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JAC IN T  C AR R IÔ
A  l’any  1882.  esformà  a

Manresa  la  Societat  Coral  La
Uniô  Manresana.  Més  conegu
da  per el C oro de la Uniô.  Grà
cies  a  l’entusiasme de! gran md
sic,  mestre  i  compositor,  el
moit  II.iustre  Sr.  Josep Anseim
Clavé  j  Camps  junt  amb  un
grup  de manresans  admiradors
oeil  j de totes  les coses nobles.
Com  en moites  altres  Ciutats,
Manresa  ha  tingut  sempre  més
una  joia  a  casa  seva,  que  ha
agrupat  en  el  seu  si  j oves  j
grans,  per  a  poder  continuar
iobra  del gran  Mestre.  La  vo
luntat.  dei  quai  era  guiarnos
per  camins  de  Cultura  de  Tre
bail  j Espiai.

Ha  sigut  una  entitat  amb  ai-
tes  j baixes, perô  mai ha  deixat
d’existir.  De moit jove  recordo
que  per  la  vigilia  de  Pasqua  1
per  la fit  erem a milers els man
resans  que  sortiem de casa amb
les  ifostres  famliies,  per anar  a
sentir  les Caramelies,  gairebé  la
mai  oria  no  voua  marxar  sense
abans  haver escoltat  el cor de la
Uniô,  que  sens  dubte  era  lia
vors  el ms  popular.

En  e! mig del Passeig  hi ha-
via  e! gran  “Cafè  La  Gàvia”.
PIe  a  sobreeixir des  de  primers
hores  de! vespre,  per veure i es-
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coltar,  els  cors  de  Manresa  i
comarca,  ja  que  hi  feien  cap
tots  els  que  hi  poden  tenir  ac
cès,  fins a altes hores de  la ma
tinada.  Quin  entusiasme hi ha-
via  ilavors.  Recordo  també  els
comentaris  que  es  feien  sobre
persones  i  veus, entre  elles  les
dels  nostres companys:  Careta.
Planes,  Fango,  - Biel  (Gabriel)
Secundino,  Francesc  i  Tomàs
Carné,  Prat,  .-  Antonés,  Blai
Riera,  Sobrerroca,  Puig  i tants
d’altres  que  espero amb  perdo
naran.  Aixj  com  el  mestre Sr..
Tarrés.  Què bônics eren aqueils
poupurnis,  les  sâtires,  els  val
cets  j sardanes. Aix  com aqueils
Aplecs  ‘a la  Font  del  Soroll,  a
Juncadeila  al  Bosc de  l’Oller  i
de!  Suanya, com per arreu de la
nostra  geografia  a  France  on
ens  acompanyava  el  Conseller
Sanz  Ibarz  j  en  Festes  Majors
interpretant  e! millor  deis seus
repertoris,  com  Les  Fions  de
Maig,  Salut Cantors,  La Sarda
na  de Manresa,  La Doncella de
La  Costa,  La  Maquinista,  Els
Pescadors,  E!  Via.  Fora,  E!
Cant  del Poble,  j tantes  j tantes
d’altres.

Perô  no  tot  s’acaba  aqui  hi
havia  també  el Local Social del
carrer  d’Urgeil j més tard  e! del

Barcelona,  19 d’agost  1970
El  “Comisario Jefe  de Espectôcuios”. m ‘ha cridat.

Hem  anat, la meva dona ho,  a la Via Laietana. E! sen
yor  Larrosa  —que  aix!  es  diu  sense  que  jo  m’ho
inventi—  m ‘ha dit,  inés o  menys,  que  a partir  d’ara
em  deixarien cantar.  Primer ais pobies  de la “provin
cia”  de Barceiona,  i si no  “passava res”, a Barcelona
mateix.  Tainb  m ‘ha dit que fo  emfaig  responsable de
tot  e! que pugui haver d’anormal  (panflets, manifesta
cions,  etc.),  ais recitals.

Com  és  lôgic fo  he  contestat  aquesta responsabili
tat.  He dit  que jo  em podia fer  responsable de respec
tar  les regles  dcl joc,  censura,  etc.;  cosa  que  he fet
sempre,  perô  que  també hi podia  haver alga que  vul
gués  “fer la punyeta”.  E! senyor Larrosa  s’ha sentit
ai.ludit  h m ‘ha dit  que eus  no  enviaran “agentes pro
vocadores”  cosa que  m ‘ha fet  pensar  que d’altres ve
gades  n ‘han enviat.

Jo  lie contestat  amb  ci meu argument,  insistint so
bre  aixô  de la meva possible responsabilitat.  M’ha dit
que  e!! no  voua fer  comentaris,  que  aquest era i’encà
rrec  de! governador.  Més o menys es allô de  “b  toma
o  b  defa”.

E!  risc és evident,  perô  s  e! de sempre.  Elis sempre
m  ‘han fet  responsable. Per qué,  sinô  les prohibicions
que  a Barcelona fa fa  mnés de  dos  anys  que  duren?
Tornem-hi.  Ara em deixaran cantar; em deixaran dir e!
que  eus creuen que es pot  dfr i cm faran  callar el que
eus  voien fer-me  callar.

Sempre  hi  ha  maneres  de  douar  a  enledre  tot  e!

que  n  es pot  dir,  Perô dura fa  massa anys  cl parlar
amb  mitges paraubes, i’insinuar.  Com a conseqimència
d’aixo  la confusiô  és terrible. Els  umnics que  tenen les
idees  ciares s6n  la gent  de  dreta  i amb  pràu feines.
Després  venen els  “gauche divine”  dient  que l’artista
ha  de  ser  despolititzat  en  la seva  obra.  Com  si  en
aquest  pais hom pogués  escollir entre ser o no ser des
pohititzat  en  l’obra.  Sén  cils els qui polititzen.  Dc se-
guida  vcus que estàs amb cils o contra d’èIls, indcpcn
dcntmcnt  d’altres coses.

La  quàntitat  de collonades que s’arriben a dir quan
no  es pot parlar o escriure amb  llibertat, ès  immensa.
Per  quin  motiu  un  autor que  té e! prejudici  de  la des
polititzaciô  de  l’obra ha  de ser  més dolent  o més  bO
que  cl  que  té  cl  perfudici  dc  la  polit itzaci6  dc
l’obra?

Ara  es posarà  de  moda  aqui aquclla conya  italiana
dcl  “disimpegno”.  Men trestan t  maten  els  obrers  a
Granada  i on sigui perô  com que d’aixô no es pot  es
criure  al diari, par!em de  Tarzan i dels culs de les sen
yores.  Em sabria molt  de grcu morir sensc que aques
ta  societat haguéspagat  un csclafitfortfssim,  més fort
que  elfrancès  de 1789.
4  de juliol  1972

La  veu,  hi ha alguna cos.a  en  la vcu que  no es pot
dc  cap dc  les mancrcs reproduir.  La impressiô que so
bre  nosaltres  s’establcix  per  mitf à  de  !‘orella —és
evident—  perô  que  no  ens  pren  e!  cos  toI,  com
descriure-la  amb paraules o amnb colors o amb quaise
vulla  altra  mancra de  les que  l’home  ha  trobat per

Liibresa  Mc’inresa.
JA  U M E FU S TE R                  .

escriptor  -

La  cultura catalana, per  demografia,  pertany  al grup  de  cultu
res  basades en  una Ilengua d’mbit  restringit. Per estructura poli-
tica,  la nostra  cultura pertany  ai grup  de  nacions sense estat.  Fi-
nalment,  per  renda  cultural per  càpita, funtament  amb  les altres
cultures  de  l’estat  espanyol,  incloent-hi  !a dominant,  pertany  al
grup  de! tercer môn,  és a dir,  al grup de  nachons afro-asiàtiques,
subdesenvolupades.  -  .  .

Aquesta  introducciô  ve a tomb  perquè  avui  vuil parlar-vos  de
libres.  La producciô  editorial  d’una cultura  és un fidel  reflex de
les  tres definicions  que hefet  niés amunt.  En  els paisos que  tenen

una  liengua d’àmbit  restringit  (tots els paisos  que  oscil.len entre
els  centenars de  milers i els deu muions  d’habitants)  la inddstria
editoriai  rep un afut  instituciona! que  !‘ailibera, fins  a cert punt,
de  les servituds de! mercat.  En  els paisos dits  socialistes, evident
ment,  aquest  ajut  és  total  j comporta  un intervencionisme  estatal
en  e! procés  de producciô  que  abasta des  de l’escriptor fins  al 1h-
breter  —tant  en  cultures anib  una bien gua d’àmbit  restringit, com
amb  cultures amb  una lIen gua d’àmbit àinphi (Bulgària, per exem
ple,  i la Repdblica  Socialista  Soviètica Russé  de  1 .‘URSS). En  e!
grup  de nacions sense estat,  amb  bien gua prôpia  i d’àmbit  restrin
git  (e! neorbandes de  Bèlgica,  e! francès  de! Canadà,  etc.)  l’af ut
institucional  prové  dels  organismes autônoms  (o federals).  Ben
poques  vegades, perô  quan  l’estat és centralista i nega l’existència
al  seu  si de  cultures difçrents  de  l’oficial,  l’ajut existeix:  é.  cl cas
dcl  bretô,  l’occità, cl basc icI  català a França o, fins  ara dl  gallec,
e!  basc i e! català a Espanya.  -

Finalment,  no  cal assenyalar la importància de! consum edito
ria!  per  a determinar  cl grau de  cultura d’un  pa!s. Enquestes  re
cents  dcl Ministerio  de  Cultura  espanyol  assenyalaven que  en  la
meitat  de les hlars “espaiiolas” no hi entrava cap liibre i un percen
tatge  molt  elevat de  la meitat  restant  no  en  consumia  més enlla
d’un  per  any.  Fins ara,  doncs,  la situaciô de! ram de! ilibre (en cd
sentit  ampli  de  la paraula,  de  l’escriptor  al lector,  passant  per
l’cditor,  cl distribufdor j cl ilibreter,), en Ilengua catalana era deses
perada.  Amb  una lbengua d’àmbit  restringit, sense ajuts  institucio
nals  j en un cstat culturalment  tercermundista. Amb  una prohibi
ciô  expressa, a més, per a usar la lIen gua en pudblic. Prohibiciô que
ai  ilarg dels  quaranta anys  i  escaig de  dictadùra s’anà deixant  h
que,  fins  j lot,  va permetre  un  cert  boom,  a  meitat  de  la dècada
dels  seixanta. Ara  no tenim  estat, encara, perô si unes institucions
propiès  4 mentre  la LLOHPA  no digui  cl contrari, competències
exclus  ives en  matèria de  cultura.

(passa a la pàg. 17)

‘expressar-se I expressar els seus sentiments?  la veu de
Billie  Holiday,  per  a  mi  la  veu  que  mès  m ‘agrada,
amnb quines paraules podria fo  començar a parlar-li a
un  aitre de  tal manera que  aquest  altre quan la sentis
per  casuahitat, i sense saber  que  era de  la Billie Holi
day,  la reconegués immediatamcnt?  Aquest  so entre
clarinet  i saxo  tenor perô  pie  d’incitacions erôtiques
en  e! més pur  sentit  de  la paraula,  terriblement feme
lia,  entre suau  i burleta,  on s’adivina la passiô ici  ca
prici.  Passiô fosca  i terbola, caprici llcuger i vanitôs. I
un  b  com - “legnoso”,  per  emprar  un  vocable  italià,
que  no  cansa, o  al menys a mi  no em  cansa.

-  I  com aquestes caractcr!stiques no es perden ai llarg -

dels  anys,  lot  i que  la veu esdevé rogaibosa pocs  anys
abans  de morir,  cos destroçat per  la droga i l’alcohoïi
la  vida d’una grau cantant de jazz,  que va perdent pu
blic  al seu pals d’unamanera  inexorable.

Es  clar,  jo  a aquesia  dona  només  l’he sentida  en
disc  iprou  greu hem sap no haver-la coneguda,  vista I
sentida  en pudblic. Sentint-la hom se’n pot passarfàcil
ment  dc i’estupidesa  dc  la maforia de  les paraules  de
les  cançons que  interpreta.  E! que  intcressa és alguna
cosa  que  és anterior a la meisica j al text,  alguna cosa
especial a la manera de ser humans. Hi ha com un pàl
pit  de  vida que es transmet,  d’energia continguda i in
citaciô  latent a un ritus antic com els homes,  un ritus
que  sentim  i que fa  no sabem  en aimé consisteix perô

sabem  I palpem  totalment  viu  en les cambres ignora-
des  de  la memôria  atàvica.

13 de  ebrer.

pàgnes
‘del
j  dissabte

Recordant el cor de La Unié
Ara  fa  cent anys.  Un .segle. Tota  una  histôria,  tota
una  vida; sortint  de les gorges dels cantaires de La

Uniô  Manresana,  les melodies  alegres, joioses,
enardides,  segons diu .el director  de la  Coral,  que
segueixen  e!  mestratge  de  Josep  Anselm  Clavé.

carrer  de  les  Flors  de  Maig,
on  teniem  e! nostre  teatre,  se
cretaria,  biblioteca,  i  cafè,  on
es  reunien  js  faniifles  j amics
per  a  celebrar  diades  j  festes,
sempre  amb  aquella germanor,
plena  de virtut  i amor,  com vo-
lia  el nostre  gran  Mestre.

I  aixi;  fins  ei  desastre  dels
anys  36-39,  on varem  perdre
no  solament  rno!ts  companys,
gairebé  éblidats,  sinô també  ia
gran  part  de! patrimoni  de l’en
titat,  la  quai  cosa  ds preci  re
cordar  i reme  jar  j  ms  ara
que  se celebra  e! Centenari  per
poder-ho  recordar.  Com es re
cordaran  tantes  aitres coses.

No  obstant,en  eis anys 40 i
amb  i’esforç deis socis va reem
prendre  la  seva marxa  i per  no
parar-se  mai  més.  Quin  esforç
ms  gran  no ha sigut e! dels ho
mes  de  Clavé,  presidits  ara  pe!
president  Pere  Jo,  més  tenint
en  compte  que  no  han  rebut
subvencions  prou valuoses si bé
s’ha  arribat  al  Centenani  amb
400  socis i un  conjunt  de  can
tar  formidables,  per  poder
continuar  l’obra  de!,  gran,
mestre  Josep  Anse!m  i  Clavé.

Per  molts  anys  germans.  Els
d’avui  i els d’ahin.

De!  diari de  “Raimon”


