
L'Espi.ll

L 'AurOMAT rc

Tinc al davarrt de caaa un "automaticu, 0 sigui un bar per a minyons

on es venen el que els americans en diuen "soft drinks",begudes gasoses

i sucs ill�S 0 menys diversos no alc0halics. La novetst d'aquests bars m�s

moderns �s que tot �s, com 61 nom indica, automatic, 0 sigui que la venda

�s fete. amb maquf.nea , Naturalment, un dels atractius m-&s evidents de r
'
es·

1

taoliment sol �sser e1 toca-discos, davant el qual s extasien xavals i
,..

mosset-es escoltant als "hits" ultims. Algun d'aques'ts �xits musicals t�

per' al msu gus G una popularitat maaea per-Ll.ongada i alashores em forada

eLs timpans- tothora La consabuda mue tque ta , Vull dir que e1 mimei.isme

del jovent �s esgarrif6s :' to s desfilen una hora 0 altra a dipositar

les m.onedes al trau i escoltar Is ma;teixa paga, la que aquests dies obt�

la maxima popularitat. Ii un sol no as desvia del gust multitudinari.

Jl'imagino que els unfver-artar-Ls , acampa�s ales universitats i bolca

dors de cotxas, deudn �sser una mica m�s originals, dltrament veig molt

.mala ent que poguem ascapar de la massificaci6. A la massificaci6 contri....

bueixen, no hi ha cap dubte, aquests mateixos establiments, tots tallats

pel mateix patr6, tots proveJ:ts de le-a matoixes maquinGs i dispensadors

dels mateixos gelats, cacaus i sues de fruita.

De tote. manera, ult�a la massificaci6, e1 que aqu..:-sts establiments indi-
.

,

qUdn �s la independitzaci6 de Ie. joventut, I exclusivitat de les seves
...

maniiestacions enfront de Le s manifestacions de la gent gran •. Des de

la pubertat ja s6n diferents, ja tenen 1lurs distraccionFl, que la provi

dent publicitat i comercialitzaci6 capitalista ha canalitzat i muntat

en exo.Ius tva , Cases de modes per a adoLeecentis , bars per als adole .centrs ,

vehicles m0s' 0 menys .motoritzats per a jovent, begudes de joventut •••

Aix!, dones, el nostre m6n s' eeta convertint en un m6n que ae par-a els

joves dels grans, que fa forgs incomoda la conviv�ncia de pares i fills,

que permet a aquests darrers de prendre deoisions a vegades molt�pofun
des sense el consall i els advertiments que nosaltres encara vam demanar

i Yam trobar natural que ens fesein donats.

Tot pIegat deu �sser natural dins 1�evoluci6 del cosmos. Es possible,

-no puc afirmar-ho, pera d'una 0 altra manera ho ensuno - que aquostes

manifestacions e
'
Lndependeric La i per-sona.LLtaf col.luctiva ( ni que sigui

,

alimenGada per mimetismes) dels·joves no sigui sin6 01 oomengament d una

gran revoluci6 de la joventuu de tot e1 m6n, delerosa de destruir les an

tinomies entre realitat i moralitat que vint eegles de civiLitzaci6 occi-
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