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social mods que no ho havien fet mai des de l'epoca romantica.. Ele de

vint; anys aspiren al
-

campionat del mon do boxa , son elogits presidents

de gz-upa 8stlldiantils, enllagos sindicals9 guanyen premia literal....is i

marquen, aillb lBs possibilitats de despendre diner, tota. una orientaci6

de la moda i determinen la submissi6 de branques industrials a llurs

4esigs i apetancies.
Eenir vint anye avuf, dia vol dir, aegur-araen b baasantr , Vol dir, de re

truc:_, sobreto Ii t y,UB 01 terme de II? vida activa he avaneaf an Clualitat,

que La indepcnd�;ncia personal ha fat un salt endavanf admirable, que

La subjecci6 a normae i m�tod,Js j.mposats per genez-ao Lons arrber-Lor-a ha

estat trr-ericada i que cal compnar- amb cIs de vint anys. Evidentment ,no <

es mamen e1 dit : eaben de bon troe l.luuy de quLn peu co'Lxegem els mea

grana; i com que de-bons exenples eLs n'hem donat,encara ens tenen un

xrc de ndz-ament , fler�)_ com que (;B.J.'D.be elJ� hem fei:; fallida en generositat

i en lliurament, ens tenen una mica per ender-guee ·_en el m.iller dels . ca

Bas, eupor-uab.Lee ,

.
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" Ara <::.ue t inc vint anys "

Qu� vol dir, tenir vint anys ? no he 5e .. Qua. jo tenia vint anys vaig

comengar el dar-r-er- curs do car-r-er-a i en pOO-3, coea penaava que no fos

estudiar. Are 1a gent de vint anys rtJrm!tmu':t intervenon en la nostra vida
�

�

Aquella no i.a , en acabaz- de llegir un -lli'bro va dir a La. seva mare :.tlMira

ma:.ua� aqueaf llibre te' 1 cteixare 110gi1", pe rque em. pon�o que oncara l'

e_ntendrL.s. ';'Is·una mica -fortet, parh pots llegir-lo"n _1\ix1, amb naturali

·tat.. Amb La mateixa nuttP.""alite;t que disposell i nanen r-otundamerrt en

qUesti6 dJabillament i d'horaris.

Ale snores , �8 quo la nostru-estructura social s'� es�uerdat de forma
;-l

violenta ? No pode.n--assegurar-ho :� p�ro que en coreencar gaireb� el quart

darrer d'aquest .segle caldra anar pensant en donur m6s�espat als joves

si �q,ue os veritat .. ��l que nb podem fer -�s que als' grana vagf,n per una
•

_ J

.banda i �l;ils de v;nt anye .1(jo�alment per 'Lilla a.ltra: com els pceudo "Hip

piC3H q!l.e t darrera les drogues i tIDS pr-ogr-amas })1J.ram.91lt ver-baLs han aca

bat d0:so:t"ientats i perillosamsllt iuclinats al prim..itivisme .. EI desig
c

-

.d' independ�ncia eLe ha dut a dependz-e dels " puaher-cv de Le s drogues, i

.01 rc£us de formes de vida que consideraven cadu ues,a Ie. incapacitat

de do cap mene d'exemple als fills-que �indran. r per aixQ �s urgent

18. rau.nif'icaci6 faTIliliar� amb tots 01s canvf,a quo calguin, parh conaer-

vant e1 �rinoipi,dDlor68 i joi6s alhora, de la convivencia.

J·03Sp Vallverdu.


