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CARTA DEL
CONSELL DE
REDACCIÓ
La paraula cultura, una de les que s'empra
més frequentment a la nostra civilització, ha estat i és
motiu de controversia per la seva dificil definició. El
seu sentit ampli fa que sigui molt subjectiu dir on
comenca i on acaba aquella. Potser la millor defició
ens l'ofereixen els antropblegs, que la descriuen a
girosso modo com: manifestació de tOtS eis trets
específics que es desencadenen durant l'activitat
humana. Cultura comprendna així preferencies
estetiques. modus de viure, manifestacions
folklonques, etc.
En I'actualitat, en una societat marcada pel
lleure, I'individu sent la necessitat o el plaer de
practicq espon, lectura o activitats de caracter Iúdicfestiu. Es potser en aquest últim punt on caldna
emmarcar les persones que participen a les activitats
foiklbriques. El folklore és una practica molt
dinamica i viva pels ciutadans que en el1 participen.
Tanmateix el seu exercici ajuda a la integració de
diversos s e c m poblacionals i adhuc marginals
d'una determinada societat. Són potser aquests dos
trets positius del folklore els que han desencadena1
en els darrers anys un creixement de les
associacions lúdico-foiklbnquesi en particular de les
relacionades emb els balls parlats, fenbmen
generalitzat a tot Catalunya. Aquest nou impuls de
totes aquestes practiques ha estat i és recolzat per
totes les administracions siguin del signe que siguin,
ja que en gran mesura són sinbnim de política
populista i practica per la facana que es vol oferir.
Tarragona no és pas una excepció que defugi
d'aquesta regla general, i tal com hem vist en les
darreres festes de Santa Tecla, a la riostra ciutat s'ha
produi't una veritable processó folklbrica. El perill
manifest que significa el reviscolament tan rapid
d'entitats és fonamentalment perque en pot resultar
un creixement efimerquant a durada dels col.lectius,
i perquk es poden aprofitar aets culturals que no són
específics de l'indret. Evidentment, negar la
importancia del folklore seria absurd, pero sí creiem
necessari establir una campanya de sensibilització
vers d'altres aspectes culturals com ara els histbncs,
literaris, musicals o d'altres, que no són incentivats
perquk fer paliable una tasca així nomes es produeix
a un llarc plac, en asonancia amb el folklore que
ofereix uns bons rendiments a cun termini. Si es
produís perb aquest eixamplament d'aspectes
culturals aleshores, el dinamisme del folklore,
convenit ara en fenbmen de masses i mbbil
reivindicatiu d'una determinada nacionalitat o sentit
popular, esdevindria manifestació cultural integrada
entre moltes d'altres, de les quals n'és una
representació més i com a practica comú que es
produeix dins l'ampli conjunt d'activitats que
caracteritzen una societat desenvolupada.
CEHS'GUILLEM OLIVEñ

Sumari :
Cultura Llibertariade
canvi de segle /A proposit
de Joan Monseny
Roma S0lé .............................

4

.

El m0n~mentals
heroisde 18111
Ma Elena Virgi/i Beflran ........ 7

,'

Endeutament i
reproducció domestica
segles XVI 11 i XIX
MontserratSoronel1as........... 8
Un catala a Cuba. Recull
de dades biogrhfiques d'en
J O S ~ PGener i Batet (1)
Jordi Tortosa ..........................10
Reflexions al ~0ltant
d'una taula rodona en
forma de banyes / o de
COm iperque no es fa
teatre a Tarragona.
Joan Cavallé ..........................12
A rentornde la
tradició castellera ....................1.4

Dimecres, 24 d'octubre
a la Torre Romana (Placa
Pallol) a les 20 hores.
Conferencia
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a chrrec de
Núria Sales
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