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ELS SEIXANTES ]osep Vallverdu

Hom sol parlar de transici6 cap ala democracia-a partir dels

darrers anys de la dictadura, posem a partir de 1970. Cal pensar que

molts dels testimonis apareguts en aquest sentit tenen origen en persones

que van comencar a actuar per ajudar modestament a la transici6

precisament en aquells anys 0 en els immediatament posteriors. Per altra

banda, la insistencia a parlar dels setantes obeeix tambe a l'enllaminidora

realitat d'uns anys que conduien a la llibertat politica i sindical. Tot plegat

ha acabat donant la paraula de manera aclaparadora als testimonis

d'aquest sector politico-sindical.

Perc en els anys seixantes, en plena dictadura, es va treballar
�.

de forma opositora, no pas obertament sindical ni politica, perc si cultural.

I la resistencia cultural ha estat en bona part negligida per les persones

d'orientaci6 estrictament politica 0 laboral. D'una banda, l'oposici6 cultural

tenia un determinant prou clar i definidor que en el ;nostre cas era la

llengua . El plantejament politic actuava en un cornpas molt general, no

estrictament catalanista .i en molts de casos obertament universalista. De

fet, hom admetia els catalanistes culturals com uns companys de viatge , un

poe de dretes - per que ser catalanista havia de ser sempre signe de

dretanitat ? - i de formaci6 burgesa, realitat admissible en alguns casos,no

en tots.



leIs ays seixantes cal reivindicar-los perque durant aquella

decada es va fer forat en el camp cultural. A partir de l'any 1960 la

censura de llibres ide premsa canvia a favor d'una mica mes de llibertat i

tot allo de cultura catalana que encara continuava fent-se clandestinament,

es va continuar .pero amb mes extensi6. Cursos de llengua, butlletins

bilingiies, clubs amb activitats en catala ... Cavali Fort, Omnium Cultural,
, Tele/Estel,etc.

El Sicoris Club va ser un dels fogars en aquest sentit. Perque, sense

menystenir la valua de les seves activitats esportives, fou en el terreny

cultural que aquells anys va definir-se de forma preeminent. Els qui vam

viure de prop aquell fenomen recordem, i ens fa goig d'estampar-ho ara,

les classes de catala de Josep Lladonosa, Isabel Arque, Pere Terrado, la

creaci6 de la Secci6 Onofre Cerver6 que hostatjava conferenciants i que,

en la impossibilitat d' editar com desitjavern va permetre la confecci6

d'una revista oral, que "sorti" en unes quantes edicions de viva veu, feta

per Josep Vallverdu, Lluis Domenech, Enric Farreny, Francese Porta. i

altres. Onofre Cerver6 fou un caliu per a un public davant el qual es

pronunciaven conferencies, com per exemple la de Joan Triadu sobre els

tres grans poetes lleidatans, Morera, Agelet i Torres.

Poe despres Onofre Cerver6 deixava ellloc a l'Esbart Martus
I

Torres, portat per gent mes jove, com Manuel Lladonosa, Victor Siurana,

Teresa Salt6, Xavier Porta, Xavier Maurel . A cavali d'aquest Esbart es

donaven a coneixer novetats en el camp de l'art, de la poesia i dels estudis
,

i aclariments histories, es crearen premis de Poesia ( Martus

Torres,primera etapa ) i es feu el primer butlleti. Uns publics adictes, entre

els quals no hi faltaven activistes com els germans Barrull 0 Joan Cullere,

constituien el caliu entorn d'aquells moviments dins el moviment.

En l'escaienca del Cinquante Aniversari del Sicoris Club crec

que val la pena reivindicar aquells inicis dels anys seixantes plens

d'esperanca i ,sobretot, de fe.


