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Des hommnes et NON de Manuel de Pe-
drolo, auteur catalan. Aixi presenta el pro-
grama la versió francesa d'una de les obres
més importants del teatre catalá de post-
guerra. El tcxt francés és de [ordi Sarsa-
nedas i Francoíse Thanas i l'estrena a Fran-
<;,\ ha unat a cárrec dels integrants de L'!
Théatre Da Val de Mame de Sain·P,·1uur ,
sota la dírecció de Pierre DelIa Torre. L'o-
bra fou estrenada el 21 d'abril i les' repre-
sentacions duraren fins el 23 de maigo
Cal remarcar l'extraordinaria factuJa' del
programa. U na carpeta de cartolína enelou
nou fulls de format carta, impresos .en tin-
ta negra sobre tres colors alternats, groc,
gris i rosa, alguns Illustrats arnb re pro-
duccions de pintures, el'obres nrquitectóní-
ques o de paísatges catalnns, ultra la Io-
togrufia de l'uutor. E;l pruner fuE detalla
lposdates i. hor.ms de les represeutncious,
aixi com el repartírnent i els preus de les
localitats. El segon dónu una sintética bio-
grafía de Manuel ele Pedrolo. El tercer re-
produeíx la truducció ~J frunces del co-
mentar! que :M~>:tillEsslin dedica a Homes
i No en el seu l';ibr~ The Thetuse of thc
absunl. El quart i el cinque fan la presen-

tació de Manuel de Pedrolo C0111autor dra-
mátic i com a novel- lista, respectivament.
El sise és un breu escrit sobre la situació
'de rescriptor ca talá en l'actualitat. El sete
reprodueix la traducció d'uns fragments de
la novel. la A ')ui es pa:rla de mi, que la tra-
ductora, Carmen C0111pte, ha títulat redro-
lo par lui-méme. El vuité fa cOlj~ixer al
púhlic algunes preguntes i respost es ¿'un
de tants intervius de que Pedrolo ha eslr.t
objecte després de l'estrena d'Romes i No
a casa nostra. 1 el nove, sota el tItol de
Millorité Zinguistique repl'odueix un Irug-
mentde l'article Le 11robZeme du biUngtiis-
me ea CataZogne per Mathilde Tubüu-Ben-
soussau aparegut (¡ la ReDuf:l eles lan6ucs
latines. En definitiva, aquest programa és
una (lfian;¡ci6 del' problema cultural .i na-
cionul catu!a i u.i crit de clcn{c.l(:ia de I'actc
de genocidi oue hom comet contra el :l,vs-
tre poble. .
L'estrena d'aquesta obra en una de les llen-
gües majoritáries rnés cultes del món és

. un ucte de justicia envers un autor que
s'ha mantingut Hdel al seu país i a la seva
llene:m a' despít -Ie tots els z:llbat~:;le:
l'enerníc. -- l. ¿1.
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d'una 'manera deter~inada ja no pot sortir 'Basc. Com ha reaccionat el públic enfront
cantant llllS temes que es cantaven en els al fet -de cantar en cata la?
nnys 60, no? Aleshores, és cIar, la' díscrí- 11. - Mira, jo ,també he estat el primer sor-

,¡l,'in'ació és immedíata. Jo vuig tenir' du- preso Ai País Buse ja espcrava que hi ha-
rant un any o un any i mig una discrimí- gués una reacció' normal perq ué, en certa
nació =sulapada, -era +slmplement-rla-rdiscri->- - -munera=els-prublemes que tenen són pan!-
minació lingülstica i -prou. Va ser a par- lels i molt semblunts als nostres. Per p ir]

tir ... , jo, valg fer el servei militar entre me va no hí haviu cap mena ele reticencia,
el 64 i 65, peró va ser a partir elel 65, al contruri, estavn mol tconvencut que ana-
cree jo, quan la díscrlminacló comeIH;;I:1 va a cantur en un 1I0c on trobarin una corn-
ser sistcmáticn, anteriorment ha~ia estat prensió Immedíutn, ju d'cntruda. A Madrid,
més interrnitent, pero [a c1esprés elel Di- en canvi, dones no ho vela ciar, és n dir
gllCln Na, després elel Festival del Medí- es podía pensar que hi hauria un senyor
terrani, al' jo no cedír a les ternptacions rle que vindria amb alló del catalñ i 1(;'5 his-
cantar en castellñ, cantar en niglIt clubs, tóries del dialecto i aquellas histories ele
etc, etc., ja van omencar de seguida a fer- separa tistes, etc. etc. En canvi, no. En
te la vida ímpossible, peró d'una manera canvi hi va haver una reaccíó absolutament
intcrmitent, perqué no era molt massiu-tol ele simpa tia total i a més a més 110 et diré
alló encara, peró ja a 'partir del 65, (Iue cl'una total cornpreusiú, pero sí d'un inteni

la cosa' s'haviu estés molt, la discrimina- de comprensió. Es ciar que, tot s'hu (['9

ció vil venir, rl'una manera sistemática. dir, a Madrid tot el moviment progressistu
No hi ha enuig en el to. Iluimon parla (lile hi ha hagut des de fa uns anys -ha
arnb la serenitut del soldat veterá, de l'ho- entes, com a rninim, que hi ha alló que
me nvesat a la Iluita, amb In fermesa .qúc : eri diuen "reglons" -ben diíerenciades del
dóna el convenciment d'estar bregunt per que és la "nncionalitat" espunyo]a oficial,
a conquerir quelcorn de just, per alguna Tumpoc diré que hagin entes el problema
cosa que no sera per a ell, si més no, no fins al fons, aixó no ho sé, perq ue qua n
solarnent per a ell, sinó per a tots els ho- menys t'ho esperes el surten amb una pre-
mes de la seva terra. gunta que et fa dir: "Horne, aixó no és

alló que haviern quedutl". Aleshores, res-
tes sorprés, .no? Pero jo cree que l'aírc ha

.','

,P."- En quina mesura et sents travat per
la censlll'a' (luan escrius una caneó?

R. - Aixó és una cosa ben difícil d'esbrí-
nar, 'Perqll&' hi jugn tarnbé el subconscíent,
evident~~e11t. jo Fuig l'esforc norrnnlment
de .pensar "lue no hi ha censura,' quan l'S-

tic Fcnt uuu caneó, pero una vegnda feta,, '

imrnediatament pensé que hi ha una cen-
surn. f:s il dir: quan l'eslic fent, Iaig tots
els esforeos' per dir: "Jo tinc ganes de dir
oixo", Pass~ tumbé que moltes de les can-

cons a mitjan fer ja veus que no passarñ
i no soIs que no passará, sinó que és un ti-
pus de caneó que podría crear-te, problernes

, inclús en cas de cantar-la a Iora. Alesho-

res hi ha tota una hranca de la meva pos- I

s.ble produccíó que esta com capada, és
a cHr capada ;'Jels Fets concrets I~e!'qhf;
penses que ',parhu" e1,:., segons quines {!OSt~5

i en segons quín to eh" de comportar una

quantitat de' problernes que no és eficuc
és a dír has de buscar la manera de Fer-ho
que sigui efiC¡\9,' que sigui inclús publí-
cable: que no quedi er, un culaix, De rota
manera, aíx! i tot m'ho ~n:;snt quatvc anys

sense poder gravar un tong-plau, fcnt eün-
~e!1$> dotze cancons carla any. i el long-pl({y
no 501'(;,1. Perqué tetes les can~w:e que
auaves cuviant a censura, no te les passa-
ven', no te les passnven, entens?

P. _ Iguallll~nt' aquestes cancons les tens?

R. - Les tiric, és ciar, i -a Fora de vegudes
sí que ,ho cantes" pero no pas tot perqué
hi hn moltes coses que encara, dones, et
ereus que :10 és el mornent, o que podría
comportar una quantitat de problemes que
J~O val la pena encara, no cree que sigui
el mornent d'af~gir rnés problemes als que ,

jn 'hi són .

P. - Tu has cantat a Madrid i al País

lI1<.esSO:cg imen t t~

j,.
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canviat malt. Emhe el u mi rn'han
contar de les incomprcnsions que hi ha ha-
gut, . lN r • .~ 0,,,0 " aT;1
anys 50, i -h:M:! ~<p~ 11 i'~lt~
prensíó que hi hn avui hi trobo una dife-

-rencia immensn,- En el meu cas=concret-
s'hí nfegeix que no solarnent canto en ca-
tl\l~ sinó (IUe die un cert tipus de coses,
i uleshorcs tnmbé n un cert tipus de gen!
Ji íntcressu el que jo die, no?, és n dir cl
fct. que ho digui en cnlnh\ els plnnteja un
problema més que no tenien. EIs plunlcju
un problema que ells ignoraven, degut n
la política repressiva que ha portat aqucst
tipus de régim, o clesconeixien o hi eren en
contra sense saber per que. En un' momenl
deterrninat, "todo lo catalán" estnva de
mocla a ~!n(lrid, que tumbé és tina nltrn
manera d'unar-sc'n a l'ultra cantonada. Val
a c1ir: I:i ha gent que ens pensa com un
bloc, no corn un poble, sinó com a un bloc.
Tots els catala;,s som aixi, Aleshorcs dintrc
Catulunya no veucn que hi hagi clretes j

esquerres, sinó que nornés hi ha dretes ('
només hi ha esquerres, Es ciar, és un:'
bestiesa, perqué dintíe Catalunya COIll dill

tre qualscvol nltre poble, qualsevol altr:
nació, dones hi ha dretes i hi ha esq uerrcs
EIll sembla absolutame;lt evident.
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