
UN RACONET A TV.}

No fa massa dies la Teresa P�ies denunciava l'exist�ncia

d'endolls en els organismes culturals i administratius. I fins

parlava de certes marginacions (Aquest �s anarquista,comv�ista,

etc) � Potser �s cert que hi ha ,.en alguns cercles, un dissimulat

refus dels incbmodes; perb ,de passada,Yoldria recordar que els

inc'omodes no aempz-e s6n els anar'quts+es 0 marxistes, i que de ve

gades hi ha cercles de cart pes on tambe as barra dissimuladament

la porta ala cat?Jlics practicants,posem per cas.Un cas que no es

esmentat pas az-a p·er cap CDfl..!lotaci6 personal ..

Di t a txo , i 1006 que no als endolls jo vull referir-me ails cer

eles tanca'ts de fet, oberts aparentment .. Entre una politica dt oblit

i 'una d' eEclusio hi ha poca dj.fer�neia efectivae els resul tats

s 'on que unes personas "mes 0 menys d t

aquell cercle"" tenen possi

bilit�ts de moure-sthi, treballar-hi,aportar-hi llur creativitat

i unes altres que per les raens que si�Ain, de vegades purament

fisiqu.es i no pas de tensi6,no hi tenen entrada. Repet1dament ve

iam repetits uns noms en e1 cas camp de La eu'l, ture , noms que s6n

U-'I"lR i al·t'ra volta divulgat.s." exalqa.ts"amb· tots els mereixements,

per� fins i tot fatigosamentf a un o"bservador desconeixedor de

La varj.etat de La nos-tz-a out.tura pot fins i tot semblar-li que

aquestq cui. tura en lletres., ar-quf, tectura 0 arts pl�.stiques t�

una nbmina fixa •

.

Com que-no voldria aemb.Lar- hipbctita, declarare que el meu

propbsit �s de tenir un raconet a TV3;cIar i net. Precisament

comencem a:ra a tenir ,dinS la nostra manifestaci6 liter�ria,bons

noms aproi'itables pel medi televisiu,vull dir autors que encaixen

en la qualitat especifica de lluI's obres dins la TV ! posseeixen

una evident base per esser trascrits a la pantalla 0 condicions

esperan9adores per fer-hi guions 0 crear espais. AqueGts autors

en bona part, han estat ja convidats a fer coses per a la TV3,

i , en la nova programaci6 fa poe anunciada,t?rnen a apar�ixer

com gent a la qual ha estat encarregat algun 0 altre trebEi,ll.. Ve

iem que s6n els noms de sempre. Deu meln reguard de pretendre

que siguin esborrats: nom�s pretenc que la nbmina sigui amplia

da amb aquells autior-s que, com �s e1 meu cas, per raons fisiques,



no ens movem dins IJolla barcelonina. El nostre milieu cultural

�s semb1ant sl de Fran�a: tot el que no �s Paris tfle molt poe eco,

i. si b� en part �s comprensible que les manifestacions concretes

dirigides a Itaplegament de public ent�s i de public majoritari

tinguin 1111.r concreci6 ales grans oapa tala, 1 i efecte, a la llar

ga, �s molt limitador,i un xic frustrant. Perqu�, u.ltra als autors

1to1::>1"a deis quaIs t� un eco immediat,degut a lafacilitat amb qu�

es fan presentacions .,.-coctels,tau1es rodones etc entorn de cada

novetat que treuen 0 cada temporada de vacanoes que fan, 0 cada

traduccio que l'editorial vol promoure.tot aiKa dins Barcelona,

dins e1 que en di:t":(em La xarxa immediataf hi ha autors a Figueres

a Reus 0 en d'altres centres allunyats del Cap i Casal que treba

lle� fOTga, que publiquen.forga.pero que estan mancats de publici

tat, to-i; i que , de -q-egades, tenen pr-ou public .. No vv..1l deixar de

dir que la premsa i la rlidio trien la majoria de vegades e1 cam!

m�s comode i econbmic,-entrevistar 0 coment�r aquella obra de l'au

tor 13mb e1 qual mes f· cilment poden posar-se en contaote, que �s

mes nst. I, fatalment, la TV te1evisi6 en general,opera igual.

III Associaci6 d tEscriptors en Llengua Catal.a�9. fa la presentaci6

d�autors i obres de 1 t autori la seva obra rlfta\!ban!lIImimD he examinat

b� les invitacions a aquests aetes i he arribat a la conclusi6 que

els autors de sempre r� est� presentats a Barcelona, a l'Ateneu,

a tal 0 tal Col.legi Professional 0 en entitats de pes. Els autors

tradicionalment tractats com a mAs grisos� son presentats en racons

de comarca. davant publics que no llegeixen, i tal vegada aquesta

presentac16 obt� uns resultats negatius. Tot gira entoIT. del mateix:

i �s com una bola de neu., que fa insistent La irnatge d'un autor

fins a magr�ficar-Ia i deixa cada vegada m�s agrisada la imatge

d'un altre.

A mi em sembIa que �s missi6 de la premsa i de la TV donar oabu

da a tothom, ampliar la 11ista de gent que hi col.labori, i par-

lar de totse els qui. fan alguna activi tat cu'l, tura que no s_gui es

porndica :la l'efecte de miralfe��c�£� medis b8reelonins posseeixen

seria molt benefioi6s per als autors de comarques, els autors dis

crets que no son comunament vistos per les reunions� ir�uguracions,

estrel1E, presentacion�, vernissages 0 festes cu.lturals barceloni-

nes ..
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Quan precisament la TV demana participaci6 del public. i as

disposa a �sser un Ludret d'intercanvi d'idees i allb de 1a fines

tra oberta a tothom, cal que incorpori temptativament col.labora

cions deLs autors no dire m�s deeeonegu+e , perrque ser-La una inexae

titud,perb Gi menys pU.blicittzats, alguns dels qua l.s serien �segur,

un descobriment agradable per al public,perque tindr:ten coses a

dir 0 a. enaenyar ; He ·escri t e1 mot 1ttemptatiV"dmentft perqu� hem de

cleixar oberta La sospi ta que alguns fra.cassai.!'ien, no encaaxar-t en

en e.L medi: tamb� a.lguns autor-s famosos MnmmmnBlIID'fUlf els pa s sar-La

igual. Ara, per provar no es pard res.,. i sempre slm pot guanyar

queLeom,

Aquest tema dels autors prudents. dels autors sense contactes

en e1 m6n de la difusi6. que as' Immiten a escriure i publ.icar,.

perb que son po c comentats, ja La va tractar en un excel.lent ar

ticle un escriptor que em temo que pertaey a aquest grup no vo1-

gudament gris:' Estlanislau Torres.,. a 1a revista Pres�nciaJ e1

1970.' Ja f'a anY's d
�

aixb.i La TV] era aleshores una un somni que

sem.b1ava que mai no havaa dtarribar.•

Ara ja 1at tenim • I m'imagin� que deura agrair tot suggeri
ment el'l..riquidor ..ni que sigui presentat amb aquesta apar-errt fa1ta

de modestia. I es que .,5i continuem practicant 113. modestia i 1a

pud.:{cia,.ens hi mOTirern, sabeu ?


