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Entrevistq o Àngels Gregori, per Elisobet Armengol.
Articles de Mòrius Serro, Tereso lriborren...
Louro Solq: <Pornogrofio obrero, (sobre lo porno-
grofio de /es pefites coses, de Joonio Gorcio).
Ferron Gorcio-Oliver: <Herois onònims de lo mor>
(sobre Veus, lo mor, de Víctor Lobrodo).

Josep Monuel Son Abdón: <De lq nostòlgio, lo
memòrio i el simulocre> (sobre Serem Atlàntido, de
Joon Benesiu).

Mònico Boixoder: <Sif, o el norrodor que feio poe,
mes> (sobre Veles, de Pou Sif).

Sebostiò Sonsó: <Toncor les feridesu (sobre Aví, ef
trouré d'oquí!, de Joon Pinyol).
lluís Rodo: <Lluís Alpero guonyo ol set i mig>.
Antoni Gómez: <L'home invisible es fo visible> (sobre

Les petiodes de l'home invísible, de MonelAlonso).
lsobel Mqrcillos: <Als mc¡rges literoris del ioc teo-

hol> (sobre Les línies imoginàries, de Ruth Vilor).

Pògines centrols dedicodes o Joon-Lluís Lluís
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trI ocus

de voluntots

Corles Sontocono (coord.)

Quon tof semblavo possib/e...
Els fonoments del convi cultural o

Esponyo (19ó0-1975)
Universitot de Volèncio, Volèncio, 201B

380 pògs.

Tretze recerques omb noves òptiques

pel que fo o moviments polítics, ploto-

formes culturols i monifestocions defini-

des com o oculturo de mqssesu. Es

trocto, com indicq el coordinodor del

volum, Corles Sqntocono, d'uno mono-

grofio que conneclo qnolíticoment

diversos enfocoments metodològics i,

fonqmentolment, estobleix lq interrelq-

ció entre disciplines sociols, ospecte

que és d'ogroir: no sovinteio. Això fo

que els dos blocs en què s'orgonitzo

l'estudi trobin retroolimentoció en

ospectes concrets -per exemple,

l'<ombienb> que explico lo gestoció del

ll Congrés de Culturo Cotolono i les 50
Hores d'Art Cotqlò.

Podríem, però, polemitzor ol voltont

de lo durodq de l'etopo dels onys sei-

xonto, que té proboblement uns refq
rents onteriors, situobles ols Poïsos

Cotolons en lo constitució -com o indi-

cqdor d'uno novo voluntot d'orgonitzo-
ció culturol- de lo plotoformo de

l'Obro del Diccionori Cotolà-Valencià-

Boleor, polonco de diverses empreses

de construcció nocionol.
Al morge, però, de lo periodilzoció,

el volum escloreix lo formoció d'uno

novq mentolitot -enmig d'un convi de

model en l'ús del lleure, com evidencio

el copílol dedicot o l'esclot del turisme

ols onys seixonto o les llles- que,

segons els oportots que pertoquen o lo
segonq port, reperculeix en lo formoció

d'uno novo culturo en formo de culturo

populor. Són, però, les sis temòtiques

de lo segono port les que evidencien

voluntqts orgonitzodores de lo culturo

odreçodes o sectors mitions de lo

pobloció, els més proclius ol suport

ol règim de Fronco. Plontegen, des

de lo sociologio de lo culturo, el perquè
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de lo botollo per uno novo culturo -
ben congriodo pels equips d'ort, com

poleso Copdevilo- que esdevenio

fonomentol per o qüestionor el tordo-

fronquisme i que explicovo lo incorpo-

rqció dels intel.lectuols en les situocions

d'emoncipoció. Com, si no, col enten-

dre lo permissivitol controdictòrio del

fronquisme dels onys seixqnto dovqnt

l'esclqt editoriol, com indico August

Rqfonell, però olhoro lo repressió

envers escriptors com Pedrolo, com

plonteio Froncesc Foguet? O, en sectors

de resistèncio indirecto, com orcl

Destino, l'orgonitzoció de noves inter-

pretocions historiogròfiques, com esto-

bleix Jordi Roco? El dorrer fronquisme

ero necessòrioment comoleònic.
El que indico oquest volum és lo

necessitot d'oprofundir en òmbits teò-

rics fins oro poc, o gensr investigots

-com fo Giovqnni Cottini qmb lo

impressió lrqstornodo de trqnsterrots

republicons o llur retorn. Esdevé un

punt de suport, de portenço, sòlid per o

endegor noves col'lectònies, o mono-

grofies, les quols són les que hon d'o-

cobor per concretqr l'espoi reol d'obosl
del temps culturol i polític pertonyent ols

onys seixonto. I oixí reflectir nivells de

continuìIot i de rupturo entre el convi

culturol -o revolució culturol?- i el

polític. Quins foren els moviments polí-

tics més conseqüents q l'horo de vincu-

lor el convi d'ideolitot que s'operovo

entre els onys cinquonto i setonto i lo

rupturo democròtico que semblovo pos-

sible d'ençò de 1973? El copítol de

Jordi Cosossos sobre els dos Con-

gressos de Culturq Cotolonq pot opor-

tor-hi hipòtesis convincenls. Com tombé

és d'interès lo reproducció de morcs

mentols sociolitzots per lo televisió ols

onys seixonto, molt ben onolitzots per

Tereso Serés.

Tot plegot indico que hi hogué molts

<seixonles> que tingueren continuìIot o

començoments dels onys setonto, novo

dècodo molt més diqlèctico, oteso lo

intensitqt dels fets esdevinguts orreu

d'Europo. Per oquest motiu, un punt d'o-

rribqdo de lo dècodo onolitzodq podrio

ser, omb totes les limitocions, 19ó8.

Lo represo de l'onorquisme, orron d'uno

unificoció obligodo -Teresq Abelló-,
i l'emergèncio del nou independentisme

expliquen fenòmens influìTs per oquest

nou període intel.lecluol.

Volum de referèncio que, nocionol-

ment, demono recerques comporotives.

Xovier Ferré


