan el 
punt de partida 
d'alguns és 
dramáticament 
diferent". 

entre els mitjans de conninicació i la 
problemática exLslenl a les nostres 
comarques en el tema de l'acollida deis 
treballadors d'altres cultures mes o 
menys exóliques per a nosaltres. 
L'atenció que han merescut en els 
nostres mitjans les noticies, comentaris 
o rcllcxions sobre aquests icnies, lia 
cslat ampia i generosa. En ocasions 
massa i tot, quan s'han adoptat 
—alguna vegada— actituds 
sensacionalistcs o de cultiu del lópie. 

El tractament d'aquests continguts a 
vegadcs ha evideneiat actituds xovinistcs 
—soviní inconscicnts— en el redactor de 
la nota de prcmsa, de forta 
transcendencia en l'opinió pública. Em 
refereixo a determináis Iractaments en 
temes de scguretal ciutadana, 
drogaadiceió, etc. quan s'ha posat un 
cmfasi especial en destacar l'étnia, 
només si el malfaelor era árab o negre; 
coni tambe en el fel de parlar 
habitualnient de ¡rebaHaclors ¡Negáis (en 
primer lloc: —cal ser en aixó molí 
taxatius— mai, pero mai, una persona 
no pot ser considerada il-legal, d'altra 
banda és evidcnt el rise de Tassociació 
de páranles: iHegal-dclinqüeni). 

És de justicia reconéixer, pero, que 
el balant; final és posítin i favorable. Cal 
no oblidar el paper decisiu que la 
prcmsa comarcal ha jugal (i continua 
juganl) en la seva dcnünica, no 
solament de íTagrants violacions de drets 
humans que incomprensiblement 
s'intenten tapar o minimitzar des de les 
administracions locáis i autonómiques, 
sino també de la seva reiterada crida 

—fins i tol en els editorials— a un 
canvi d'aetitud gcneralitzal (i que 
haurien de propiciar els qui en teñen la 
responsabilitat), en el sentit d'avangar-se 
ais esdeveniments en lloc d'intervenir 
solament quan és inevitable. 

La doble moral vigenl en aqüestes 
qüestions en la nostra societal (crida a 
la solidarital pero exercici de la mes 
agressiva eompetiiivitat i egoisme), 
sitúen també els proléssionals deis 
mitjans de comunicació davant 
Pinexeusable eompromís de prendre 
pariif. No es pot caure en el parany de 
l'igualitarisme. No és jusl tractar a 
tothofu igual quan el pune de partida de 
determinadcs minories és dramáticament 
difereni. No solament els periodistes 
(pero també els pcriodisles han de 
posar-sc definítivamenl i radicalment a 
favor d'unes minories culturáis que 
d'una manera vergonyosa, ara i aquí, 
teñen un nivell de vida molt inferior al 
deis nostres animáis de companyia. 

El millor prcmi a la Samba Kubally 
será que d'ara en endavant, quan 
aparegui un reportaige que s'hi refereixi 
i hom es pregunti «a qui beneficiará 
aquest reportatgc?» la resposta no sigui 
«al volum de vendes o al control 
d'audiéncia», «a la imatge pública del 
mitjá de difusió», «ais interessos 
d'aquell partil»... sino clara i 
rotundamcnt «ais interessos deis mes 
desvaiguls, a la causa de la solidaritat». 

Perqué, amics, la situació es molt 
mes greu del que sembla. Ha arribat el 
momenl d'acompanyar els copets 
amicals a Tcspatlla d'alguna cosa mes 
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enérgica i subsianciosa. La premiada 
Samba Kubally encara no ha aconseguil 
el mes minim suport de les 
administracions local i autonómica. El 
que havia de sor el projecte experimenta 
emblemátic, aquell que ha cstat 
proposal com a priorilari per la 
UNESCO en aqucsi Any Internacional 
de rAlfabctització, el projecte en el qual 
molts proíessionals d'arrcii de Catalunya 
teñen posats els ulls i Tesperani^a que 
ens permetrá saber de quina manera cal 
intervenir amb una mica mes de rigor 
en els múltiples problemes que planteja 
la presencia cada vegada crcixent de 
treballadors eslrangers, está sobrevivint 
en condicions insuportables; mes ben 
dii: s'está deixant que es morí d'inanició 
i asfixia, en una estratégica calculada, 
de la qua! en som cómplices tots. 

En Denis Langlois lio deia 
clarament: «Vosahres, els defensors 
grandiloqüenls deis dreis humans, teniu 
cangueli deis drets humans, perqué no 
son els vosires drets, sino els deis 
allres». He citat recenlment aquesta 
mateixa frase en un altre articlc adrei^at 
a cducadors. Ni clls ahir, ni avui els 
periodistes, no en son, de fet, ni els 
únics ni els principáis dcstinataris. 
Malauradamenl la insolidaritat no és 

patrimoni exclusiu d'un sol gremi. 
Diuen que una mosca no fa estiu, 

Pcró com que n'és el senyal precursor, 
sia benvinguda! 

FRANCESC CARBONELL 

Africans de Santa 
Coioma de Farners 
amb el governador 

civil i l'alcalde. 

Joan Felip Vilá, 
la pintura feta vida 

N o solanient per ais figuercncs sino 
per a tots els que el van 
concixer, la morí de Joan Felip 

Vilá ha cstat, per inesperada, 
brutalmcnt punyent. No costa de 
comprendre perqué era un home que 
establia amistat amb cothom. Semblava 
que la seva mateixa naluralesa li ho 
exigís amb urgencia. Necessitava la 
convivencia, dialogar, escoltar i ser 
escoltal, riure i somriure, entcndre i ser 
entes. Per aixó la pintura que creava era 
tna viva i radianl. Trobava ressó en la 
gran majoria, i'ins i tot en la geni mes 
primaria. Contertulians de café, 
pagesos, hortalans, mestresses de casa, 
venedores de mercal i també la gitancria 
mes conspicua. MoUs d'ells eren 
reflectits amb cálides pinzellades en les 
teles que pintava, les quals xuclaven 
color d'una paleta tan extrovertida com 
ell i com cll comunicativa. Joan Felip Vilá, un 

pintor extrovertit. 
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