
Ali tito1 que vaig do�r a1s organitzadars de 1a xerrada hi figura
".

La paraula cult ura . Es ina pa rau Ia que sol imposar bon tros •Di-

\\ .,; }\
em : Bs una persona de mo1:ta culJtura,

, i corrsd derem que 11 ac unula-

ci6 de coneixements �s igua� a cUltura! Aixc no h� s�b� fer,per

que no tenim prou c tillturat.V'Era lima. �0"lLa-" perc tot just si

t � -

podia llegir un xic : no. tenia cul ura. " _ _

'.

_-�

Primera accepci6, dones J:ul t ura igual. a s una de ccrneixements.

Per aquesta ra6 un nntari 0 una �etgessa seran m�s cultes que

no un jornaler 0 una dona de fer feines. No hQ) podem negar si

considerem la cufrtur-a el conjunt dl estudis fets.�Es moJit savi,

pocs homes tenen 1a cultura que t� ell�
De spr'e s I

trobem que mQ)l ts cops usem cuL tura com bona educaci6,
ff

sentit de fa convivencia • Diem :a Eurropa hi ha pa!sos on la gent

t� molta cultura : ningu no llenqa e1 mes petit paper a terra.�

�'Tenen mol ta cuL tura, demanen les coses amb mol ta f'Lnesa i educa

ci6� "Quin br-eboL, estave1lar 1 I ampolla a terra ! £s que no tens



Per tant,) oul, tura en tesa com sistema de convz.venc La agradable
omh

a tothrnm, sense v�ncies, educ�ci6, silenci, cedir el pas als

ancians , les dones, sobretot amb menuts al braq 0 en cam! de

tenir-los. Rec.oTdo que en un dinar, durant ma excursi6, nosal

tres,dins la co r-d na.Ili t a t pr-o pd.a d'una reurri.6 d'amic:sl�j·�vem al

restaurant entre mol ta conversa i rialles i,naturalment, alqa-
.
els passateers d'

vern la veu : a la sala del costat d1naven un au�ocar d'holandesos

sense parlar-se roes que �veu ba�a. AIle seria cultura segons

el segon dels eupost ts • Ca 1 dir de seguida que no sempre l' estran

ger es callat, dUscret i educat.�es coses com siguin. I si no,

aneu en alguns p�rtits de futboll internacionals.

Encara trobem el mot cultura entes com el conjunt de les ma

neres de viure dia a dl a de I.a gent d '
un indret del m6n • lEn

aquest sentit �rlem de la cultura anglesa,la cu1tura grega, la

cultura catalana. Pero,ampliant l'abast territorial podem.refe

rir-nos a la cul, tura euz-o-pea , La cu.L tura crns td.ana , ]a cu'L tura

musu'lsnana , Aquest con-cepte de cultura com ]]a suma de tot e'll que



menja
fa , pro\..__...dueix , consumeix , diu, escriU , pensa i cr e u. un grup

huma te fuolt a veure amb La politica :la cultura bri�ni ca
..._,

"

defena per damunt de tat t�tradici6 , veiem les cerimonies al

parlatnent de Londres,o ales ciutats escoceses i gal .. leses,amb

un toe d ' antigor : uniformes, perruques_, capes, falJ., tllons. IBfen

sen una manera de ser a t r-ave s de La continu ""i tat dels costums.

El'� _� faria per exemple el poble basc,amant de les seves tra

dicions familiars, locals ,nacionals. (IY la cultura cataJJana que

durant tiarrc de temps
" �'ha ��sat La L'llengua com distintiu ,de

,
"-

la seva anima c�l-lectiva ,del canjun� de la seva gent,els que

encara viuen i els que ja han mort.

Per aixe cultura t� a veure de marreramolt intensa amb naci6,

amb sentiment nacio na'Il, Els :ax:J.,o.L'!so.5::t,si perdien les seves tra-
'-" <l .

d tc i.ons j que tan be ens exposen en les seves series televisives,

si les perdien, die, ja nm es reeoneixerieru ells mateixos :i

alle que per a nosaltres resulita incQmprensible 0 ridicul, per a

ells es el me�natural del m6n:.P. Holanda hi ha.c�tum de menjar
,
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peix cru,cosa a que nosaltres ens faria mal efecte. I a l'Asia

mes oriental, a Xina, hi ha granges de gossos per �e�ar. Men�ar

gos a nosantres ems semblaria repugnant ,encara que algun:cop

ens hagin donat gat per llebre 0 garsa per perdiu •

A I' Orient el c o kor blanc es signe de do Il i per a no saI tres

es el negre. Els esquima'ls que viuen"a les regions mes fredes

del planeta per fer-se un pete' es freguen els nassos l'un con-

tra ]'altre. Si vas en un lloc ,doncs, adapta't,.perqu� alli te-
�

nen UlB cultura diferent de la teva,perb es la prb� del pais.

En el cas de la que anomenem culltura ca'taLarea � cuL tura bas

c�� les caracteristiques >6n)vistes des de fora, simTIlars a

lies d'altres cultures, vull dir q 1.E surnen un conjunt

de trets, llengua, gastrorromia, costums familiars, manera prb

pia d'administrar ju,sticia 0 atorgar testament,etc. Vistos de

dms estant, aquest conjunt de trets fan una pres�ncia mes acti

vajme s subratJl.lada,mes combatLva j pe rque s6n cUltures q re s
l han

hagut de man�enir amn dificultats, amb perill de debilitar-se



;

i fins de perdre's per l�a marxa de la historia, que ha col.�o

cat el poble base i el poble ca taLa en si tuaci6 de .n.o � du

rant molt a.mws e�oder de decidir ,. L 8rn.h
__

, unes insti tucions ai

gualides, de regir-se majorment per Jles IJleis d'un a:Dtre poble,

f'crrma t sota el nom d'Espanya i que historicament ha tendit

.__". _-, -F_�

a la urrificaci6 , a posar un cornU denominad�r a tots. Ara han

passat un grapat d'anys, i hemrecuperat una part del poder de

decidir,pero encara nGmeS una part. I tot i no estar sota una

�ueU€j �
dictadura, \se senten encara en perill � la farqa de la cultura

uniformista es mGi[ta i a me s ames s
'
e s ta implantant arre u del

m6n una altra cultura,de La q uaL pa s sar-e" a parlar tot seguit,i

que, aquesta sf que es poderosissima i s'ho empassa tot,amb la

qual co sa les cuJltures d'�rea mes petita i politicament falta-
'--'

des d'Estat,faltades d'independencia politiaa,han de Ilmtar per

fer-se valer davant la cultura de l'Estat a que pertanyen ,-en

el nostre cas l'Estat espanyol - i davant la cultura universal

dU.�gran capi_ta� ,.un gran capital que mou tota la industria murr-

3



dia� de l'Espectacle, per exemple • No pens�ssim que ]es pel.li

cures les ha fetes aquell productor i aquell director : al da

rrere fins i tot de� productor,que hh posa els diners,hi ha e�

distribuidor,sense el qual e 1 film, un cop acabatj no arnra a Jles

"
sales. Encara que sigui una pel.ll.cula molt bona,el pro:ductor nm

la podra exbibir si eJls distribuidors, que tenen uneS: xarxes

come r.ci s, La d' abast mundd.aLjno hi donen e I' vist i pLau , .Le s pel •
.

licules de la serie El Padrt�o,van ser aprovades de primer per

].a mB.fia: a Itrament no haurLen pogut ser es t r-enade s en pau i

tranquil. litat. Una gran majoria dels productes de menjar que

comprem als mercats ,en capses, bosses tancades 0 llauna, perta-

nyen, en realitat a companyies internac IonaLa, encara que el fabri
rte,g.L

cant autentic estigui a Vic, � a Seu 0 Tortosa.Aquests petits fa-

en pod,er. d'_- _ Umlcompa-bricRnts tenen m�s de la meitat de capital

nyia francesa ,italiana 0 suYssa :i al darrere, Ul gran consorci

o societat multiestatal ,encara. Aquestes grans societats imposen

un producte que�perque es mes barat gracies a la gran distribu-



ci6, acaba ccnsunu.nt tothom. Posseeixen el capital' de les a uto

pistes del m6n, de l'electricitat,de la televisi6 i del cine�

i del video i del djsc, i de la rQ)ba de comfecci6 i de la farm�

cia i de les xarxes d'aviaci6 i noteleres.

Acost�em-nQ� a pensar,doncs, que les cultures particv�ars

han de fer un gran esforg cada dia per mantenir-se vives davant

les invasians de gent amb costums foranes,i de models de menja�
vestir i � que La te].eviisi6, primer transmissor de mo-

dels per a molts,ofereix.

La cul tura catalana , dones, La fern i l� de f'ens em dia a d i.a ,

Perqu� cultura,en definitiva, �s la manera de viure i d'entendre

� vida d'una determinada manera en un indret precis i per la

gent que hi viu • Caracteristiques de 11'1 cul, tura catalana serien:.

la �ssessi6 d'una llengua prbpia que mant�,precisament ame

nagada per la penetracjL6 de ]Ja llengua veina,e[ castell�, la

qual t� tend�ncia a reforgar-se quan ha en�rat,i a mantenir-se

m�s enll� d'una �eneEaci6 en el cas dels,immigrants, i a estar
I .........



present en la vida de cada dia per la televisi6,els diaris

i ]a r�dio, sobretot per la r�dio.

Segonament,el sentit del treball • A fatalun¥a es valora es-
/

pe c i.a.Lmerrt La quali ta t de treballadora d I
ina persona!' Es bon

xicot en el fons, perb no gaire treballadorl' es una frase de La

qual la nostra gent rete la segona part "no gaire treballador"

i s�eF�aI'\D .bona r-e comanac i.o a qualsevol 110c, en tre mo sa L tres

es decididament mala r-ecomanac Lo ;' I si d I
un � es pot dir

'/
AS

/I
t '

t un dropo, malamen per� a ell ,ens e1 mirem amb me�Bpreu.

Aqui no demanem quins tito1s de nob1esa tens ,ni quin mBrqu�s

era e1 teu pare, sin6 qu� has fet amb el teu treba11 i esfQrg.
Aixb es un passaportnper a nosaltres. Recordo un cas vist per

mi i per la meva familia,d'urr immigrant pobre com WE rata que

arrib� en un po�b1e de la costa i en eomptes de busear u�n jcrr-

rra1 va comenoaz- a, ':oomp��r � vendre el que fos, guanyant -hi ben
\; ..

, .�,

poe L: treoa1Ia'nt..-:',�a :sU.0xa'cte,s hores i hores; aquell home hav i.a

ent�s que aquest fora el bon eami,i aviat va poder dediear-se
,

a 1a venda de gelats,i poe despres a 1a fabrieaei6 ,i aeaba
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essent un industrial important. Potser no va canvd.ar de Lflengua ,

perb l'esperit del treball,de l'empresa,de�prOgr�s ,que tenim

a Catalunya, si que el va assimilarj i, per tant, era uJl dels nos

tres.

Podriem apuntar com una altra caracteristica de la cultura ca- /

ta]ana el sentit pe�uliar de la famili� • Aqui la familia es

la casa i no hauriem mantingut,· +� ..<J� les hdsend ea, sen-

se la institucio de les pubilnes i els hereus. La cultura ca

talana es tamb� la meticulositat inventarial del patrimoni, de

forma que els capitols matrimonials eren -

'. avui. es perd - una

cosa sagrada. He dit que es pend,pera d'una'manera 0 altra un

casament concertat te sempre ma exacta valoraci6 de patrimani.

La cultura cata]ana te una gastronomna prapia : aqui fem arras

a la cassola 1 ITO fem paella ,aqui fem suquet de peix i sarsuela,

aqui f�iem ,-i encara fem - les m�s gustoses escudella i carn

d'olla del mOn. I en festes assenyalades,els costuns ens dibui

xen,ara si com sempre,uaes maneres de fer uniques :el nostre
-

--

.� _-----..._
-
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dinar de "Nada 1 �s ben P;O'-.Jpi i nome s es fa aqui , i les coques i

els pastissos de segons quines festivitats s� Uniques. Malgrat
qre es fabriquen principalment al Pais valencia, els qui consumim

mes torrons som els catalans. Que,diguem-hQ tambe, sam els reis

del xampany ,avui dit cava.

No fa gaires dies va jg sefLtir per radio m senyO.r de Salamanca
I

que. elogiava lla xamfaina, que segons deia n([tn�· l{)�11lleixiern en

aquella regi6 de Salamanca. Jo diria que ]a xamfaina catalana es
<

prou diferent de la de CasteTIla,que conte

que es dita pisto •

. Tot amb tot on la c ui.na catalana es g iarnya el cor de t,othom
\

es amb l'humil pa amb tomata. Invent extraordkm_ari i soluciD

tambe carbassa,i

de mQ!]Lts tecs, de moTts berenars •



I La cultura catalana ha distingit de sempre la dona .Ren cert
"-

que el cam! que Ii queda per rec6rrer es en�cara l�arg,perb est�

m9Lt mes avanyida que en pobles ve1ns,sobretot ales ciutats.

L'acc�s a professians de tota mena es va aconseguint aqui abans

que a d'altres zones de l'estat1i juridicament sabem que te un

estatut de llibertat d'actuar ,de comprar,vendre,atorgar i llegar
o transferir.La transformacio de la familia que a tot arreu del

m@n occidental s'esta produint,ha tingut lloc tambe entre nos

altres,i no sabem fins a qUin pun..-t en un futur immediat podrem
cmntinuar parlant de familia en e1 sentit tradicional del mot.

Tot amb tot"el car-aat er- seri6s de les nostres doneaj.r-e sporrsabj,e i
incli.nat al bon regimemtt tant de ra lIar com del' negoci i 1 t edu-

caci6 d�ls fills ,_en fa una de les ���_�.es b�s��ue,s de la nostra
�

.-'7' �_-...,. �4_'�: �---.-.. ---' ----,-"';;' �.-
- _- --� -�--.:.-----

f�milia,ab�ns i ara,i molt possiblement,en e1 future



I nco podem deixar d' esmen tar que La d rna ha ensenya t m@)]tes

coses,que ella repre.senta aqueJlls coneixemenJ; que no s6n:. en

els llibres,i que ja Ii' venien�de les avies.La linia educadora

dins la familia �que han seguit les doOQ�s es un factor impor

tant de coneixements i de prudencaa , efi;cacia i seny. I senti t

de l' eco nonri.a LfSli. Ila dona mo e s tia'llvd.a cap j'ornal es prou?)
I hem de fer avinent que tenim,en catala mes de tres

cents refranys que }BrIen de les dones, en be 0 maliciosament.

Co� a tot arreu, aqui la dana B� protagonista de la vida de

l' home: per adxo les corrandes i leg cario ons de pand er-c can

taven, de forma popular,les exce�lencies de fadrines i casades:

La perdiu quan se te al vo]. -enamora els ca9ad�rs

l'amnr d'aqueixa donzella-enamora a moJlts senyors-. La

perdiiu quan se te al voLr sempre mira om IXD:rt fer el mi.u ;

-als fadri�s d' aq�sta vila -encaptivats l�s teniu.

Jbvenet,no em l]anceu taut-que algu 0 altre em plegara-

les gotes del cel quan cauen -sempre saben om anar-

." ... .::...:
_ _ ...... ...., \;;;.lU '""-..L. ........ _

� -

__ .;o



�

\..._ 91rtU.

E Js c emporierrt s de la familia a Ca taTIunya t ambe s 'than disgre�
i es frequent e L cas de fills i filles que abandcmen el domici-

d�edat,encara que

no sigui per contreure matrima»ni."pero si per establlr una vida
;-

del tot independent, OJ independent per aJL que mes els convingui

a eLfls •••

Amb t<Olt aixolanem desdibuixant potse�el perfil de la n0stra

cultura ? C,o,stums mode r-ns j Lnvas f.d. t eLevLs Lve i enrasadora de

gustos, etc.On podrem tr<Olbar aquelles caracteristiques que ens

facin dir IIaquesta es la nostra manera de ser,aquesta es la

I' ,

nostra cultura ,es �a gran pregunta.I em sembla que names podem

centestar-la dient que la nostra cuJLtura ,que es la nostra mane-

ra de viure i entendre e1 m6n,viu a JLa defensiva, veient

morir molLtes coses que abans eren ben vives. I q te val Ita pena



els anys anteriors,i des de despres de la guerra civi1,els

de mantenir rent tots ;eJls esfCDJrq;os que callgui. I recuperar.

Q�e aixo es aixi ho demostra e1. fet que ,tan bon punt vam

canviar de regim pol_jtic,cap a� 1977, els ajuntaments van de

manar que la vida municipal e18 correspongues plenament: en

ajuntaments feien nomes aXlo que autoritzava el govern�do��
directament 0 a traves de les diputac:iuons. nones be,els ajun-

taments van recuperar no solament poder de govern municipal,
I

sino que van estar me s pr-ep del veinat .., i tots plegats,una de

les coses que van fer fou reforgar 1a Festa Major,tornar-hi

eJLements que n,'havien desaparegut ,retrobar tradicions i festes,

i estab1ir una llei de competencia amb d�altres p@bles i viles

en 1 tlexcel. JJBncia de Le s lI\anifestacions festivee , Potser en

pobles tan petits com Senan aixo no va notar-se tant i la Fes-

ta Major es diferenciava poe de la de sempre,pero arreu del'

pais les Festes Majors van tenir eliewents nous,de cwtura pro-

pia del pais,fos un concurs de cassoles, exposicio artesana,
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, .

' regirant les golfes 01 e It r-e bcs t de casa nos t ra 0; de

)�

ballet cata�, i aplecs.

En en fons, les ambient "dcions propies de ].a ncs t r-a cu')tura

popular ens agraden,i conve que hi acostumem el jovent.No son.
.�

pocs els pobles que s'han fet un petit museu de les eines de

pages, vestits antics,industries l@cals:a ]a festa de ]a Pu

rmssima,ara fa un any 0 dos,a Sarral van exposar vestits

antics que ].a gent encara conservava a lies cases. Hi ha foto

grafies que,essant n@mes de fa trenta @ quaranta anys,resul

ten ja historia. Un excel.]Bnt resu�de1 que pot fer-se en

aquest camp de ]La informaclio L classificacio i exposicio de

/'

tota la nostr� cultura popular m�terial es el Museu de la

Vida Rur-aLj de ].tlEspluga de Pr-anc oLf . {} l"equivalent que hi ha

a Cervera.



casa�e..ILs oncles poaemp::robar elemen'Cs que han estat historia

i que son valorables noo pe� preu que un co1.�eccibnista en pa-

garia, sino peL que signifiquen per a noaa lrt r-es i

nostra identificacio.

I aquesta seria � c1l1tura material, ]a reu i e.]61 guarniments;

per a ]a

i 1"escoda i 1�1esclCOlpi,i el semaler i La fiilCOlSa i el gee curt

i els enagos i l'estendard 0 bandef:a de la Confraria,i e1 tupi

i La mo:ssa i els t,!r�r}te.sdeJ del foe a terra. Hi ha ,endemes,

1a cul tura parlada,musicada,cantada, balJlada :ara s"han ressus-

citat els bal]]� parlats,el me s proper,
fey-� ,t=>&CIo.C1l1.o,

tudiatreli de la Guardia dels Prats. I

e1 redescobert i es-

les can gems d ,labans, i
v

e]s goigs,i les dites,les corrandes i els malnoms.
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prou comp1_ica ts d' explicar : n
thi ha que provenen d' una -_rao

_ _ ne� Eres, MontbJlanc Lej � ,

-g.eo_g�a_f:j"pa_: _:- Gastellbisbal,Prats de Rei, Plane I]" 1'-EspTIuga,
�1 _ _ _ -...:::_ -_ _

_

:�:.. _ '"'

que V<i»]. dir cova, I P_uigv_E}�# ��jipupI_g_tf�eTJL""l].aQ_�-�1? '$,i-tge-s ,mont-=-:-

-rOig_':F_UXa�;:;:,Riudeca-:;:� ;-�- 0 �;�� �le::�
-_

V;g!��i�����;la�:;�e1LJLg.
l'Alp�reda,El C�d®ny, E� Fonol�,Figuerola,La FiguBrosa,Fullieda,

Oada poble, per petit q 1.B sig ui., te La seva hi�_}bria i les seves

caracteristiques. El mateix Senan; ja demostra amb �es seves pe

dres i els seus carrers,la disposici6 d'una pob]aci6,que com qua

si totes les rurals,havia estat m�s important que nO) �s ara.Per

comen�ar, err un interessant estudi sobre els ncrms dels po-

bles, de qu� �s autor el professor cerveri A�oert Turull,trobem

el nom de Sermn documentat, es a dir, figurant en dOCu..rn.� del

segle XII, 0 sigui del tem!r.3 q tE es va- fer recular els mor-es de

per aquests r®da�s. Ja �s antiguitat " I hi ha diferents opinions

sobre I "origen del nom - .EIs noms de pabLac i.ons de vegades scIDn



-A� /I
Cervera JLJ..Obera -p. os ..

La llavinera,Llorac,La MoJlsOS!:! ,etc.,_,u

Pere de 0 santatc--��de • s ,

d�un sant 0 santa:Sant

i fLnalment els que venen de n�s de pers@na,perque eli terreny

havLa estat donat pel senyor a un determinat home i dt1el1L va

s�/ S<nt 4ch..J.L 1

prendre nom :
- -

. fou d tun taJL Adell, i Vinaixa del.

fill. dt"Aixa (ibn ALxa OJ AbinAixa),Gali,Civit,GantCD.nigros,Orpi ...

Ferra�sena", ,nO!IIl medieval originalme"t germanic, Sasnand a

Segenand. Cur:iiOisament e1 lli49 ,aquest 11(l)C es coneixiia ccnm

JLa Mata de Senan, es a dir el bosc de Senan,de]_ vei 0 propietqri

Senan .La Mata es troba cm a nam sempre amb aquest significat

vegetal. rb(l)Sc. Encara avui una gran part del terme vostre es

de bosc,com el del vei Montblanquet.

Cornencem,dmncs�pel nom�pe�que eL nom es important. I la

JLocaJl.ii:tzacio :si t crt s e1Ls menuts que .han nascut en un poble

coneguessin be Il.a situa cia de ]La seva p<Dlblacia,aquest aeria__.,

el comengament de coneixer la geografia de TIa comarca,la proxi

mi tat delis agrupaments veins, els OmelIs, Montblanquet ,_l,lEspluga



f If)

BTIancafort,etc,i situar-se en tUla posici6 tan curiosa com

]_a de Senan, Ili teralment o ompr-omeaa amb Ires Garrigues, La Conca

i la Segarra. Frontera,dGncs.

Una mica dfhistoria deli poble ens ajwdara tambe a entendre

la historia de]_a comarca i de La nac Lo ca talana. Els co)s-

turns tambe son n� solament una tradici�,sin6 una forma de co-

I'
neixement. ElL cantant Raimon.. diu : qui perd els origens perd

Ii

\\
identi ta t. Durant anys no es va ensenyar res que L>tingy.es a veu-

fe amb la cultura catalana,perque aixi es pretenia fer ob�dar
IJ-W

qui erem i com erem,i qui no sap qui es pot acabar eaaent

1t-J,
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En el cas de Senan, un deTIs trets IDeS caracteristics i sin

gulars es que una part del term.e .f'cu donada el mateix seglle XII

que devia ser quan es funda el �le,al monestir de Montserrat,

i que,com qm era llUnw per administrar-ho, els manjos mont

serratins ho van traspassar,un segle despres, a Poblet. El poble

va estar sota dOIDin� del monestrr fins al segle passat. Suposo

que aquest P irrt de a la histbria de Senan deu raver esta t estu

diat abastament ; si no, heus aqui un bon tema perqu� algu ho

faci.

Mes que s aber un grapat rue coses sobre geografia,historia
i tradicions, e1 que interessa es que 1a gent tingui l�orgull
de Eer filli de. Massa vegades tirem pedres a la nostra propia
teulada dient que no S@ffi res ni res no va]em. Hem de tenir ]a

satisfaccim dtlhaver arribat on sam per dues raons : perque la



sang i La suor- i les il ,,].usions de la gent del Senan antic _

han comenea t :L_ c ent i.nuat el camf i perqlrue noaa.llt r-e s ,avui aom

un element mes a ]a suma del conjunt de Cata].u�ya,ting�m cin

quanta habitants 0 cinqua'ti...ta mil.]La nostra cultulL'a es ]a n(Q)s

tra particular manera d�entendre eli man,som pastats aixi,som
�

uns catalans de Senan. Aixl superarem les diferencies entre

cult�a popuftar i cu�tura alita, cwltura local i cultura foras-

.�

tera,i cultura tradicionan i cultura dtinnovaci�.

La cultura dt'una persona es unica,i pot ser pee cientifica

i molt rica humanament.Jo he tingut entre els meus millors amics

homes pages(Q)s, j(Q)rnalers,dones que no haUie� estudiat res,perc

dels· quaIs j(Q)/que estic carregat de titols academics,he apres

molt. I la cultura del poble es t@ta la forga amb que viu ]a

vida i Ia manera com la manifesta.Res meso I pot manifestar-la

des de maneres reJJigioses, romeries
;._ \let -3 ." god.gs a ]a Verge

C-r�)
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veIls

o aTIs Sants,fins a crear -se una literatura �ral feta de ron-

da1les,malsnoms , dites i corrandes:

A Al��o -gent de poca devocio-
mes s'estimen bona taula - que un bon sermo.

TIes minyones de � P�bla -ja no mengen mes que carn�

se Ia mengen t�ta crua-despres diuen que els fa mal.

Si vO\1.e u que us e les diga-Ies quatre ciutats del m6n

I la Glorieta i el F@noill�

i Ciutadill�Passanant

Avui dia encara es poden entrevistar personatges molt

que recorden. dites,cangons. corrandes,malnoms ••• No fa

mflt a Rocafort de ValJlbona van publicar un llibre amb les can

gons propies,que una senyora molt lligada al poble va anar reco-

llint. Els mestres poden induir ells allunnes a entrevistar

les persones velJles 0 familiars que puguin recordar aquells
..



-
- -"I

fragments del q te se n' ha dit ha sbo r'La oraT, 0 sigui par-Lada ,

Jo enara vaig con�ixer gent qre havia mmmMmmm sentit contar als

seus pares 0 germans grans la desfeta de la rubina de San�a Tecla

el 1874 Rubina de Santa Tecla -que vas deixar tan mal rastre-

la terra va quedar erma-cdWtl el cor d I
rna marastra •••

La �ro verbia]- pobresa de ]a gent de les nostres comarques
"--'

interiors inspirava la font popular:

al mati menjo IE i ceba - a la tarda ceba i pa-

o a la nita fal ta d ' a1 tre - ceba i pa haure de merrjar ,

La histbria en bona part es el que ens cGnten els mes grans.

I per sort avui tot e1 que surt de la boca pot quedar enregisp-

trat •
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Si nQmeS estem pendents del que ens ve de fQra,ja sigud. el darrer
I � ,�

model de cCOltxe,Ji"ultim disc d"un g.rup musical que avui �"l� i dema

mor, del darrer plat pre-cuinat, no, anem prcru be. L "esc ola moo en-

senya pr<iIll intensament una manera de ser catalana.Pot ensenyar-ne

la l1engua,pero la lliengua ha d�anar acampanyada de mQlts a1-

tres c oneLxemerrt s que han de ser viscuts ames d tlapr-esce . Jo vaig

fer fa anys , perque mt'ho va demanar una escola de magisteri, una

guia generali dt�idees que sefln deia "com fer c oneLxe r- La comarca

a1.s infantsll,i que desplegava un seguit de normes,totes elles de

sentit c�u i gens cientifiques,per tali que un mestre pogues fer

sentir els seus alumnes qui eren el]S i com e�a el mon que els

envoltqva • Perque aquest es eli primer coneixement que han de te

nir. Aquest coneixement es prou dificil de portar a efecte quan

es VOJ�fer en un ba�ri de ciutat supecpobLada i amb nens i nenes

- - �

-



vinguts qui sap dton :pero tambe po-t fer-se 'ls c one Ixer- el

,
,

mestre avuid dfa no tot sera la discoteca i la pizza i la cer-

barri,ali�menys,i ]a ciutat, que es �n han de viure,conviure i

potser formar-hi el govern municipah. En els ambients rurals

el tema es mes facil .•. sempre que els mestres vulguan,si no son

del l'l'oc, cone txe r ells e L pais,i incorpo,rar-se"n..:ma. anys un

mest�e que em sembla que era valiencia,fou destinat a Vi]Enova de

Prades,i va fer-hi,en aquest sentit}una gran t�sca: va fer que

els petits de La pobLac Lco coneguessin des de La historia de cada

casa fins a la darreTa pedra del terme, els seus camins,el perque

del c]ima, els costums que s'havien perdut,lia pr@duccio,i les

possibilitats economiques. I fent-ho, va aconseguir que aque Ll.s

nens i nenes passessin per n�escola com per un indret viu ,digne

i dignificant. Estic cert que per als nens que van tenir aquelli

vesa,i eL video-joc.:hi haura en eli]s el sediment de 1a cultura

pGtPuJlar,]a s eva v No en..s cregutssim que ensenyant �lengua ca ta'lla-«
� -

/

na tenim ja apresa la cu lrtur-a cataabRna. �� � ��-
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Ancem acabant !

entenem-nos en un punt : c�rrem el. risc de confon

dre cul.tura popular, ].a del. pob Lernj L dels p�les,amb cul.tura

de masses, que seria]a de La te].evisio ,la que es igual. a

Malaga que a �orredembarra,a Vimbo�i que a Va].encia, a Fores

que a Barcelona .0 ciutat de Mexic.La de]. pobLe es ].a d"'aqui,
la dels pob�es es la que se ]i assembla, que es p@t reconei

xer : ·1 "lantra, La de masses, no voIL dir res i {s fruit del c en-«

sumisme. Quan v@]Lem ser moderns tendim a internac�onalitzar-no�I enca� pitjor:
i aixm sovint es paeix maLamerrt ."

-

-

el professor Isidor

�ri, � adverteix que ara,a lla cuJLtura c ata.Ianaj que seria La

surna de ]a cul.tura noca]L de tots els pobles quema fQrmen,

Ii han sortit dos competidors fortissims : una Cy..JLtura de masses

internacional. (TV,consumisme,imperialisme economic) i la cul.tu-

� �1�� 4 d' t e i d I
" .

tra que ..<,
.
�f� "r> a.ns ma e a,x e paa,s ! JJ.. g'lJl·e per en en-

dre�ns direm que es l.a dtexpressimcastell.ana. Que ha de con

viure amb ]La nostra es innegabKe ara com ara, car ningrn Iha de



posar portes a la c�unicaci& .Pera si per fer aquesta cultura

s�ha de reduir la nostra a manifestacions festives, animaciO

de. carrer i n<DIIl6S foment de les tradicions locals, intentant
I

fer veure qme La cultura important fs l,.la].tra,�leSb.('Ire� hem,. r:
�

de contrarestar aquest m@viment .�ireu : a Grecia la meva

familia ha escoltat musica moderna exclusivament feta per grecs,

i amb p aca penetracicID deLs discos dels conjunt s internacionals,

anglesos o nordamerlicana. Aquest seria un cami ,parlant en

termes de musica i reclitals moderns.

La cultura pcrpular,doncs, ]a cuLtura autentica de]. poble,

ens
� , ,

ha d enorgullir.�hem de coneixer i di�ar. Admetem quan

tinguin qmalitat,les coses que de foxa vinguin. Perroprimer,alTIO

que es nos t r-e .



Amb tot aixb no defenso nom�s una tradici6 aturada em e1 tem��
repetitiva i sense .:iimaginaci6 :e1s temps canvien,i precisamerrt

la�-g-rac±a -de�can-vi'a �=d-e=rf-er""'ho �s-ens-e --pe-:rd:-re-al��<=1'�e- ·me-s

aut�ntic tenim ,sense deixar-nos. esborrar,mantenint e1 nucli.

Aixi ho han sabut fer e1s fOb1es me s rics d ' anama , No direm que

per un vestit canviem 1a nostra persona : d�ncs igua1 passa amb

e1 car�cter de1s pob1es , on po�en intrDduir-se canvis per fora

perc per dins continuen essent rics d'aque11a cu1tura aut�ntica

ment popular i enriquidora _.


