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Desi t j 0 � expre_s�ar d' una banda, e1 n€ u pregan

agraYment a �a Fundaci6 Francesc Riba1ta per haver-ne

co�ocat a aquests actes de ref1exin ji segonament

nanifestar que �es idees i consideractons que expo

sar� s�n de Ia meva exc]usiva co11ita,i tenen el grau

�. e1 punt de maduraci6 0 acidesa que particu1arment

e lls haure inf6s. Aixi n' accepto tant la responsabi1i

tat cam 1es critiques que panram suscitar.



l'efecte que aque Lla persona no te ccnsc i.enc aa de per-t Lnenca

La paraula cultura ja ens resulta d'entrada incomoda :perq�e es

un mot al qual hem donat tot de valors diferents : de vegades 1a

gent empra cuI tura amb
,

el senti t d' ac�ulacj.6 .�e saber "es mdrl t
.

�I'\l.el\l\.r Q -"YL� a1 'l,JJ..di.n.C

culte", d'altres 'urbanitat i s�ntitJde l'equilibri en la con�vi-
vsnc i.a " no tenen cult tra,ho fan maLbe t o t ", Tambe per establir

sostres 0 estrats hist o r-Lc s : la cul. t.ura minoica,la cuL tura bar-r-c»-

ca ;0 per definir ,simplement, maneres de menjar :la cultura de

l' oLi, enfront de' la de la mantega. 0, encara, amb acotacions geografi

ques: la cultura cel tica,. _ peruana 0 catalana.

En un marc soc jal,historic, lingUistic propi , cada naci6 es una

cuLt ur-aj t r-e t s de La qual compar-t e ix amb tultures ve5:nes 0 d'un

abast considerable inclus :la cu]tura catalana pertan.y al gran

mapa de La cu'l'tura occidental ( es un terme,aqu:est,relatiu) de

tradici6 judeo-greco- lla tj.na-cristiana. A14b una lJieng U3. definida
.::;c

i una historia identif:ilcabl e, po dem parlar de cult u-a ca taJa na, sem

pre que tinguem err compte,a IDes de la llengua i la historia, les
eLctu.a.l$

transformacions de la societat,les importacions cult trals, el

mestissatge, i e.L supraestra t de. medeLs aclaparadorament presents/
difosos pels mit j3.ns de cornunicaci6 de masses.

Complicat,jjntrincat,entortolligat com semblaria,ens cal acarar -

nos-hi.

En pri'lT\er terme, si cantemplem la realitat catalana avui) distin;...

girem una vida quotidiana marcada pel que fer de cadascun dels ha

bitants,i una solada permanent que correspondria als trets comuns

heretats. La primera,la personal de cadascujve rnarcada per les

pr-eo cupa c i.o n'y ' per-emptio ri e.s , que poden abastar des d' una si tuaci6

laboral prec�ri8jf�ns a pro�lemes familiars 0 il.lusions de rea-

-.::.c:- -:

6 P t t dve.gadesf . ,

litzaci6 personal Q: de contribuci. social. er an, ',e..La re Lex i.o

sobre els trets c om uos hereta ts es pr-csdue ix es po ra ddcamerrt , i fa

a la comuni tat de l1$ler-a operativa ,activa : a ixo pero , es produc te

d'una certa angoixa i d'una certa temor a trobar-nos damumt la cor-

_aa fl uixa. En efecte,com a catalans, estern acostumats a afirmar



1a nostra manera de ser, a rec1amar que se
I
TIS reconeguin els perfiJJs,

perquB t c-t just sortiln dues passes enfora ja ens cal explicar el

que ju en dic la primera llig6. Gaziel va escriure a Nau Viatge Sen

timental aq 0011 , tros d.e conversa haguda en un t,ren frances : "�ixi

vo s sou espany <lll � ?" If S6 c espanyol, pero , , ,

" 'I personalment In! he
"

trobat amb algu que ,en matisar jo que era un "oataLa de :I I Espanya"
)

m"ha ta11a t, a1armat davant La \lDssibili ta t de me s aclarimen ts : "Ah ,

oui,je sais, je sa i.s ".

Tant ens es necessaria aquesta nostra afirmaci6 que,de manera

subconscient,Avoldriem que tothom la fes de forma explfcita.I aques-

f
",.".,' la " "

ta explicitaci6 ens a nosa per .c.amJ.rEr', a.trio ra que recone1.xem an-

esquivable.
Si no puc incloure La - consciencia de poble dins els distinti us

�

de La ident If'Lcada cuIbur-a" a que pertanyo:,no puc seg uir eridavant ,

Per conseq"rent,abans de parlar de literat �a,d'investigaci6 0 de

vectors de f'o rca so:::c ials , de cr-eac i o artistica., haLg de veure

si la meva conec i enc i,a de ?ople es compart Lda , Aixc es basic si

desi t jo tenir una plataforma' des de la qual pro j ectar-me a I' m6n,

a1 mon de la cultura universal.

La. primera i mes visible capa de c011.or q� presenta La meva

cul, tura es la Ll.engua : eo r-pr-sn , endeme s , els visitants que s
I
aco,s

ten a la rrostra area geografjica i que ,generalment,no han estat

advertits d'aquesta realitat. Una realitat que caL,a voltes des

entranyar de II enxgrxat en que es troba,compartint el carrer i

La com inf.cac io amb 18. L'l.engua ve!na, introdulda i mantinguda alho

ra per l'laparell adminm.stratiu i pel·,' car-a c t e r resistent de les

onades immigratcries , Ies quaIs ncr minven l'usdIlur llengua si

no es coactivament ,i aquesta coacci6 no s'ha produ!t. Ben cert

que,en quantitat�menuda,quaisevol immigrant a qualseval pais en-

�
tra a II us de la IJe.:.;-'?-£adqu�ida, perc tambe es cert que si son

grans masses tende'ixerr: a formar taques impermeables, dirt.:s. i..

fora de .lLurs habitatges,i si!t.sobrepuig.a constaten W1. us ad

ministratiu de 12 prepia llengua i majoritari als mitjanj .�e

comunicaci6,I'assimilaci6 esdeve alentida i pot ser sempre im-

perfe'c:ta.

II



La coexistencia habitual del cata1a amb e1 castel1a,diu

Joan Marti i Castel1$,obei en gran manera a 1a creixent i��

dmt�ialitzaci6 ; nova rea1itat que ob1iga encara avui a un

esforq vigi1a�t perque no s'implanti definitivament e1 bi-

1ingUisme desequi1ibrat ,per a evitar interferencies q�

amenacen 1a integritat del catalajque aboca a1 conflicte

ideo1ogico-po1itic entre e1s qui defensen e1 mono1ingUisme

o�icial i els qui creuen en la necessitat de mantenir un 80-

breposat bilingUisme que no pot· sin6 afavorir la I�engua

de1s m�s poderosos".

I'



Alguns raGlnallents que no s6n pas originals dels nostres dies,

sin� que ,sorgiren en el segle passat ,argUEenten que La llengua

no es imprescindible per a perfilar una cul, tura : que oodr-Lem

perfectament fer cul, tura a Ca tal unya, 0 "
dins l' actua l. am�it

de la llengua sense aquesta llengua,simple1l1ent tractant ,mani

festant, elaborant prductes cul. t.ur-al.a- de cantinguts nac i.onaLs ,

perfectament "catalans" en,per exenple,castella. No pas de mane

ra diferent f e i.en eEs nostres avis en te:nps de la Renaixenga,
abans de la generalitzaci6 del catala en'la prosa : esdrivien

per iodisme en ca s tel lta aJ.nb continguts catalans. A'g_uesta' manera
.

I •

�f..M D'f'DI£J:lCal -

de fer �ot provoca� en escriptors de llengua castel�ana resi-

dents aqui l'estranya pretensi6 de figurar en manuals de li-
I

teratura catalana.

Sense negar que hom pugui'
_

fer cul bur-a i fins apologia de La

cul tura ca taLana en lleng U3. diferent, caLdr-i a rec"rdar que quan

el's benemeri. ts pro horns de 1870 escrivien en castella , tothom

parlava catala, i avui que tothom sap escriure el catala, la

mei ta t del. pais pa-.La castella. 0 sigui, que la si tuac i o ha in

vertit les co:ordenades : el 1870 la gent podia preveure que un

dia el catala seria escrit a mes de parlat : avui qui gosaria

dir que el catal�: sera en el futur parlat i no nomes escrit ?
��

Per tant,ens trobem ��� havent de defensar la realit�aci6
�

de qualsevol activitat cre8tiva ludica 0 d'estudi "en catala"

sim PLement perq 00 la si tuaci6 de La llengua no es establerta.

Aquesta etiq te ta , posada en circulaci6 pel professor Xavier

Lamuela i que tothom cone i.xer-a av i.a t en el se u llibre sobre

normali tzaci6 i esta�liment _,
1i co)rresp�n;� a tota llengua usada

normaIment i en tots els ambits ,i ;_ngistres/per un
.....
a comunitat

na c :ional : es ell cas de Le s cultures que ifilentifiquerr1'" amb llurs

lleng"ues pr-o p i.e s q 18.n di em.d.a cu.Lt uca italiana,francesa, anglesa.

Fins la cultura espanyola,vehiculada en espanyol, de manera natu

ral ,quotidiana,i,sobretot,en el registre conversacnonal,quan)
a les zon�s de parla u.rrica
cap dels 1nterLocutoTs no ha de fer l'esfor9 de traduir.



La 11engua catalana no esta "establerta" a Catalunya,no

hi est� instal.lada com a senyora i majora. N0 es tracta d'

una peti ta Ll.erigua sols par1ada,amb conec tenca.a de feblesa,
�

sin6 d'un mitja expressiu total,i malgrat � encara ha de

conquerir molt d' espai social i inte1.1ectual. Qui par1a de

coexist�ncia de ,dues llengUes quan una d'e).les,la no natural,
I

t� en la pr�ctica,consideraci6 de "roes oficial" ? Quan es

produeix,editorialment i per al mercat intern, meq en la

11 enaua nc-,?ro pi8, ?
.:

B�; -ai';o
-

en '1 <��:�tuali t�t�,--dispo�-ern- d' urn pa�o;a�� paradoxal:
d'una banda l'oferta de textos de tota mena en catala ha cres

,

di�u]_ga t ius
cut, tant li teraris com:'

-

'-:
- --,

": , assagistics ,li'istbrics i
-; ::.==--

periodistics , perc I' us so c i-ar de la 11engua esdev� afebli ten,

arBes preocupants,com siguin la Joventut i el marc laboral. I

es per aixQ que ens estern neguitejarrt pe� poe exit de TIes campa

nyes de normalitzaci6 : tal vegada la irnmersi6 linguistica esco

lar far�oWina inicial : en tot cas ha desfermat campanyes

adverses,possiblement perque l'aparat coercitiu -coercitiu,si

amb que s'ha env6ltat augura resultats contundents, ••• o tal
,_,.

-"-'

vegada pelL se u car-ac t ez- coactiu, reservat fins ara a disposiciions
,

LtfGpies de Ile s ar-e e s dec i sb r-Le s del govern centra]!, i per pri-

mera vegada utiTIitzat a gratcient pel govern catal�.

Som ma cultura a 1h defensiva :tat el que sigui fer-nos 1a

il.lusi6 que camine,_ni amb no:rmalitat �s arriscat. Caminem enda

vant perc a rise sempre de sots, ensulsiades i aturades. N la

nostra cultura li manca un marc lliure de noses.

Dit aixo i sense ennegrir lies tintes,si46 amb TIa voluntat

de mantenir una mirada serena sabre l'horit�6 ,podem ve�e ara

que hem aCQTIsegvit fins ara : a) mantenir una tradici6 de quali
f.�

ta t gener tca per als productes cu!.b:turals ( Id.c e u de Barcelona,

Academies Cientifiques,. Insti tut d' Estudis Catalans, �lE�,bJ
-�

Col.1egis Professionals,Ateneus i Cercles Culturals,etc ..•
-

b) Arribar a una \'lexibi4-itat de



\ ,

La lJlengua ;apta per a tots els registres ; en aq uest senti t

si Mestre Fabra ressuscit�s,no posaria 'c robjeccions,a ]a si

tuaci6 1exicogr�fica i al tesaurus de la 11engua. Avui disposem

de diccionaris generals i especia1itzats, des de1s de'mecanica

de I' autombbils fins als d' eLec+r-cna.ca 0 quimica L'enginyeria ;

diccionaris de barbarism��e,r��e�inbnims,d'altre� llengUes a1

Ifatala, del catal� a d'altres idiomes,etd. Els mitjans de comu

nicaci6 han:reinventat un llenguatge popular, argotic.

c) Haver continuat 1a tradici6 1iteraria em

presa per La Renaixenga el Mbdernisme i el Noucentisme r i
'
Avant

guarda, a� aportacions tant dels creadors de llenguatge actuals

-Espriu,� Foix,-com dels assagistes i nar-radcr-s , considerable

ment abundantSj i man oblidant-nos del.s jn e t e s , +o thora presents

en el fil historic de la Ii teratura. La represa em c]andestinu.

ta,t,la llui ta contra La censura, el dificil cami de postg rerra

s
' ba superat i La lite:ratura �s una de les mani.fe s tac i.onj, de La

nostra cultu£a m�s abundosa i variada,per b� qre estiguem mancats

de grans figures en l'actua1itat.

d) Haver entrat en els grans canvis dels mitjnns

'de comunicaci6 moderns amb una vol tmtat identificado-ra i sirrgwla

ritzadora : en aquest sentit 1a difusi6 de radios ,i televisions

en catala ,que disposen de grarr audi�ncia,ha estat profitosa.

E1 temps discorre amb velocitat,i molts de1s babitantss actuals

de Catalunwa no han viscut l'experi�ncia de retrobar emissions

en lleregua propia que vam viure nosaltres,al cap de tants d'anys

de no tenir-ne, Le s primeres vegades 9ue.. � les r�dios i "sabretot
l!a televis i6, erigega a parlar ern ca tala.

e) L' erro rme e s f'o r'e fet en mcxlts camps diversos

per dignificar I' esco1a,recollirrt uns.� principis que des de co-

._,-

merrco.s del segl.e XX havi en caracteri tzat i t'onamenaat I' ac c i.o

esco,lar"privada i publica (��, temps del franquisme,pero SGr.

bretot d.e s pr-e s de 1a transici6 ): e duc ac Lo activa , respectuosa

amb 11 infant, mm serrsibi1it�adora i,sortosament gr�cies als

traspass�s,amb creixent a tmeef'e ra catalana.



f) La conquesta d'un espai politic
de maniobra,tradutt en la possibilitat d'ordenar arees espe

cifiques de la nostr8 cultura des de l'interior mateix, tot i

haver de dependre,per acertesdis�sicigns_ i movimentS,del

poder central • En aque s t senti t es t.ambe digne C)_' apr'eci ac i.o

positiva el fet que els agents culturals nascuts de la socie-

identificeci6 entre modernitat i-
-.=.--=- .-..:; -::--- --

-.:.--

-
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ta t caminin de D'racet amb I' admirristraci6 aut oriomf.ca ,

traci6,1'autonomica, cal dir-ho,que en molts aspectes ha

passat al davamde TIa central" per exemple,en el cas de la

preservaci6 del medi ambient.

g) L'esfor9 per estendre les mani

festacions de cultura popular,de carrer,Iudiques"des d'una

perspectiva catalana,irrenLUIciable: en aquest terreny,el� go

verns municipals i les entttats locals han provett aquelles

manifestacions de I' empe�t�ecessari� peraIlur c cncr-ec i.o .

Tota aquesta variada dinamica s'ha produYt des del

si d'una societat a b�Y\.e.fici d'aquesta mateixa societat, all0

que addu'ta el nostre conseller de C ill tura Honorable Joarn Gui

tart,reproduint uns mots dl Alain Touraine:

"EI. prirrcipi-clau del model occidental es el caracter

erraogen de la modernitzaci6 • Es a dir,que la'sQcietat

es capac de pr-od ui.r' la seva pro pia transformaci6 des de

dintre dels sem mecanismes,sense que aquest cUmul de

transformacions sigui el result�t d'una pressi6 0 dluna

intervencid directa d'origen extern.

Mes endavant Toursu'te,. rebl� :

ItEl cancepte de desenvolupament, que es el que proc uren

mesurar els diferents barems,se situa a1 cor mateix d'

aquesta concepci6 occiddental de la modernitat, oue con

sisteix,d'una banda, en la

i de l'altra,en la

i modernitzac�6,
racionalitzacio

/

o diferenciaciO- �
_;r:

ca oac i.t.a t de transformar
I

1---

.....-�.�
� --�

.



se d.es del punt d.e vista

historic.

Ens mQ�em, amb gestos prou agils, per ara,e�l terreny
de la formulac:i6 tebrica, en l"larea dels grans pl.nt a jaments. De

P1_�"��dOnCs, ara i aqui, a les partes del Nadal de 1993, com senten

aq rest coric e p b e de desenvoLupamen t mogut per moderni tzaci6,
diferenciaci6 i capacitat de tranforma� -se des del punt de vis

ta historic,els habitants de qualseval ciutat bosniana assetjada,

gTIagada i sota els abus@s. Res de res: alIi s'imposa la busca

ultrancera de la auper-vd.vbnc La i prou.Alli topem amb la jr-ess i o

i intervenci6 directa d'origen extern, com hem citat abans, quru

destrueix La possibili...tat de pensar i viure La pr-op i.a c ulrbur'a , i

ens redueix a lluitadors per la superviv�ncia pura i dura.

Aixo vO'I dir que '� normal desenvolupament de Le s tasq ues

I
de cultura,i fins la identificacio amb els nostres trets cuhtu-

rals es pr-o du'i r-a ncrne s dintre de La llibertat roes total, sense

intervenci� forana. Llibertat i cultura no poden separar-se.
c ul. turalment

I be : no podem se�1r-nos I�1ures si de primer no dis-

posem d'ma base rFQ�iorrOi.l. Base nc LonaL que prove no tant de les
..

I'

compet�rrcies traspassades com de La segureta t d' ina s uma de cans

c Lenc i.e s individuals que f'o rrnar'a el o os ,,, uot.lectiu. D' a ixo tambe

el nostre conseller en de i.a nao tonaf.t tzaci6 cultural.: 0 sigui,

el progr-e s err, el cami que ha de po r-bar La societat ca ta la-na a

sentir-se plenament com a taI,amb un sentit de perti!1[en9� compar-

ti t per la gran maj cria de ciutadans i uns referents cut. turals

imJr)ediats comuns als ca taLans i difere nciats dens .referents de
( ,.__...

les a�tres cultures.

Es pro��:' aquest sentit de pertinenga ,mes 0' merrys

intensament, i me s 0 menys estesament ,amb una urgbnc La accelera

dora per a la seva universalitzaci6 0 amb la caLma indolent de

qui.. contempla un fenomen en el qual no se sent directament 0 ur-

/

gentment Lmpl i.ca t ; ES aixi. I, Der tant, el pr-o gr-e s .es lent.Man-
."

ca urr rigor e]emental,el sentit de nec e as Lba t , l'alarma davant

la IDt�ncia de les pressions exteriors, tant Les mes pro,peres

en l'espai com Jies mes allunyades,avui presents tothora gracies
als grans mitjarrs, " mass media"»

!



Ningd no negar� que avui la producci6 culturql, de llordre

que sig ui , eleva t a popuIlarr, necessi ta e1 suport dels mit jans

per donar-se a con:�ixer;car,de fet,tot creador aspi'ra a una

difusi D massive: des de la Segona Guerra murrdial ens hem
, �.

acost mat a valoro,- qualsevol fenomen per la inflada not Lc i.a

que ens rr arriba .He dit inflada noticia,i no names noticia.

Cal que tat sigui magnifica t 7 i com que n a tot pot· esser-he

per manoa de
-

reb�t temporal -rad:iD, televisi6 - 0 local - premsa-,

a!esbores cal fer una tria entre tots els esdeveniments cultu

rals, i aquesta tri8 sera aub j ec b i.vaj irremeiablement. Qui.Jj!es

noticies cut turals ens 'a.ana La premsa ? Amidem en centimetres

quadrats,relativament,el tractament donat a aquest 0 aquell

fet cultural,i observarem grans difer�ncies i barems qualita

tius entre,de ve�ades�les IDeS publicitzades i les de mes den

sitat. Tambe aqui hi jugara l'apreciaci6 de l'usuari del mitj�,

no 'Mcessa,riament en sintonia amb e1 res ponsable de� afers
"..

culturals del rotatiu 0 de l'emissora.

Tanmateix, si tenim present que els mitjBns fonmen:_opini6,
J

i que Son per a mol�s l'evangeli, la responsabilitat social

hauria de ser indefugible.i moral dels mitjans es

I si ara formu]o aquest ,axioma moral es perqu� no so lament

el1s,els mit jansl ham d'atenir-se a una plataforma deontolhgica

de prinei�s i tactiques,s�6 que han de crear una
��..-....;;;;.;;:;o. _

(

�tica a cada moment. La variabllitat de� m6n que han

tir els col.�oca ern situacians concretes caracteritzades per

l'acci6 de i

Des de originades en

del xantatgepoders

an i.caL d ' ind ole personall 0 de peti ". cerde.

La prf:illsa catalana ha aconseguit un bon esplet de publica

c:iions locals ,camarcals , i una minsa colli ta. de publicacions

nacionals , practicament redu!des a un' sol titol de continuada

pre sbno La : nac LonaLs.so barcelonines,aq uesta es la qU-esti6. Des

de fora del gran gresal bgrceloni hom troba a faltar mee reflex



en les planes del nostre gran rotatiujde �a producci6 cultural
/

feta al que en diem "co na r-que s If. Es possible que La producci6

cu.L t uraL, de tot t Lpus I geners.da al Cap i Casal sigui tan acla

paradora en�U3.ntjj_tat(' que deixi po c e s pa L per al r e fLex del

que s'esdeve en el marc cultural a fOTa. Tanmateix,aixo se-

¢).e�
ria corregible si hi hA.gues camp per a mes titol� de rremsa
totalment catalan� • Sembla que no existeix aquest camp,i

llavors ens troeem amb una variadissima produccio cultural

arreu dell pais que no troba reflex en ]a gran pantalla par-abo+-
�

lica de 1a sa�ietat que seria una premsa Barcelona amb fmes-

tres suficients. Un trist cons�l f6ra pensar que el que d'im

port anb - i ara vull dir important de debo- es prod mix a fora

ja surt reflectit a 1a premsa de fora. No n'hi ha prou : la
-

T-t t
IDeS grarr:quantIt��a� �ectors es concentrada en un poligon

entorn de Barcelona; les publicacions locals i comrcals no

surten d'un radi minuscuJL en e1 mapa.

Ara,el que de debo dibuixa un panorama gens satisfactori/
es el cens de publicacions en catal� ,vull dir rotatius quo

tidians , de que disposem al cap de deu an(y,iS d ' '6sta t ut i
-'" y

d'ensenyament oficial de� catal�. �ixo vol dir que ell nos-

tre public no' demana de viure I' intercanv i d' idees i d' infar

maci6 eIT catal� • Que durant els anys anomenats de resist�ncia

cu.l,t ur-a l. e'Ls fidels fossir{ poos i �s "aflUntessim a tat servia
__ � .

_ �. , I

per mantenir eJ] caliu : c�venia �u����tes les finestres./
IDeS fidels incremedBssin la parroquia,i aquests fidels ham

vingut rsi,pero no en p��u quantitat • Aixo dibuixa ,si no

s'inverteix el corrent,un futur �e flama'_ somorta •

.
�

HI creixemenrt dels mitjans audiovisuals sense dubte ha des-

plaQat possibles lectors ales pantalles de televisi6 .Pero

tampoc amb la televisi6 n� hem aconseguit aquella homogeneI-
-

tat a que ens era l.legut d' aspirar. Ben cert que�� els proira
mes en catal� ban ajudat a agilitar la llengua i a normalit

zar -IR en certa mesura en�'us,per� els programes vehiculats

err. ca st e I Ila ,i fins _[Todu!ts en ca st eLl.a dins de Oa ta.Lunya ,

superen de molt els catalans. I aquests programes rnanterren



peyfectament 18 vig�ncia del castel� aqui dins, i donen �nims

als no-i>ntegrats. La televisi6 no te fronteres, diuen ,i vola

pel cel amb ben poques traves : a '('"a
,

. una acci6 de mili tanc t.a de
'"

part del public caba l.a no r-e se lrdr-da gran casa. ji,per tant,ca.ldra

acciorrs administratives, educatives,incentius 0 mesures disuasb

r�es,avui situades en el8 espais utbpics,pero tal vegada possi

bles en e1 future No dic mes,perqu� l'acci6 ens es limitada,i

tot el que en l'�mbit de la llengua baixi de l'oficialit�t pura

i snmple del catal8.,es sargir,apedaqar i an8r tirarut pobrement.

Llavors, el futur de La cul,+uea catalana no pot _aco!ar--se
"

perq re avui tot es canvaarrt , i e I's termes es desdibuixen a dhuc

en Le s cult es IDes cohsolidao.es i q_ tE no tenem viu el problema.

"

�
�

,
....

del vetU;,9Ie lingUistic ,,0 de la recuperaci6 de la prbpia llengua.
��_?

-

z

Tenim la possibilitat,que sugseria al comenQament,que es canti-

nUl produint bons productes cientifics alternant les dues llen

gUes,o irrtra:du mt-hi l' angles. Qu�ne]s pr-cduc+e s La te:.raris fets

aqui vagi :i,uanyant ye_rrelmY.: lla llengua p.rb p i.a , sempre parlant de

la manifestaci6 escrita; -0 que retrocedeixi)perqu� de mica en

mica ]_es generacions-,� del futur IDes pr1:>xim passin a una sola llen

gua �d' us ,el castella,per als textos,despres d'haver-�o adop-
"!>l ",'

tat per a l'usO§��jal. Que la banalitzaci6 televisiva,inDremernt-

tada per les cadenes privades fins al rebaixament IDes innoble,

entrl a raba en les manifestacions col.lectives de cuitura popu-

,

lar, i que tot plegat estigui domina t per una f'aLba d ' exig�ncia

que e�ot e l, cantrari del que ba singulari tzat i prestigiat el

pob]e catala al llarg dels segles.

Qui preg�ique aquesta visi6, matisable sens dubte ,presenta
tintes negres ,qu_(� aixequi Lave_u, i ve treO\ si a po r-t a dades contr�-

a, ...;:._..;..;:: :-"_-

ries de IDes consist�ncia que les que neixeru del bon' desig i

de la il.lusio patribtica

Aquest tema de la banalitzaci6 preocupa tots els governants

dels palsos desenvolupats,i mereix qwe l'aprofitem per embastar

un darrer raonament �que recorre els efectes tinguts per les me

sures culturals del govern catal� en certs sectors demogr�fica-



"4f)en1'ortir e I; ric teixit associatiu del pais,

que es expressi6 d'aquesta yOluntat de parti-
"

.

i

- ment importatiB :

II8. Conselleria de CuI tura ha deli:xat ben clares,diverses

vegades, .Le e cinc ar-e e s d' actuaci6 insti tuoional en el marc de

18 cultura oatalana. I s6n : Infrastructures - Activitats prbpies
i ajuts als agents oulturals -infortiment de la societat oivil

en e I t er-r-err y oul tural -Projeoci6 exterior de La oultura oata-

lana - Politioa ling::.,uistioa. Tot i 1a urg�ncia/reno:vada a cada

moment de l�_ darrera_ar-ea -poli t i.ca lingtlistica - e s t Lme convenient I

destacar la tercera, enfortiment de la sQ�ietat civil errel te-

rren� cultural .0' sigui, en els mots especificatius del Conse-

ller

cipaci6 en e�s afers col�lectius de tan 11arga
tradici6 a Catalunya •

.b) crear les condicions per oorregir el desarre

lament cultural i desconeixement de la rrostra

cultura naeional que Ies ciroUJ1stancies viscudes

�el nostre pais han provocat en'molts ciutadans.
c.

cJ reouperar la nostra membria cO]o.lectiva/'

El 6 t]L t" I" ta,otiva.top.er .
, m n ac ua I ,par 1.0U ,arll1en = of o1.es generac1.ons nas-

".
- -.',? r,

cudes de spr'e s dels 1'960 ,deixa -po c espai espiri tual per permetre

aquest joc de reimPiantaci6 d'una cultura f@rta en el pais,

perqh� hi ha hagut una falsa internaci9nalitzaci6,de la qual
se n! fu a aprofitat :r.a cultura "espanyolan;perque el de sam.m

""" .

1
- tor So de

d
"

"t" d T.e crmoeu,c 1. SOC1.a, mena _for..:ts s�,eJ Joo'ves a a.nu, a r e..lla paT-

ticipaoi6 (perb a esperar t�tho;a�u't/)vencj �n"S i serveis ) ;per
que oes em cim�ntant pedres als marges de molta part de la infra-

;;r -

I

structura cultural; perquB e] m6n exterior ens �·contempla enca

ra sense iptlividuar; perque els paisos de parla catalana en rea

Ii tat e sbarr -menN"s un i, ts que no f6ra convennerrt ] perque ens

oal recupear un tremp col.lectiu i ITO acontentar-nos amb els

ass aliments .d e _P_jrs_..9Res 0 de grups concre=ts.



lar i de C8.rrer. La nostra musLca esta a niveLf exigent, els no.s-

.r9ientif'ics i .

t"'res arlastes p.La s t Lo s �s�· prestigi.en scrls ,. els .t, responsa15Me

Essent com som una cu�tura que no te tota la llibertat necessa

ria ni tan sols per donar-se a coniixer al m6n , essent una cUl

tura que ha perdut mi1itancia en molts dels habitants, essent

una cultura amenagada per la internacionalitzacio de baix nivell,

-consumisme, et � q uetes f'ac iLs , prestigis febles, escla tant..)�Y'\ �
mentanis, desarrelament i desinformaci6 - manterrd.n encara resul

tats concrets que palesen aquella linia de qua1itat q�e hem d'en

gruixir. La qualitat dels nostres productes culturals es manifes

ta en rna elaboraci6 conscient, en una fideli tat al rigo'r del

proces,en un sincer i no idoTIatric sentiment de fidelitat a La

tradici6 nparticularment en les manifestacions de cultura popu-

II

tan bons com puguin esser-ho' eJJs de qualsevol pais amb car-a i

ulls, '.. els sectors de tradici6 religiosa s6n liberals i coope

ratius,�a familia, tot i tronto11ar mentre busca un acomodament

nou j . .5�br£.v� • Tbt a ixo cal reforgar-ho, des de daltides
�. '-=_

�.-,;

de banx, reprenent la fe en el conjUnt de la nostra societat,

actuant de 1a nanera pedagbg i ca que exigeix ague-lla condici6 de

pais que encara no te la llibertat de present ar-se .l'IlO!p,oTiticament •
. ':!f;

Particularment energica ha de ser l'acci6 correc(ora dels
vlllld�

iimperi81ismes economics i de les contra-etinues flobals., la

frivolitzaci6, 1a desensibilitzaci6, e1 pobre sentit de conviv�n

cia que esclata a voltes, 1a falsa il.lusf6 del consurn, la TInSO

lidaritat. La cultura,totes les seves manifestacions, no podem

separar-la de 1a societat,es el mes social dels fen6�,ens. Per

tant,si em vull plantejar quin sera e� futur de la nostra cultura
I

he de demanar-me pri�er si podem bastir-la bem solida sense una

societat homogenes:tzada i fo.rta en ]a seva llibertat.

I'


