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Ca�a any, aquest aplegament de persones interessades per la nostra

cultura, compl�x dos rituals: l'un, la proclamaci6 dels guanyadors/
separadament el del Premi d'honor i conjuntamen�e'les obres d'assaig,
divulgaci6 i recerca. L'altre ritual, es el del retrobament, per a

reflexi6,breu perb comunitaria,de les raons que ens empenyen,endavant,
per al manteniment de la nostm cu.Ltrur-a , i la constataci6 deLs signes

que ella ha enarbrat al llarg d1un any. Signes menuts, de vegades,perb
que sumen i fan gruix, is' imposen a qui vulgui veure-hi amb ulls des- .

enllag?llyats.
Parlem sovint de la nostra cultura i ens referim, vulgue� no vulgues ,

al llibre: em temo que, reduir la nostra cultura, de forma simplista,
al llibre i a.l'expres'si6 escrita, seria limitar-la i empetitir-la en

les seves realitats actives. La nostra cultura ens hauriem d'acostumar
t

a entendre-la simplement com el nostre viure comunitari de cada dia,
desenro-lillat des d'una voluntat global d'lafirmar-nos en e L m6n. Fer una

,

"-

casa, -esmenar una forma equivocada de dir, es cultura. Afegir un retol



m�s als eXistents en catal� �s cultura : tot guany en la integraci6

elun home for� �s cuttura , No cal que sigui ni culturassa ni cultureta:

nom�s que dugu.i carrega d'afirmaci6.

Amb tot, 11 afirmaci6 implicita as m�s :Ii. $2 tlit convocant s i ,

alhora, hi ha signes explicits. De corregir dues-centes cartes parti

culars mal escrites en catala)des d'un despatx tambe particular, a plan

tificar un cartell geganti en text catala,a l'entrada d'una gran ciu

tat, hi va la difer�ncia entre 1a remor i e1 crit, la connexi6 indi

vidUal i 1timpacte col.1ectiu., L'abast comunitari dels signes de 1a

nos·tra cu1tura �s,malauradameilt, par-cf.af., En tot un any e s .pub.Ld.quen

a1 domini 1ingtlisti�unes dotxenes de llibres,es llancen al mercat

una vintena de discs/es fan cinquanta programes de televisi6 i sTocupen

un centenar d'hores diemissi6 radiada,i es publiquen en revistes perio

diques uns ·1I1-ilers de planes.

Pero els llibres s6n comprats per una minoria segregada de gent,s6n

poe comentats a la premsaf els discos, llevat de casos molt especials,

tenen l'efimer esclat __ de l'�xit momentani, els p:z;ogrames de tele

visi6 no abasten tot el domini lingUistic i s6n emesos a hores aptes



r.:!1' .::t,
�� nom�s per a convalescents allitats i�vagats; i les emissions

.

\
de r�dio s6n braus i atasconades entre la palloi'a general. Quant a

les revistes,el public de l'una �s el public de 11altra i, als quios

cos paseen :i.,nadv:-ertide� 0, simplement, no hi s6n. 151 signe explicit
de la nostra cultura ,dones, no ens surt a l'encontre,normal i est�s;

hem de buscar-lo de manera expressa,UDa mica solitaris: ens cal tenir

una mitja g;rip per poder veure les emissions de T.V, ens cal disposar

d'un avisador amatent per recordar-nos els deu minuts de radio set�
nals, hem de demanar polidament al quiosc la revista catalana, que,

per ventura, sortira de sota un feix llampant d'altres publicae ions

frivoles: quant als llibres, podem t'tobar-los m�s facilment, perb en

una cacera personal, LndLva.dua.l., pudica. Tot aixb i adhuc una mica m�s

�s i seria insuficient per abastir les necessitats i les apet�ncies

dels components de la comunitat.Ara b�, �s quelcom que tenim i que hem

anat arrencant, si voleu reconquerint,pessic a pessic, en un esforg

d'anys. 3,i som realistes, i sense perdre mai de vista el nostre marc

social deficient, no ans queixarem d'allb que no tenim sense,al mateix

temps ,celebrar prudentment allb que hem guanyat,tot preparant-nos



per a guAreyar m�s.

Ii

Jo diria que els guanys aconseguits no s6n reversibles. I no ho

s6n perqu�laminen amb el temps, 'i incideixen, per tant, en les gene-

_ racions j ove s , Arrufa�an el nas e l,e qui no vulguin considerar que ha

estat un guany, tan Ibgic com vulgueu,l textensi6 pauLatLna de La

llengua a les escoles� ni que sigui en forma de classes optatives

o discrecionals: tamb� l'entrada del catal� a la Universitat i ales

Escoles de i'ormaci6 de .Mes,tre_s. :&1 catal�,la llengua, base identifi

cadora d'un �mbit espiritual comunitari,no �s del tot absent de les

/

minimes formulacions vitals. Que no sigui satisfactori en quantitat,

aixb ja hi estem d'ac0rd des del comengament : que sigui injusta

aquesta insatisfactorietat,tots ho adm�trem: fins a,quin punt podem

combatre la migradesa d'aquestes manifestacions b�siques ? Aquesta

'�s la qtiesti6 sostinguda durant anys de criptica lluita,i la respos

ta hauran de donar-la les generacions q�e.ara entren al ball. L:

aquests, els joves, han d'ampliar encara m�s el nostre marc cultural:
.

vam comengar el uedreg per la poesia,�elteatre,
la narrativa, vam

y
( il �I< ,/



continuar per l'assaig "i som a l'alta-investigaci6, Tot justifica un

esforg col.lectiu,primera base a nivell de contacte,juntament amb la

llengua. Quina difer�ncia no hi ha de les pr�eres col.leccions de lli

bres amb titols que b� _- podien dir-se ambivalents i e L diari a punt de

fer-se realitat •••

Els joves, aquesta categoria nominal,perb �mb� �questa realitat

humana, constitueixen avui un grup pr�cticament total, un grup molt

globalitsat arreu del m6n. Mai com avui, els joves no s'havien assem

blat tant els uns als altres. Reaccionen id�nticament als q�tre punts

cardinals. Davant moltes de les realitats-impacte el m6n personal dels

joves no suporta ni per un instant formulacions que no estiguin en con

cordanga amb allb que, de veritat, es vol assolir ; i, mitjangant una

bona informaci6, a�est m6n jove abraga de seguida les programacions

que s6n de justicia i s'adiuen amb una base natural. Si ells es drecen
·r�

contra el colonialisme i les alienacions,no podran DB $1 ' insensibles
;

a l'absurda-alienaci6 que mes a la vora tenen, a qu� ells, personalment,

estan �ubjectes. Tanta pres.si6 han fet els joves contra forlflU.].acions

t�bies 0 actituds al bany-maria, tantes pet Lc Lons dTautenticitat han



9iCiit_ 3S 1 acumulat, que eL m6n dels grans,. institucionalitzat,ha

reaccionat adherint-s'hi,cada yegada m�s. Aixi, de retop, hi ha hagut

una mena de rejoveniment fins i tot en els signes.externs. Bls joves

han romput el cam! vers d'altres modes. Catalanitzar, per exemple, esta

de moda: i,fins i tot els inclosos en la categoria que, per entendre'ns

etiq_uetaren d'adversaris,fan gala de flexibilitat, obertura, i enlairen
\

.

simbols exteriors i folklbrics de catalanitat,naturalment epid�rmicament�
sense compromis.

Amb tot, que :centre))les reivindicacions de veritat que els joves

plantegen hi figuri la catalani-tzaci6 de les nostres manifestacions

no vol dir tant com si aq_uesta reivindicaci6 concreta'figurts a primer

terme. No sembla que n'hi hagi prou que els reivindicatius afirmin

que, al fons del fons, aquesta petici6, aquest anhel, hi.figura enc�s

i primordial: cal que �iguri com a meta primerissima a nivel� exterior.
\

-

Nom�s aleshores tindrem un testimoni actiu de globalitat. Perqu� la

nostra cuLtur-a es global, forma una unitat interna, i la necessaria

delimitaci6 del camp d'acci6 ha de venir de dins ders coparticips

d'aGf-uesta cultura, no de fora •.



Per una banda, donca,tenim pressa per conquerir una meta satisfactb

ria, per una altra ens aturem a mig carni. Patim del defecte de la i�

paci�ncia,i en no poder aconseguir rapidament allb que voldriem ,ens

�contentem amb fer algunes passes� S6n, �s clar, molts anys d'esperar
llum verda, s6n molts anys d'anar esgratinyant la paret per haver con

cessions irritants per llur prbpia ess�ncia, perqu� les aconsegu!em

despres de fatigoses i repetides peticions. La impaci�ncia, comprensi

ble, pot abacar a una ruptura,tant m�s que les generacions joves ja
..

plantegen les concessions com retribucions degudes, i formulen peti-

cions des de la base de drets innegables. I en no aconseguir res 0 ben

poc en l'esfera de la prbpia comunitat corren el rise de fer un enfoca

ment de molta pretesa volada i de redutda efectivitat dins la comuni

tat. A pretext, en la desesperaci6 de la injust�cia constatada, a pre

text de·. plantejar-se els problemas de justicia universal i de parlar

dels drets dels homes i de les barraques d'un pais llunya i del geno

cidi de tal altre rac6 de m6n, ens podem oblidar de la necessitat. de

justicia aci, dels drets dels nostre homes i de les mancances que en

l'ordre cultural i en el de la dignitat humana elemental podem patir.



Davant de la possibilitat d'oblidar-nas 0 de girar l'esquena � les nos

tres realitats passant-nos a profetes del m6n,pensem en l'exemplaritat

dels qui han consumit_ llur vida,molts de cops lluny de la terra, en una
.

tossuda pacLenc La , repetint di�riament el uno po dem'' � possumus, no ens

�s llegut de transigir ni <le desviar-nos del servei del nostre poble.

I aquests homes, a vegades tan representatius, sentien fondament Ita

llunyament, diria que no els acons�olava pas del tra�el fet falaguer

d'ocupar llocs dlimport�ncia en la ci�ncia 0 en l'art. Aquests homes

eren tmP?lcients,si, perc eren di_!3ciplinats, p�:mefv.en)to.rno a dir" tossuda

mentJa endregar la casa abans de posar-se a adobar el'm6n. 'Aixi,doncs,

�s que, per ventura els homes de vuitanta anys no han_ssntit la mateixa

impaci�ncia dels que ara en tenen vint ? Potser seria hora que enfoqu�

ssim totes les nostres pretensions des dtuna base que en podriem dir de

globalitat. La nostra cultura ha d'integrar-se en el batec diari del

viure, en la conviv�ncia, la coetanietat de les generacions. Aixi l'aspi

raci6 a una vida cultura� plena �s aspiraci6 a una vida, simplement a

una Vida, tamb� plena.



La globalitut que al.ludeixo es contempla i s!abasta b� des d'una
r

posici6 geografica perif�rica. Els perif�rics respecte del nucli

catala central,ara com ara �pinyat a �arcelona, percebem amb forga
les mancances ,pero, afranquits- d'autocontentament i-del petit des

anim, de les travetes dom�stiques i de la fira de les vanitats prop�a
de la concentraci6 d'esperits similars, avaluem prou objectivamentj
em sembla, les conquestes fetes. Avui, un il.lustre i coratj6s _peri

� f�ric us adregara la paraula en el parlament central d'aquesta
festa: Manuel Sanchis Guarner. I no �s pas pura casualitat que hagin

parlat tamb�,en aquesta celebraci6, Joan Fuster 0 Josep Maria LLompart.

Tots ells participen, com jo mateix, fisicament, dtaqueixa perif�ria;
i jo vull veure,en la tria d'aquestes persones, per part dels organit

zadors,una intel.ligent aplicaci6 dela globalitat,ben al contrari

del que s!.:e.sdev� quan un acte d t expressi6 catatane s' organitza pels

qu� s6n enemies de la globalitat. Aleshores l'acte �s com-una conce

ssi6 als infants, com un medi de perpetuar la subordinaci6,la fragmen-

taci6,la situaci6 diglossica i, en de�initiva, la humiliaci6.



tal.lada, justament 'perqu� la sang no arribava al riu. Avui prou treball

tenim a fer surar el cornu denominador perqu� encara els numeradors

Nosaltres, des de qualsevol distancia perif�rica - i em continuo referint

al nucli barcelonf com a punt central hipot�t�c -� veiem molt clar45

les zigazagues de desuni6 i de particularitzaci6, provatures provin

cianes que nomes poden germinar en gent mal informada 0 en genteta

oportunista. Ara, en retrobar-nos any rera any, afirmem la tbtali�at

,

,

geografica i la unitat d'esperit subjacent en les nostres realitats.La

dinamica dels temps moderns no fa altre que refermar,adhuc en termes

econbmics,la integraci6 nerviosament.viva d'un Rossel16 0 d'una llenca

cata�ana molt a ponent. Aquesta totalitat,aquesta globalitat fisica,
es irritant encara per a uns grups que no poden digerir-la,perb ni que

volgu�ssim no podriem pas canviar el curs dels esdeveniments que cOnfi�

guren la histbria.

LJhnic, perb, que encara no hem aconseguit,es una aut�ntica coopera

ci6 entre generacions : em fa i'efecte que no hi ha la necessaria osmo

si entre elles. No som al segle XIX en qu� la Renaixenga,la Restauraci6

podien permetre's el luxe de joves inconformistes al costat de gent ins-



T�nmateix, entre caricatures dels nostres humoristes, serioSas noticies

als diaris, festetes locals nostrades i testimonis profunds de fideli-

stadornin amb floretes de colors variades. Ral vegada haurien de cedir

un xic els m�s conservadors,i els instal.lats,tant a5D com els univer

salistes i protestataris. De la banda dels mes anyats, pensin'que,per
molt Slue els ho expliquin.,els m�s joves no podran copsar en Got el seu

abast la situaci6 d'ofegament i les limitades mesures cel.lulars de

le� nostres actuacions culturals uns anys enrera,aquells famosos anys
que tan sovint surten en ,boca dels grans, amb amargor i despit: "tren

ta anys enrera •••
II

"

!I·

II No caldria fer refer�ncia concreta, em sembla, a la situaci6 zero:

qualsevol temps del passat immediat fou pitjor que l'actual : fins els '

mes �oves, doncs, q�e no han vist la situacib zero ni de Ilmly,tenen
consci�ncia dels guanys assoli�s. Aixi, el temps de reflexi6 no pot
�sser personal, per a una dolguda elegia, sin6 col.lectiu, per am a

un future .Bs l'unic temps que ens valdra.

II



tat,ens retrobem dins el nostre brou,ens reconeixem mentre fem cami,
i, encara, podem tenir el goig critic de contemplar, granet per granet,

, -

la bu.Ldada de� rellotge d'arena,retoric i ba'Ladr-er-j deLa augurs del

nos-lire crepuscle. Augurs de dins i de fora. Darrerament ja quasi no
\

tenen forces per redregar aquell rello·t;ge,i no, seria sorprenent que

un bon dia,' cansats i desesmats, el deixessin en positura horitzontal)
de trav�s, a imitaci6 dels grans horitzons .�pico-mistics. Seria un

perfecte retrat del moviment �el aeu- temps, la pura negaci6.

Volia concloure aquestes reflexions amb l'afirmaci6 positiva que

crec que el cami fet �s irreversible, que el jovent t� m�s medis de

comprendre el veritable abast de tota la nostra globalitat, i que �s

ben b� l'hora que els' qui estan instal.lats flexibilitzin les seves

manifestacions dtexclusivisme catala per tal de formar un bon feix .

generacional. T1tnmateix, la . .LG'e varietat de les nostres manifes

tacions i, per tant, dels nostres possibles impulsos m�s intims,pot

ser una constataci6 il.lustradora per als qui estan allunyats encara



f
de conviccions criticament assoiides. L'espectre, com es diu avui,

o eL ventall ,que d�iem abans , d ' aquelles fa s· Sk21 manifestacions
�
es format de petits sumands, qualitativament satisfactoris,coma;Ls
bons temps histories : �s quantitativament lJ!Wlmmmmsibsrihml1DIlD que apa

reix necess�ria�ent m�s retallat. El rep�tori �s, dones, complaent

amb les m�s variades afeccions : alta elucubraci6 ? Teories filosofi

ques, gramatiques generatives,estadistiques electronitzades, socio

-lingfiistica ••• Folklore llampant ? Sardanes� castellers,trabucaires

teatre antiquat� pubilla de la festa •••Art i Societat ? Arquitectura,

ambientaci6; happening, maua.Laeao a i experHmcia t�ctil,retrospectives
/ del roodernisme, contraespais i quaaf antimateria • Tradici6 civil?

Concert de Sant Bstev8_, onze de setembre, Liceu i Flors de Nfaig i

Sant Jordi i roses,l'ou com ba'Ll.a i Jocs ]!'110rals per l'ample m6n.

Tot aixo, el ritme diari, la tradici6, l'exploraci6 d'un futur

inconegut)�s el nostre marc cultural: cal que en aquest marc hi hagi
I

una mica de tot, manifestacions elevades i vulgaritzades, eXigents i

frivoles. Pero a la nostra manera, cada dia m�s a la nostra manera,que

pot sar la de sempre 0 canvfar , pero decidint-ho nosaltres, La pfnya,



el �uix de la nostra comunitat.

Per tal que hi hagi aquesta varietat de formes de conviv�ncia dins

un estil de vida b�sicament catal�,cal interessar en

inicials el maxim nombre possible de gent que visqui dins l'ambit de

les nostres terres. Llavors,�s evident que s'imposa una tasca abans

que res informativa: -tiot i no disposar de mitjans d'informaci6,ens,

cal fer un esforq mes per edu�ar en la llengua/vehicle principal de

cohesi6, i en la sensibilitat que ha estat nosara de sempre, les gene

racions noyes •.

Els abnegadissims homes i dones que1a cada represa de la nostra col.
-

lectivitat, despres d'un daltabaix, han sostingut les conviccions amb

fermesa i han refusat ttta incitaci6 a la renUncia, es dolen que encara

falta per allL,)J;!1I convencez- molts compatriotes de passar a afLr-mac fone .

taxatives i roqueres: �s veritat, no,sortirem del xipolleig pantan�s

0, en tot cas, avanqarem molt m�s lentament que no ho fariem, si no pel!

po dem aconseguir que al cop de cap afirmatiu.." a l' atenci6 apressada i

breu, els qui ens escolten afegeixin una acci6 mes arriscada a l'hora



de decidir per ells, de trobar-se sols amb una dificultat dregada
enfront d 'una possibilitat cuLbur-a.L,

Aquestes reflexions des de �a meva frontera, personal, geografica,
generacional, hauria 'i 1 6 siSstS ir volgut ql.;le arribessin m�s ben

vastides i, sobretot, m�s retallades i perfilades. No ha estat possible,
tant per mancanga personal meva com per necessitats dig-uem-ne, peri
fr�stiques. Perb vull crelire que tant em perdonareu per la primera
circumst�ncia com estareu d'acord·amb allb que queda dit entre linies.


