
LLICO INAUGURAL

Quan, la passada primavera el nostre Rector va proposar-me

pronunciar la llico inaugural del curs 2013-2014 vaig sentir el goig t el

sentiment de terra propia, sensacions que declaro avui un cop meso Es

un honor ocupar aquest faristol per qui estima la Universitat de Lleida,

que va treballar-hi com a professor encarregat de curs dos anys als

seus comencos, quan encara era un Estudi General delegat . Estie

orgullos de la condicio universitaria de la meva ciutat, i tambe

reconegut ales distincions que de l'academica institucio tine rebudes.

Expresso publicament el meu agraiment per l'oportunitat que la UdL

em dona.

Una llico inaugural pot ser un discurs construit sobre un desplegament
de ciencia concreta 0 be una disertacio entorn d'aspectes de la

investigacio cientifiea, de les arts, la tecnologia la literatura 0 la

pedagogia, per posar uns pocs exemples, als quals afegiriem adretament

la biografia d'alguna eminencia en qualsevol ambit de la cultura . En el

meu cas he volgut reflexionar PRIMER sobre el desplegament modern
de la cultura catalana presa globalment , basicament en el segle XX

pero innegablement ancorada en els fonaments del segle XIX�i SEGON
/

la tibant energia aplegada des d'infinits punts de creacio d'aquesta
cultura, una espesa xarxa d'iniciatives i d'assoliments que ha

esdevingu t la forca basica en el tresor de la nostra tradicio civil. Una

tradicio que, ho die ara, hem de tenir cura que no es perdi 0 es vagi
diluint: les generacions actuals estan sotmeses a bombardeigs de

'

novetats i es de terrier que no tinguin repos per considerar d'on venen i

qui els posa en el cami del goig cultural.

Des de la perspectiva allargada de les persones de la meva generacio no

dubtem a creure que existeix una doble transmissio de la cultura ,un

moviment descendent des dels nivells mes elevats fins als mes

modestos, i un altre d 'horitzontal que es desplega en tots els ambits del



pais i de tant en tant enllaca inevitablement amb l'anterior, i es la que

anomenem cultura popular. Aquest concepte po-tf. ser tambe magmatic i

indusiu de multiples caires, pen> ja ens entenem en dir que es tracta de

la tradicio en les formes de viure ,treballar i transmetre coneixements,

creences i mites. Les generacions es passaven la torxa d'aqueixa cultura

popular, no fa gaires decades.i la reflexio sobre la vida rural, tan vema a

Lleida que en constitueix el cinturo immediat, conduiria a demostrar

ho. EI fet es que la societat urbana de fa cent anys estava molt lligada al

sector primari, perque ciutat i camp coincidien en molts elements de la

cultura material, de l'eina i la feina, a banda, naturalment, del fenomen,

llavors especific i nou, de la gran industria.. Els coneixements i domini

del medi i dels materials constituien una assignatura obligada, la cuina,
el transport amb els mitjans de l'epoca, la proximitat dels animals de tir

i els elements alimentaris de subsistencia. No existien les darreres

materies��4�1 segle XX, i nomes les materies primeres, el fang,
la fusta, el metall, les fibres vegetals.7<;t aixo s'elaborava i de pares a

fills es transmetia aquest material cultural, que arribava a actuacions

que requerien molta habilitat . L'aprenentatge era una etapa molt

llarga, a diferencia del mon d'ara on els infants semblen haver nascut

amb una tauleta tactil sota el brae. i tot, aparentment, se'ls donara fet

i condos. L'aprenentatge es resumirira en la perseveranca en l'esforc ..

�.��
Des del comencament d'aquesta intervencio e_8tefti ljI' la' teJ) j tf) �l ffmt

"cultura" EI terme cultura engloba ben diverses tmn8UaQi9fls ��

semant�€S : de Hegel enca han estat intentades diverses definicions

del co�ltura,nes enciclopedies i diccionaris en aquest punt
-<.A � p� basicament defineixen sempre cultura com el

��producte de l'accio humana sobre la natura, amb la qual cosa s'intueix
una oposicio inicial entre natura, 0 sigui el mon intoca� i cultura, el

mon resultant de l'acci6 creadora 0 transformadora de les persones.

Tenim dar que persona humana i natura es complementen i per aixo no

hem d'imaginar que l'accio dels humans sigui la de transformar 0

desnaturalitzar el mon fisic, almenys no unicament: tant pot ser cultura



interpretacio de base oligarquica. Una persona culta era tambe una

persona eultivada, que havia insistit i aprofundit i llaurat i sembrat en
els seus coneixements :- en defintiva culte no es altre que el participi
del verg colere , conrear, fer creixer cultius.

una formulacio filosofica com una urbanitzacio, una narracig,t;gG'lla
forja dels metalls, la confeccio d'un tapis-eeen la constitucio d'un

/
Parlament, la invencio d'una eina domestica�un concert orfeonistic.

L 'home amb el seu sistema de creences, idees, opinions i habilitats, crea

la cultura. Pero el veritable cabal de la cultura es l'element col.lectiu

vinculat amb I 'home : -els fonaments etnics i histories que constitueixen

el caracter i les aptiuds especifiques de la col.lectivitat, i encara mes, els

continguts ideologies que integren la mentalitat eol.lectiva .( Aquests
mots d'Alexandre Gali aclareixen el doble vector de forca de la cultura,

provinent de la persona pero acumulada en el poble).

L'acumulacio de perfeccionaments en els sistemes reflexius i fisicament

actius alllarg dels segles ha ereat modernament un sobrepuig de valor

al concepte cultura, al mateix temps qu�'h� difos l'us del mot. I la

difusio ha arribat a tots els estrats socials. Per a la gent en generalla

persona amb cultura pot ser qui te acumulats molts coneixements

academics; i ,si es emprat en negatiu, es l'equivalent de toixesa 0

conducta barroera: "es que no te cultura ". "'Les (6lasses cultes " podia
voler dir les classes altes, selectee, que no deixa de ser�� if

�
-'

Una frontera cultural fou, durant segles, l'alfabetitzacio, a l'abast de

relativament pocs ciutadans i molts menys subdits rurals. Durant

segles no va haver-hi escola publica, qui aprenia a contar i a llegir ho
feia amb professors particulars 0 a traves de I'Esglesia . La

consequencia era una separacio entre qui sabia de lletra i qui no.
Podem recordar que no fa mes de , posem, setanta anys, en els

�;� �tk,��
ambients qualificar algu dient "sap molt de lletra" valia tant com

posar-lo en un nivell molt superior, i no calia que fos precisament en el

camp de les lletres, podia tractar-se perfectament d'un apotecari 0 d'un



agrimensor. La dona, quan rebia instrucccio fora de casa deia que

anava a costura. La canco popular posa la Mare de Deu nena en

aquest obligat marc. Es dar que apreni�de lletra,@8Hlles a:liA;s nenes,

pen) no massa: costura era c;�dar:"f;:r�ores i punt de creu.

Creada l'escola publica, la necessitat d'aplegar jomals a favor de la

solidesa de la llar feia abandonar els estudis pocs anys despres d 'haver

los comencat, Molta gent quedava a mig alfabetitzar.

Pen), atencio, que els i les que quedaven a mig alfabetitzar aprenien, a

casa 0 en obradors forans, un ofici. Cadascu en el seu acotat assimilava

unes tecniques determinades, ja fossin les mil i una de la ruralia ja
fossin les derivades de la primera industria ,que fou l'artesania, 0 les

especifiques de les industries mecanitzades; 8 ·ill'ti el pas per exemple
I'VWA/� I /

del teler familiar de pedals als telers iYntfuFiaJS�, pen) era la
cultura popular, que no transmetien els llibres, ans el boca a orella, i la

praxi, i la temptativa i error repetits. De pares a fills i nets passava

l'experiencia , de mestre a oficial ,d'oficial a aprenent, era ensenyada i

apresa la tasca concreta pen) tambe la llegenda que l'acompanyava, la

canco que la definia, la facecia que li donava horitzo,

La llista fora interminable molt mes que les ramificacions possibles del

Trivium i el Quatrivium. De la ceramiea al ballet tradicional, del cant

coral a la ferreria de reble, del teler a l'ebenisteria, de la cacera 0

pesquera a la cistelleria, de la carbonera a la salao de peix, de la punta
de coixi ala fabricacio de paper, de l'aprofitament del bose ala
camisseria. Tot un exercit que passava de llarg pel petit aparador de la

llibreria-impremta, que es feia explicar dues vegades la frase que ...

deia el notari, que tenia un respecte real per les persones de cultura

llibresca, pero que avaluava amb exce1.lent les seves propies habilitats.
Les dues cultures coexistien i coexistexien, amb la frontera mes

esmussada avui en rao dels mes abundosos estudis, de la desaparicio
de l'analfabetisme, deIs estudis tecnics efihtj�. grat queacompanyen la practica. ���



Sembla que estic parlant a partir d'epoques reculades i no es del tot

exacte.El segle XX, hereu d'una llarga i doble tradici6, va ser defmitiu
-

per consolidar una societat madura en totes les dimensions, producte
alhora de l'alta investigaci6 0 creaci6}i de l'obrador modest.

Pen') tot efecte no te un precedent 0 causa immediat; els processos de

conservaci6, modificaci6 i re-creaci6 d'una tradici6 cultural venen de

lluny:la cultura catalana s'ha desenvolupat amb alts i baixos pen)

sempre avancant, en un recorregut de molts segles; i el punt de partida

per veure'n el creixement contemporani seria idealment el tombant de

segle entre el XIX i el XX. Es aleshores que la Renaixenca mostra els

seus fruits consolidats, i la llengua s'imposa a traves dels Jocs Florals

, encara que no hi ha unes regles fixes d'escriure-la i se segueixi una

linia ortografica postmedieval ; tambe cal reconeixer que seran poques

les obres alli premiades dignes de passar a la historia, amb les

excepcions genials d'un Verdaguer 0 un Guimera.i una almosta meso EI

fet es que es desplega l'us literari del catala ,80 ,,00 del tat en la prosa,

�t, en els versificadors.
��

-

-...._._

Conve recordar, que el ekm1J'ri;d !;l castella en les funcions mes nobles

articles i assajos en la premsa, , tractats, documents notarials-havia

iniciat durant el segle XIX ��GQH€,fttia torrenciJ� penetraci6J
Afirmem que el castella era,'V�ells determinats , subconscientment

consolidada, la llengua A, d'aqui en ve tambe el pas a l'us parlat

d'aquella llengua per part d'un sector de la burgesia perque es

considerava mes noble. Tothom, a finals del segle XIX,havia estat

escolaritzat en llengua castellana. Per sort, el poble, el bon poble, i hi

incloc els ciutadans, no nomes el vilatans i camperols., per tant tota la

gent des de la petita burgesia passant pels artesans i els obrers, era en

realitat monolingiie . No tothom havia estat escolaritzat, i el catala era

la llengua de conversa, dels romances i corrandes, de les rondalles i

dels oficis. 1 , J?.AA- �� ,
4<. p� � t-t-y 1:-..". .

Tambe es el moment que els contactes de Is catalans dinamics amb

Europa superen de molt els que hi mante Espanya, i s'albira una era



j )
de modernitat que es desempolsara de les teranyines de les epoques

' l t
absolutistes i liberals del convuls segle XIX. Es el moment que la )� �

l\

perdua de les colonies fa esclatar la crisi espiritual en una Espanya
)'

i '
ancorada en formes antiquades en tots els ordres;!ageneracio del 98, . d

.1 �

t!
'(

brillant formalment en les lletres castellanes, no genera un programa

positiu en el pensament; el recurs ultim sera l'exaltaci6 del casticismo ,

pero, diguem que de manera general ,no pas l'obertura a aires nous si

exceptuem alguns corrents pedagogics ..

Per la seva banda, i oposadament, Catalunya pren una nova empenta
en el tombant de segle . Tindrem, fins a la Guerra Civil, un dens mosaic

so�� en tots els camps.

Emmarcat en aquest context, i heretant plantejaments fins aleshores

dits regionalistes , com els de les Bases de Manresa, creix una mena

d'orgull de pertinenca a la nacio, expressada com "poble" i l'adjectiu
"catala" es emprat amb mes frequencia ( "EI Diari catala" es la

capcalera del-periodic publicat per Valenti Almirall, que tambe trauria

el tractat Lo Catalanisme .Pocs anys despres Prat de la Riba parlaria de

Nacionalitat Catalana]. Aquest orgull es fonamenta en la distanciacio i
�.,.

apreciacio critica de l'Espanya tradicional i el desgrat 0 ji gest. d'haver

de pertanyer-hi per forca. Clar i net, comenca la polititzacio ,lenta,a

batzegades, 0 a batecs cada cop mes ritmicament sovintejats, del

sentiment eatala.

Deu nos do ser catalans -gent de bona anomenada- dira Josep Carner.

La singularitzacio de la catalanitat pren forca davant les conquestes

economiques , la creacio de la industria, la forta exportacio, adhuc la

defensa, en papers publics i al Congres i al Senat, del proteeeionisme.
La burgesia alta vacil.la quan ha d'expressar la seva catalanitat, pero la

classe mitjana i part de la burgesia tambe, s'aliniaran amb el progres
-n�

inherent a la nova empenta.•estrats populars, ja ho hem dit, el

catala es, indiscutible, normal, corre per les arteries del poble.�
r primer Congres Catalanista data de 1880. Es per aquestes dates que es

produeixen actes publics on es parla en catala . L'oratoria catalana en

general es reservava ales festes familiars i als discursos jocosos, per



.'
estrany que sembli. Es fames el gest d,- Angel Guimera quan, elegit
President de l'Ateneu a Barcelona, fa el discurs en catala, entre

protestes al comencament i aplaudiment general al final. Era e11895, i

avui sabem de la creixent premsa no-diana en catala existent en

l'epoca, del molt teatre i poesia en catala, que el primer i el segon

Congres catalanista eren ja historia, com ho eren les Bases de Manresa

i les diverses�emblees Catalanistes celebrades arreu. Malgrat aquests
senyals, en cercles alts com l'Ateneu, la tradici6 era encara de fer el

discurs presidencial en-castella. Guimera trenca el glac.
La llengua esdeve una eina i un simbol, Catalunya cerca simbols

perennes, mes enlla d'exalcar gestes medievals i glories passades. La

llengua, per la seva singularitat, pel que te de patrimoni irreductible,

figura com element nuclear de la personalitat col.lectiva. Convenia, era

urgent, que s'unifiques aquella llengua , algunes normes,mitjanament

seguides, ja s'havien donat temptativament des de la Revista L'Avenc

cap a finals de segle ..

Pero no tothom comprenia la urgencia de la modernitzaci6 de la llengua.
Eren poques les Academies i entitats similars on s'emprava el catala a

finals del segle XIX, i posem com a exemple de la resistencia a fer-ne us

una entitat com la Reial Academia de Bones Lletres .Pero no es aquest

el moment ni el lloc d'explicar les vicissituds de la llengua, prou

conegudes, sin6 qualificar-la d'element basic de la nostra cultura.

A finals del segle XIX tenim escoles on ,malgrat la imposici6 del castella

com a llengua de l'aula, hi ha mestres que imparteixen classes de catala

i adhuc fan us de la Uengua propia per explicitar -i en alguns casos de

centres rurals, traduir - els continguts. En crear-se l'ensenyament
oficial a Espanya al segle XIX, es va plantejar immediatament als

mestres i als directors de les escoles de Catalunya la realitat de dues

llengiies : la tradicio d'ensenyament en llengua llatina era questio

postmedievalja superada; en tot cas la progressiva difusi6 de

l'ensenyament al segle anterior, i mJhiS de les productions editorials

J<.'l1 ��. �.��



del XVIII, es realitzaren en castella. Havia estat Baldriri Reixac qui

planteja l'ensenyament exclusiu en catala .pero fou una exposicio, si be

molt raonada, teorica, I singular, un discurs solitario Ara es veia

clarament la torsio que s'exercia sobre l'alumnat, de parla natural

catalana i en canvi obligat des de l'entrada a la primera aula, a mal

aprendre una altra llengua , que precisament era la vehicular. I aixo es

va pe1longar tota la centuria, fins al punt que les families admetien com

a inevitable la situacio.

Eis mestres trobaven mes dificultats aqui que en d'altres bandes. I per

aquest motiu van sorgir els manuals i metodes escrits per mestres

,precisament, ells mateixos persones en sa majoria d'extraccio popular,

no pas grans academics, per ajudar els nens a aprendre la llengua
castellana. Perque els Ministeris de l'epoca ni s'havien plantejat que

passaria amb l'ensenyament en les zones on ,aclaparadorament, es

parlava una llengua diferent de la castellana. I un dels mestres que

obriren cami en� q��f�sin en el domini de la

llengua vehicularfou un lleidata, Odo Fonoll, que el1836 va publicar un

Metoda practice para la ensenanza de la lengua en las escuelas de

Catalutia, al qual seguiren d'altres. Potser el mes fames , per

l'extraordinaria difusio alllarg de molts anys es, ja al tombant del segle,
el de Salvador Genis, El auxiliar del Maestro Catalan,

-

aquest llibre

encara es reeditava e11920. EI docent @� Vi necessitava eines.

El1892 Francese Flos i Calcat feu una conferencia sobre l'ensenyament

del catala. El1899 fundaria el Col.legi Sant Jordi, important fita en el

progres de la llengua a l'escola .

De fet ha comencat la croada per la recuperacio plena de la llengua i les

provatures de frenada de l'expansio del castella. , que s'havia incrustat f�/
en bastants de sacerdots quant ala predicacio.Tampoc no va haver-hi

identificacio amb el pais ni unanimitat quant als ensenyament�en els
/' ,,'" /

punts on tenia� jerarquiar eclesiastica : els bisbes no tenien

criteris clars sobre la llengua en que ensenyar la religio,o mes

simplement en que ensenyar. Alguns foren decidits defensors del catala

i d'altres, contaminats d'una tradicio d'aliniament amb els governs,



estaven per la llengua oficial. Els pares dels escolars, doncs, podien
��

facilment caure en�� diglossics.

Mentrestant, arreu es deixava sentir l'endarreriment cultural. Ni

l'ensenyament oficial pres globalment ni tan sols els mestres mes

benemerits.no podien cappgirar la situacio. L'analfabetisme a Espanya

PJ��del 70%. L'ensenyament oficial oferia uns continguts

molt ronecs. I a Catalunya foren altres institucions que no I 'Estat les

que obriren pel seu compte cami cap a la cultura. Moltes d'aquestes

institucions, algunes com l'Ateneu Igualadi, fundat el1863 per quatre

obrers - he dit obrers- sorgiren,doncs, del poble. En cerca d' horitzons

culturals, amb pretensions modestes � Aprendre de lletra i apartar del

vici", deia ellema. Pura cultura elemental, la d'aquell Centre Instructiu,

que fou el primer nom que va tenir l'Ateneu. Amb l'ajut de persones

lletrades, la formacio dels membres va millorar. Eren adults en sa

majoria, pero aixo precisament fa mes exemplar l'actuacio.

Pensem que arribem al segle XX amb un esplet incomparable 0 quasi, ell

Ateneus, Centres Civics, Centres de Lectura �ue fou el nom pimer dels

casinos}-.i altres, tots ells sorgits dels barris, de grups veinals, de

parroqliies,*=.op� [�/� ����"2'��
Paral.lelament als Ateneus i altres centres per l'estil es crea l'Associacio

Protectora de l'Ensenyanca Catalana, el1899, que esglaonadament va

durar fins a 1936. Tendia a tutelar l'excel.lencia pedagogica i a protegir

escoles catalanes en contingut i llengua. L'havia inspirada Flos i Calcat

e11886. Funcionava gracies a l'aportacio dels socis, i fou realment pobra

perque no tenia subvencions sino alguna, esporadica, de l'Ajuntament

de Barcelona. Malgrat l'exiguitat de resursos L'Associacio va

subvencionar fins a 80 escoles,moltes modestes, de barri,i tambe

aquells mestres de l'ensenyament oficial que fora de les hores lectives,

es dediquessin a la tasca de l'Associacio. L'Associacio va crear modelics

llibres de text, de ledi,n-a, de coneixements. Heus ad un exemple
exceLlent d'obra cultural nascuda del poble, i que obeeix ala tendencia

marcadament catalana de cercar l'excel.lencia escolar des de la



plataforma de la catalanitat i de suplir allo que els organismes oficials

no fan,o ignoren que/� � fie...t:A ��(..{;_� /'
� i-<--r' _"

Mentrestant, es produia a comencaments de segle l'entrada en la

politica municipal ,i per extensiO.£4Jmare� aleshores provincial)del
catalanisme.La Renaixenca donava pas als corrents mes nous; i en la

literatura el pairalisme i conservadorisme que en bona part havia

inspirat el que se n 'ha dit Modemisme literari deixava pas al

Noucentisme, urba i flexible.

En aquest caldo de cultiu sorgeix la figura d 'Enric Prat de la Riba , un

politic que en res no s'assemblava als de la Restauracio. Prat de la

Riba, en accedir ala Presidencia de la Diputacio Provincial, crea

l'Institut d'Estudis Catalans per canalitzar i normativitzar totes les

arees de la llengua i la cultura . Des dels seus inicis l'Institut es

planteja actuar amb total exigencia, i creara successivament les seves

cine seccions. Inspiracio tambe de de Prat de la Riba es la Biblioteca de

Cataiunya , i el gran complex de la Mancomunitat, unio de serveis de

les quatre diputacions catalanes , de la qual van sortir obres tan

fecundes com l'Escola Industrial amb totes les ramificacions.

Aquesta era la cultura alta, i dins de les possibilitats de l'epoca i la

politica general .cultura institucional ; certament , absolutament

necessaria en un pais, i que corria paral.lela a la d'origen popular. La

bondat de les iniciatives sorgides particularment, entre el poble, prenia
sovint empenta suficient per anar a l'encontre de la gran cultura, com

fou el cas alllarg del temps de l'Associacio Protectora de I 'Ensenyanca

Catalana.

La necessitat que la cultura arribes a tothom i al mateix temps els

sectors populars no es quedessin aturats en el consum dels seus

programes acostumats - corals locals, festes de barri, cancons, teatre

poe exigent, etc -feu que sovint la cultura i les arts preses en la seva

excel.lencia, anessin a l'encontre del poble. L'exemple mes sorprenent i

colpidor d'aquesta rna estesa de la qualitat cap a la popularitat la dona

Pau Casals en crear l'Associacio Obrera de Concerts. Amb la seva

orquestra Pau Casals feia setmanalment en ateneus 0 altres centres



similars un concert per tal d'acostar la musica classica al poble. Durant
deu anys a partir de 1926, feu aquesta tasca exemplar un home que

llavors gaudiaja de fama mundial. No calen mes comentaris. Aquesta

entitat fou ,com tantes d'altres, suprimida al final de la guerra civil el

1939.

Tots sabem que musicalment el nostre es un pais actiu i creador.

Entre les entitats oficials el Conservatori del Liceu , creat en la decada

dels anys trenta del segle XIX, l'EscolaMunicipal de Musica, a
-

Barcelona des de 1886, i el mateix Teatre del Liceu per a l'opera .

El primer Orfeo Lleidata data de 1862 , i ben aviat Agramunt, Tarrega,

Balaguer i altres poblacions tingueren els seus orfeons, mentre que

r;Orfeo Catala, el mes insigne, es creava el 1891 .i dins el segle XX el

Manresa, Gracienc, Reusenc, etc. L'edificacio del Palau de la Musica

Catalana dona un impuls enorme a la difusio de la musica en tots els

gcneres.
Les grans figures de la lirica, de la composicio i de l'execuci6 es van

relacionar amb el Liceu, les escoles de Musica, el Palau 0 els teatres i

sales de concert: Vives, Malats, Granados, Millet, Albeniz.etc,

Al nivell del carrer, la sardana prosperava i prosperava la canco coral

d'arrel popular.Ni cal dir que els cors de Clave son els mes venerables

recordem que relacionats amb el mon obrer- pero la multiplicitat de

societats corals a Catalunya sobretot a partir del 1900 fa la llista

impossible El1918 es fa la primera Assemblea de la Germanor d'Orfeons

de Catalunya. que arriba a contenir 82 orfeons .. Cada poble tenia, 0

encara te, el seu orfeo 0 coral, i d'entre ells n'han sobresortit un grapat

dignes de ser assenyalats, i encara d'aquests uns quants han assolit un

grau d'execel.lencia reconegut per la critica exigent. Moltes d'aquestes
corals de pobles i viles tenien el seu origen en un ex-seminarista, 0 un

sacerdot 0, simplement en una persona que havia fet uns quants cursos

de piano. L'esforc que representa mantenir actiu i millorar dia a dia un

grup d'aquestes caracteristiques es excessiu si ha de perseverar com a

entitat aillada .Per aixo es reforcaven amb seccions de teatre 0 balls,o



musicolegs com Joaquim Pena, Higini Angles.Gregori Sunyol,

montserrati, i d'altres. P�. ,/'

Eis homes dela Renaixenca com M/ila i Fontanals ,Pau Bertran 0 r��
Marian Aguilo van recollir les cancons i romances populars existents.(I c�

eevtJ.,,,

be s'integraven dins els Ateneus. A Lleida son dignes de destacar La

Violeta i La Paloma, de 1878 i 1896, respectivament.
L'estudi dels elements musicals, cancons, corrandes, balls, corre a

carrec d'eminents investigadors i professors com Felip Pedrell,

Aureli Capmany , a comencaments del segle passat inciava la magna
Obra del Canconer.Als anys setantes del segle XXqa Lleid� Enric

Farreny deixava molt avancada la seva tesi, acabada despres per Dolors

Sistac, sobre les Cancons de Pandero .. Una vegadames confluien els

productes populars amb l'alta investigacio.
En el terreny de la historiografia, la tradicio romantica, poe donada ala

documentacio contrastada, es substitida per la rigorosa comprovacio de

les dades i l'aportacio documental pertinent. Sorgeixen ben cert figures
eminents en aquest camp, ja modernitzat : Puig i Cadafalch, Rubio i

lluch, i Jaume Masso i Torrents, Ferran Soldevila, Antoni Rovira i Virgili
i Jaume Vicens i Vives. Entre aquest i Pierre Vilar, amb�dIs amb munio

de destacats seguidors, es dona entrada a la historiografia economica.

Aquests son els grans noms, pero la historia esta formada de f ets quasi............

anonims, ocorreguts en pobles, viles, parroquies, confraries, sometents

; de devocions col.lectives, de petites industries venerables ... Qui

recopila la historia d'aixo ? Unes persones de poe relleu, situades en

l'indret concret, que fan la cronica del seu poble, del seu creixement

urba, dels seus costums antics, dels temples successius}de la tipicitat

propia de], Hoc 0 comarca, , dels conflictes particulars que hi va haver

en epoca senyorial 0 en revoltes i bullangues, tambe la historia dels

locals publics 0 de les faccions del poble, que recullen mots d'us propi,
o biografien personatges de relleu en el desenvolupament de la vila..

En trobem a centenars, d'aquests historiadors, cronistes locals. Aquest,
amb els seus treballs, son molt utils als historiador���
utils. Xavier Garcia i Pujades, n'ha catalogat un bon grapat, i n'esmenta
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LLI<;6 INAUGURAL CURS 2013-2014 UNIVERSITAT DE LLEIDA.

EL MOSAIC DE LA NOSTRA TRADICIO CULTURAL

Quan, la passada primavera el nostre Rector va proposar-me

pronunciar la llico inaugural del curs 2013-2014, vaig sentir molt de

goig .. Es un honor ocupar aquesta tribuna per qui, lleidata, estima

aquesta universitat, que va ser-hi professor encarregat de curs als seus

comencos, quan nomes erem una delegacio . Reconegutales

distincions que dels rectorats tine rebudes, expresso el meu agraiment

per l'oportunitat que la UdL em dona avui,

Una llico inaugural pot ser un discurs construit sobre infinitat de

temes. En el meu cas he volgut reflexionar PRIMER sobre el

desplegament modern de la cultura catalana presa globalment ,

basicarnent en el segle XX pen) innegablement ancorada en els

fonaments del segle XIX; i SEGON sobre l'enorme energia aplegada des

d'infinits punts de creacio d'aquesta cultura, una espesa xarxa

d'iniciatives i d'assoliments que ha esdevingut la forca basica en el

tresor de la nostra tradicio i testimoni d'una gran empenta col.lectiva

creadora. Una tradicio que, ho die ara, hem de tenir cura que no es

perdi 0 es vagi diluint: les generacions actuals estan sotmeses a

bombardeigs de novetats i es de temer que no tinguin repos per
considerar d'on venen i qui els posa en el cami del goig cultural.

Des de la perspectiva de les persones de la meva generacio
creiem que existeix una doble transmissio de la cultura ,un moviment

descendent des dels nivells mes elevats fins als mes modestos, i un altre

d 'horitzontal que es desplega en tots els ambits del pais i de tant en

tant enllaca inevitablement amb l'anterior, i es la que anomenem '

cultura popular. Aquest darrer concepte pot presentar multiples caires,

pero ja ens entenem en dir que es tracta de la tradicio en les formes de

viure ,treballar i transmetre coneixements, creences i mites. Les

generacions es passaven la torxa d'aqueixa cultura popular, no fa

massa decades.i la reflexio sobre la vida rural, tan veina a Lleida que
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en constitueix el cinturo immediat, conduiria a demostrar-ho. EI fet es

que la societat urbana de fa cent anys estava molt lligada al sector

primari, perque eiutat i camp coincidien en molts elements: I'eina i la

feina.... a banda, naturalment, del fenomen, llavors especific i nou, de la

gran industria. Eis coneixements i domini del medi i dels materials

constituien una assignatura obligada, la cuina, el transport amb els

mitjans de I'epoca, la proximitat dels animals de tir i els materials de

subsistencia. No existien els darrers productes d'ara, nomes les

materies primeres, el fang, la fusta, el metall, les fibres vegetals. Tot

aixo s'elaborava i de pares a fills es transmetia aquestmaterial cultural,

que arribava a actuaeions que requerien un solada d 'habilitat . Al

mateix temps el vocabulari especific de cada activitat es conservava

actiu, contribucio importantissima a la singularitat de la nostra llengua
. L'aprenentatge era una etapa molt llarga, he conegut antics alumnes

de l'Escola Industrial, seccio de Ferro, que els dos primers anys
d'estudi es limitaven obligatoriament a llima i martell. Hi trobem molta

diferencia amb el mon d'ara on els infants semblen haver nascut amb

una tauleta tactil sota el brae. i tot , aparentment, tot, se'ls donara fet i

condos. L'aprenentatge es resumirira en la perseveranca en I'esforc ..

Des del comencament d'aquesta intervencio al.ludim a la "cultura
" EI terme cultura engloba diversos trasllats i lliscaments semantics:

de Hegel enca han estat intentades mes i mes definieions del concepte
.Les enciclopedies i diccionaris ben poques diferencies ofereixen;
basicament delimiten cultura com el producte de l'accio humana sobre

la natura, amb la qual cosa s'endevina una oposicio inieial entre

natura, 0 sigui el mon intocat, i cultura, el mon resultant de l'accio

creadora 0 transformadora de les persones. Tenim dar que persona

humana i natura es complementen i per aixo sera noeiu imaginar que
l'accio dels humans sigui la de transformar 0 desnaturalitzar el mon

fisic, almenys no unicament: tant pot ser cultura una formulacio

filosofica com una urbanitzacio, una narraei6 ,la forja dels metalls, la
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confecci6 d'un tapis, la constitucio d'un Parlament, la invencio d'una

eina domestica ... 0 un concert orfeonistic.

L'home amb el seu sistema de creences, idees opinions i

habilitats, crea la cultura. Intentem de dir que si hi reflexiona, arribara

a una conclusio semblant a aquesta: "La cultura es el resultat de les

aportacions successives a l'enriquiment de l'esperit i al general ben

esser dels humans ,en cadascun dels espais que les seves etnies

ocupen. I la seva ulterior transmissi6". EI veritable cabal de la cultura

es l'element col.lectiu vinculat amb l'home : els fonaments etnics i

histories que constitueixen el caracter i les aptiuds especifiques de la

col.lectivitat, i encara mes, els continguts ideologies que integren la

mentalitat co1.lectiva .( Aquests mots d'Alexandre Gali aclareixen el

doble vector de forca de la cultura, provinent de la persona pero
acumulada en el poble).

La progressiva millora dels sistemes reflexius i fisicament actius

alllarg dels segles ha creat modernament un sobrepuig de valor al

concepte cultura, al mateix temps que se n 'ha difos l'us del mot. I la

difusio ha arribat a tots els estrats socials. Per a la gent en generalla

persona amb cultura es qui atresora molts coneixernents academics; i

.si es emprat en negatiu, es l'equivalent de toixesa 0 conducta barroera :

"es que no te cultura ". "Les classes cultes " podia voler dir les classes

nobles, selectes, instruides 0 no, pero a qui s'atribuia excel.lencia,
atribuci6 que denuncia una interpretaci6 d'arrel oligarquica, Una

persona culta es cultivada, que ha insistit i aprofundit i llaurat i

sembrat en els seus coneixements :- en definitiva culte no es altre que

el participi del verb colere , conrear, fer creixer cultius.

La frontera cultural fou, durant segles, l'alfabetitzaci6, a l'abast
de relativament pocs ciutadans i molts menys de subdits rurals.

Durant segles no va haver-hi escola publica, qui aprenia a contar i a

llegir ho feia amb pedagogs particulars 0 a traves de 1'Esglesia . La

consequencia era una separacio entre qui aprenia i qui no. Podem
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recordar que no fa mes de , posem, setanta anys, en els ambients

socials modestos , qualificar algu dient "sap molt de lletra" valia tant

com suposar-lo instal·lat en un nivell molt alt, i no calia que fos

precisament en el camp de les lletres, podia tractar-se perfectament
d'un apotecari 0 d'un agrimensor. La dona, quan rebia instrucccio fora

de casa, deia que anava a costura. La canco popular posa la Mare de

Deu nena en aquest obligat marc. Es dar que aprenia de lletra, com les

altres nenes, pen') no massa: costura era cosir,brodar, fer vores i punt
de creu i aprendre <;anc;;ons populars. Creada que fou l'escola publica, la

necessitat d'aplegar jomals a favor de l'economia familiar feia

abandonar els estudis pocs anys despres d'haver-los comencat. Nois i

noies quedaven amig alfabetitzar.

Pen), atencio, tot i que quedaven a mig alfabetitzar aprenien, a

casa 0 en 0bradors forans, un ofici. Cadascu en el seu acotat assimilava

unes tecniques determinades, ja fossin les mil i una de la ruralia ja
fossin les derivades de la primera industria ,que fou l'artesania, 0 les

especifiques de les industries mecanitzades: el pas, per exemple, del

teler familiar de pedals als telers industrials.Oficis, he dit abans, que

arrossegaven tot un tresor linguistic. Tot, pen') era la cultura popular,

que no transmetien els llibres, ans el boca a orella, i la praxi, i la

temptativa i error repetits. De pares a fills i a nets passava I'experiencia
, de mestre a oficial ,d'oficial a aprenent, era ensenyada i apresa la
tasca concreta pen) tambe la llegenda que l'acompanyava, la canco que

la definia, la facecia que li donava horitzo.

La llista seria inacabable, molt mes que les ramificacions

possibles del Trivium i el Quatrivium. De la ceramica al ballet

tradicional, del cant coral ala ferreria de reble, del teler a l'ebenisteria,
de la cacera 0 pesquera a la cistelleria, de la carbonera a la salao de

peix, de la punta de coixi ala fabricacio de paper, de l'aprofitament del

prat a la camisseria .. Tot un exercit que passava de llarg pel petit
aparador de la llibreria-impremta, que es feia explicar dues vegades la
frase dita pel notari, que tenia un respecte real per les persones de

cultura llibresca, pen') que avaluava amb exceLlent les seves propies
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habilitats. Les dues cultures coexistien i coexistexien, amb la frontera

mes esmussada avui en rao deIs mes generalitzats estudis, de la

desaparicio del'analfabetisme, de les teoriques diverses que

acompanyen la practica .

. EI segle XX, hereu d'una llarga i doble tradicio, va ser definitiu

per consolidar una societat madura en totes les dimensions, producte
alhora de l'alta investigacio 0 creacio, ide l'obrador modest. Que, com

-

insistirem, coexistien i interactuaven.

Pero tot efecte no exhibeix un precedent 0 causa immediat; els

processos de conservacio, modificacio i re-creacio d'una tradicio

cultural venen de lluny:la cultura catalana s'ha desenvolupat amb alts i

baixos pero sempre avancant, en un recorregut de molts segles; i el

punt de partida per veure'n el creixement contemporani seria

idealment el tombant de segle entre elXIX i el XX. Es aleshores que la

Renaixenca mostra fruits consolidats, i la llengua s'imposa a traves dels

Jocs Florals , encara que no hi ha unes regles fixes d'escriure-la i se

segueixi una linia ortografica postmedieval ; tambe cal reconeixer que

seran poques les obres alli premiades dignes de passar.a la historia,
amb les excepcions genials d'un Verdaguer 0 un Guimera.i una almosta

meso El fet es que s'exten l'us literari del catala ,lentament en la prosa,

pero de ple en els versificadors.

Conve recordar, que el domini del castella en les funcions mes

nobles - articles i assajos en la premsa, , tractats, documents notarials

havia iniciat durant el segle XIX un corrent torrencial de penetracio.
Afirmem que el castella era vist, en determinats nivells,
subconscientment consolidat com la llengua A, d'aqui en ve tambe el

pas a l'us parlat d'aquella llengua per part d'un sector de la poblacio
perque es considerava mes noble. Tothom, a finals del segle XIX,havia
estat escolaritzat en llengua castellana. Per sort, el poble, el bon poble, i
hi incloc els ciutadans, per tant tota la gent des de la petita burgesia
passant pels artesans i els obrers, era en realitat monolingue . No
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tothom havia estat escolaritzat, i el catala era la llengua de conversa,

dels romances i corrandes, de les rondalles i dels oficis. l,per

descomptat, d 'una part dels textos editats.

Tambe es el moment que els contactes dels catalans dinamics

amb Europa superen de molt els que hi mante Espanya, i s'albira �na
era de modernitat que es desempolsara de les teranyines de les epoques

absolutistes 0 liberals del convuls segle XIX. Es el moment que la

perdua de les colonies fa esclatar la crisi espiritual en una Espanya

ancorada en formes antiquades en tots e ls ordres; antigalles
denunciades ja des de Mariano Jose de Larra a Angel Ganivet. La

generacio del 98, formalment brillant en les lletres castellanes, no

genera un programa positiu en el pensament; el recurs ultim sera

l'exaltacio del casticismo , pero, diguem que de manera general .no pas

l'obertura a aires nous si exceptuem algunes iniciatives pedagogiques,
com la t ri s t i t u c i o n Libre de Ensefianza.

Per la seva banda, i oposadament, Catalunya pren una nova

empenta en el tombant de segle . Tindrern, fins a la Guerra Civil, un

dens mosaic social .molt productiu en tots els camps de la cultura.

II

Emmarcat en aquest context, i heretant plantejaments fins

aleshores dits regionalistes ,_ com els de les Bases de Manresa, creix

l'orgull de pertinenca a la nacio, expressada com "poble" i l'adjectiu
"catala" es emprat amb mes frequencia ( "EI Diari catala" es la

capcalera del periodic publicat per Valenti Almirall, que tambe trauria

el tractat Lo Catalanisme .Pocs anys despres Prat de la Riba parlaria de

Nacionalitat Catalana). Aquest orgull es fonamenta en la distanciacio i

apreciacio critica de l'Espanya tradicional i el desgrat 0 recanca d'haver
de pertanyer-hi per forca, Clar i net, comenca la polititzacio ,lenta,a

batzegades, 0 a batecs cada cop mes ritmicament sovintejats, del
sentiment catala,

Deu nos do ser catalans -gent de bona anomenada- dira Josep

Carner.
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La singularitzacio de la catalanitat pren forca paral.lelament ales

conquestes economiques , la creacio de la industria, la forta exportacio,
adhuc la defensa, en papers publics i al Congres i al Senat, del

proteccionisme.
La burgesia alta vacil.la quan ha d'expressar la seva catalanitat,

pero les classes mitjanes s'aliniaran amb el progres inherent a 1a nova

empenta. En els estrats populars, ja ho hem dit, el catala es,

indiscutible, normal, corre per les arteries del poble.

El primer Congres Catalanista data de 1880. Es per aquestes

dates que es produeixen actes publics on es parla en catala . L'oratoria

catalana en general es reservava ales festes familiars i als discursos

jocosos, per estrany que sembli. its fames el gest d' Angel Guimera

quan, elegit President de l'Ateneu a Barcelona, fa el discurs en catala,

entre protestes al comcncament i aplaudiment general al final. Era el

1895, i avui sabem de la creixent premsa no-diaria en catala existent

en l'epoca, del molt teatre i poesia en catala, que el primer i el segon

Congres catalanista eren ja historia, com ho eren les Bases de Manresa

i les diverses Assemblees Catalanistes celebrades arreu. Malgrat

aquests senyals, en cercles alts com l'Ateneu, la tradicio era encara de

fer el discurs presidencial en castella. Guimera trenca el glac.
La llengua esdeve una eina i un simbol, Catalunya cerca simbols

perennes, mes enlla d'exalcar gestes medievals i glories passades. La

llengua, per la seva singularitat, pel que te de patrimoni irreductible,

figura com element nuclear de la personalitat col.lectiva. Convenia, era

urgent, que s'unifiques aquella llengua , algunes normes,mitjanament

seguides, ja s'havien donat temptativament des de la Revista L'Avenc

cap a finals de segle ..

Pen) no tothom comprenia la urgencia de la modernitzacio de la

llengua. Eren poques les Academies i entitats similars on s'emprava el

catala a finals del segle XIX, i posem com a exemple de la resistencia a

fer-ne us una entitat com la Reial Academia de Bones Lletres .Pero no
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es aquest el moment ni el lloc d'explicar les vicissituds de la llengua,
,

prou conegudes, sino qualificar-la d'element basic de la nostra cultura.

I aixo recolzava en la inequivoca catalanitat de la cultura popular.
A fmals del segle XIX tenim escoles on ,malgrat la imposicio del

castella com a llengua de l'aula, hi ha mestres que imparteixen classes

de catala i adhuc fan us de la llengua propia per explicitar -i en alguns
casos de centres rurals, traduir - els continguts. En crear-se

l'ensenyament oficial i estatal al segle XIX, es va plantejar
immediatament als mestres i als directors de les escoles de Catalunya
la realitat de dues llengiies : la tradicio d'ensenyament en llengua
llatina era questio postmedieval ja superada; en tot cas la progressiva
difusio de l'ensenyament al segle anterior, i un nombre significatiu,i
creixent, de les produccions editorials, del segle XVIII, es realitzaren en

castella. Havia estat Baldriri Reixac qui planteja l'ensenyament exc1usiu
en catala .pero fou una exposicio, si be molt raonada, teorica i singular,
un discurs solitario Ara es veia clarament la torsio que s'exercia sobre

l'alumnat, de parla natural catalana i en canvi obligat des de l'entrada

a la primera aula, amal aprendre una altra llengua , que precisament
era la vehicular. I aixo es va perllongar tota la centuria, fins al punt que
les families admetien com a inevitable la situacio,

Els mestres trobaven mes dificultats aqui que en d'altres bandes.

I per aquestmotiu van sorgir els manuals i metodes escrits per mestres

,precisament, ells mateixos persones en sa majoria d'extraccio popular,
no pas grans academics, per ajudar els nens a aprendre la llengua
castellana. Perque els Ministeris de I'epoca ni s'havien plantejat que
passaria amb l'ensenyament en les zones on .aclaparadorament, es

parlava una llengua diferent de la castellana. I un dels mestres que

aplana el cami per tal que els nens entressin en el domini de la llengua
vehicular fou un lleidata, Odo Fonoll, que el1836 va publicar un Metoda

practicepara la ensefianza de la lengua en las escuelas de Catalutia, al

qual seguiren d'altres. Potser el mes fames , per l'extraordinaria difusio

alllarg de molts anys es, ja al tombant del segle, el de Salvador Genis,
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I

El auxiliar del Maestro Catalan, (aquest llibre encara es reeditava el

1920 ). El docent necessitava eines.

El1892 Francese Flos i Calcat, pioner en demanar canvis

substandals, feu una conferencia sobre l'ensenyament del catala. El

1899 fundaria el Col.legi Sant Jordi, important fita en el progres de la
'

llengua a l'escola .

De fet ha comencat la croada per la recuperaci6 linguistica plena i

de les provatures de frenada de l'expansi6 del castella. , que s'havia

incrustat tambe en bastants de sacerdots en la predicaci6.Tampoc no

va haver-hi identificaci6 amb el pais ni unanimitat quant als

ensenyaments en els punts on opinava lajerarquiar ectesiastica : els

bisbes no tenien criteris clars sobre la llengua en que ensenyar la

religio 0, mes simplement, en que ensenyar. Alguns foren decidits

defensors del catala i d'altres, contaminats d'una tradici6
d'aliniament

amb els governs, estaven per la llengua oficial. Els pares dels escolars,

doncs, podien facilment empassar-se. sense adonar-se'n. una diagnosi

diglossica.

Mentrestant, arreu es feia pales l'endarreriment cultural. Ni

l'ensenyament oficial pres globalment ni tan sols els mestres mes

benemerits no podien cappgirar la situaci6. L'analfabetisme a Espanya,

presa en conjunt,. era del 70%. L'ensenyament oficial oferia uns

continguts molt ronecs, I a Catalunya foren altres institucions que no

l'Estat les que obriren pel seu compte cami cap ala cultura. Moltes

d'aquestes institucions, algunes com l'Ateneu Igualadi, fundat el1863

per quatre obrers - he dit obrers- sorgiren,doncs, del poble. En cerca d'

horitzons culturals, amb pretensions modestes " Aprendre de lletra i

apartar del vid ", deia ellema. Pura cultura elemental, la d'aquell

Centre Instructiu, batejat aixi als comencos. Amb l'entrada de persones

lletrades, la formaci6 dels membres va millorar. Eren adults en sa

majoria, pero aixo precisament fa mes exemplar l'actuaci6.

Pensem que arribem al segle XX amb un esplet incomparable 0

quasi, d'Ateneus, Centres Civics, Centres de Lectura ,que fou el nom
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primer dels Casinos .. .i altres, tots ells sorgits
dels barris, de grups

veinals, de parroquies,etc. 0 promoguts i gestionats
en origen per

esperits inquiets, mecenes de relatiu, pero
molt positiu, abast ..

Paral.lelament als Ateneus i altres centres per
l'estil es crea

l'Associaci6 Protectora de l'Ensenyanc;a Catalana, e11899, que

esglaonadament va durar fins a 1936. Tendia a tutelar l'excel.lencia

pedagogica i a protegir escoles catalanes en contingut i llengua. L'havia

inspirada Flos i Calcat el1886. Funcionava grades a l'aportaci6 dels

socis, i fou realment pobra perque no tenia subvencions sino alguna,

esponldica, de l'Ajunt3.!D-ent de Barcelona. Malgrat l'exiguitat
de

recursos L'Associaci6 va subvencionar fins a 80 escoles, moltes

modestes, de barri,i tambe els mestres de l'ensenyament oficial que,

fora de les hores lectives, es dediquessin a la tasca de l'Associaci6.

L'Associaci6 va crear modelics llibres de text, de lectura, de

coneixements. Heus ad un exemple exceLlent d'obra cultural nascuda

del poble, i que obeeix ala tendencia marcadament catalana de cercar

l'excel.lencia escolar des de la plataforma de la catalanitat i de suplir

allo que els organismes oficials no fan,o ignoren que, en recta

consciencia, caldria fer.

Mentrestant, es produia a comencaments de segle l'entrada en la

politicamunicipal .i per extensi6 comarcal, ( aleshores provincial) del

catalanisme.La Renaixenca donava pas als corrents mes nous; i en la

literatura el pairalisme i conservadorisme que en bona part havia

inspirat el que se n 'ha dit Modemisme literari deixava pas al

Noucentisme, urba i flexible.

En aquest caldo de cultiu sorgeix la figura d 'Enric Prat de la Riba

, un politic que en res no s'assemblava als de la Restauraci6. Prat de la

Riba, en accedir a la Presidencia de la Diputaci6 Provincial de

Barcelona, crea l'Institut d'Estudis Catalans per canalitzar i

normativitzar totes les arees de la llengua i la cultura . Des dels seus

inicis l'Institut es planteja actuar amb total exigencia, i creara

successivament les seves cine seccions. Inspiraci6 tambe de de Prat de
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la Riba es la Biblioteca de Catalunya , i el gran complex de la

Mancomunitat, unio de serveis de les quatre diputacions catalanes � de

la qual van sortir obres tan fecundes com l'Escola Industrial amb totes

les ramificacions, ensneyamens comercials,industrials agricoles, etc

Aquesta era la cultura alta, i ateses les possibilitats de l'epoca i la

politica .cultura institucional ; certament , absolutament necessaria en

un pais, i que corria paralJela a la d'origen popular. La bondat de les

iniciatives sorgides particularment, entre el poble, prenia sovint

empenta suficient per anar a l'encontre de la gran cultura, com fou el

cas alllarg del temps de l'Associacio Protectora de l'Ensenyanca
Catalana. Aquest contacte entre la cultura alta i la popular es constant.

Hom volia que la cultura arribes a tothom per fer 'que els sectors

populars no es quedessin aturats en el consum dels seus programes -

corals locals, festes de barri, cancons, teatre poe exigent, etc -. Aixi

sovint la cultura i les arts preses en la seva excel.lencia, van anar a

l'encontre del poble. L'exemple mes sorprenent i colpidor d'aquesta rna

estesa de la qualitat cap a la popularitat la dona Pau Casals en crear

l'Associacio Obrera de Concerts. Amb la seva orquestra Pau Casals feia

setmanalment en ateneus 0 altres centres similars un concert per tal

d'acostar la rnusica classica al pohle. Durant deu anys a partir de 1926,
feu aquesta tasca exemplar un home que llavors gaudia ja de fama

mundial. No calen mes comentaris. Aquesta entitat fou ,com tantes

d'altres, suprimida al final de la guerra civil el 1939.

Tots sabem que musicalment el nostre es un pais actiu i creador.

Entre les entitats oficials el Conservatori del Liceu , creat en la

decada dels anys trenta del segle XIX, l'Escola Municipal de Musica, a

Barcelona des de 1886, i el mateix Teatre del Liceu per a l'opera .

El primer Orfeo Lleidata data de 1862 , i ben aviat Agramunt,

Tarrega, Balaguer i altres poblacions tingueren els seus orfeons, mentre

que LOrfeo Catala, el mes insigne, es creava el 1891 ,i dins el segle XX

el Manresa, Gracienc, Reusenc, etc. L'edificacio del Palau de la Musica

Catalana dona un impuls enorme a la difusio de la musica en tots els

generes. Les grans figures de la lirica, de la composicio i de l'execucio
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es van relacionar amb el Liceu, les escoles de Musica, el Palau 0 els

teatres i sales de concert: Vives, Malats, Granados, Millet, Albeniz.etc.
Al nivell del carrer, la sardana prosperava i prosperava la canco

coral d'arrel popular.Ni cal dir que els cors de Clave son els mes

venerables -recordern que relacionats amb el mon obrer- pen') la

multiplicitat de societats corals a Catalunya, sobretot a partir del 1900

fa la llista impossible EI 1918 es fa la primera Assemblea de la

Germanor d'Orfeons de Catalunya. que arriba a contenir 82 orfeons ..

Cada poble tenia, 0 encara te, el seu orfeo 0 coral, i d'entre ells n'han

sobresortit un grapat dignes de ser assenyalats, i encara d'aquests uns

quants han assolit un grau d'execel.lencia reconegut per la critica

exigent. Moltes d'aquestes corals de pobles i viles tenien el seu origen
en un ex-serninarista, 0 un sacerdot 0, simplement en una persona que

havia fet uns quants cursos de piano, L'esforc que representa mantenir

actiu i millorar dia a dia un grup d'aquestes caracteristiques es

excessiu si ha de perseverar com a entitat aillada .Per aixo es reforcaven
amb seccions de teatre 0 balls,o be s'integraven dins els Ateneus. A

Lleida son dignes de destacar La Violeta i La Paloma, de 1878 i 1896,

respectivament.
L'estudi dels elements musicals, cancons, corrandes, balls, corre

a carrec d'eminents investigadors i professors com Felip Pedrell,

musicolegs com Joaquim Pena, Higini Angles, el montserrati Gregori
Sunyol, i d'altres.

Els homes de la Renaixenca com Miila i Fontanals ,Pau Bertran

o Marian Aguilo van recollir les cancons i romances populars existents,

mentre Joan Amades s'endinsava en el seu Customari Catala. i Aureli

Capmany , a comencaments del segle passat inciava la magna Obra del

Ca�oner.AIs anys setantes del segle XX a Lleida Enric Farreny deixava

molt avancada la seva tesi, acabada despres per Dolors Sistac, sobre les

Cancons de Pandero .. Una vegada mes confluien els productes populars
amb l'alta investigacio.

De publicacions diaries i periodiques en neixen i moren un

gavadal. Van ser les mes durables "En Patufet", setmanari
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popular,destinat al public jove, molt digne, i el diari "La Veu de

Catalunya", organ de la Lliga Regionalista. En el terreny de la

historiografia, la tradicio romantica, poe donada a la documentacio

contrastada, es substitida per la rigorosa comprovacio de les dades i

I'aportacio documental pertinent. Sorgeixen ben cert figures eminents

en aquest camp, ja modernitzat : Puig i Cadafalch, Rubio i lluch, i

Jaume Masso i Torrents, Ferran Soldevila, Antoni Rovira i Virgili i

Jaume Vicens i Vives. Entre aquest darrer i Pierre Vilar, ambcos amb

munio de destacats seguidors, es dona entrada a la historiografia
economica.

Aquests son els grans noms, pero la historia esta formada de fets

quasi anonims, ocorreguts en pobles, viles, parroquies, confraries,
sometents; de devocions colJectives, de petites industries venerables ...

Qui recopila la historia d'aixo ? Unes persones de poe relleu, situades

en l'indret concret, que fan la cronica del seu poble, del seu creixement

urba, dels seus costums antics, dels temples successius, de la

tipicitatpropia dellloc 0 comarca, , dels conflictes particulars que hi va

haver en epoca senyorial 0 en revoltes i bullangues, tambe la historia

dels locals publics 0 de les faccions del poble, que recullen mots d'us

propi, 0 biografien personatges de relleu en el desenvolupament de la
vila..

En trobem a centenars, d'aquests historiadors, cronistes locals.
Amb els seus treballs, aquestes persones son molt utils als historiadors

de primer ordre. Molt utils. Xavier Garcia i Pujades, n'ha catalogat un
bon grapat, i n'esmenta les peculiaritats que els agermanen :

" EI

pais ....ha tingut monjos, hisendats.metges, botanics.sacerdots.mestres,
excursionistes i arqueolegs, ha disposat d'aquesta figura
personalitzada i caracteristica anomenada, en distints moments, el savi,

l'il.lustrat, lletraferit, poeta, erudit, estudios , el "rata de biblioteca" 0,

com deia Eugeni dOrs, el "solitari de poble" Continua el distingit
publicista dient que aquests historiadors locals, tinguessin estudis

seriosos 0 fossin al mes comunament autodidactes, foren elements

constructius en els temps de censura perque acumularen molta
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informacio que no podia ser publicada pen) que ells codificaven. Foren

,com diu Xavier Garcia "'resistents eficacos de la catalanitat (com a base

espiritual identitaria] i al seu nivell mes politic, del catalanisme". En

dono dos exemples : Ramon Amigo, de Reus, que autodidacta absolut,

esdevingue un referent inexcusable per a la toponimia, i Josep

Lladonosa, d'Alguaire, que abans de fer-se mestre ja investigava, amb

olfacte intel.ligent, en arxius no furgats abans. N'hem conegut

molts,d'aquests treballadors locals no necessariament historiadors, sino

compiladors, adhuc columnistes de revistes petites. No foren els grans

catedratics, pen) ells i molts d'altres , abnegadament , formen part del

mosaic d'aquesta tradicio cultural nostra. L'erudit local treballa sovint

com l'artesa, amb eines ideades per ell i tot. Gran merit. Per a la

cultura, tot suma. I aixo va contribuir a salvar la llengua.

Els mots anteriors em motiven a fer un esment especial dels
centres excursionistes , 0 per altres noms colles 0 grups : han estat

columnes solides en el coneixement del pais, divulgacio i fins

descoberta de peces arquitectoniques, costumari, formes de dir,
vocabularis especifics, fauna i flora. Els grans mestres de la llengua i la

cultura han recorregut a ells per a assegurar alguns punts de les seves

investigacions, si no es que, com sovint s'ha esdevingut, hagin estat ells

mateixos membres dels referits centres 0 grups (Verdaguer i Corominas
al davant ). Els grups excursionistes son tantissims en el nostre pais

que practicament cada localitat en te un, i publiquen els seus butlletins

,alguns de venerable historial. El signifer es el Centre Excursionista de

Catalunya, que data de 1890 i que es un exemple peculiar, perque des

del seu naixement va donar a la tasca cultural mes Importancia que a

l'alpinisme i la marxa i l'acampada .L 'havia precedida l'Associacio

Catalanista d'Excursions cientifiques, el1867.

Aquell home de la Renaixenca que fou Antoni Aulestia i Pijoan
parlant deillibre Recuerdos y bellezas de Espana, de Piferrer, edicio de

1844 ,diu : "El excusionismo se ha manifestado en Espana en general y
principalmente en Cataluna con caracter propio, que aun conservandole
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la fisonomia del alpinismo extranjero, nos 10 presenta como poderoso
instrumento para fomentar la cultura,".

Comentant aquests mots Alenxandre Gall exclama:

" Pen), es que podia esser de cap altra manera? Estavem

mancats de tot i anavem del punt de vista cientific despullats com els

salvatges? No teniem mapa, no teniem flora ni fauna,no teniem cataleg
dels nostres monuments, a penes tenie idea geografica del nostre propi

pais i de la seva constitucio geologica.desconeixiem els seus pobles, els

seus productes,costums, manera de viure".

Te rao.La cultura oficial , unica, estava molt mal servida,i per tant

no podia servir, Catalunya va haver de suplir-ho tot, escola, ciencies

diverses, modernitzacio de biblioteques , investigacio i treball de camp.

La Universitat era conservadora i en molts aspectes hereva del

romanticisme. La sacsejada la donaria anys mes tard la Universitat

Autonoma en temps del primer Estatut, I sort que abans s'havien creat

l'nstitut d'Estudis Catalans , i els Estudis universitaris catalans.

Per la seva banda la funcio catalogadora ,de descoberta i recerca

del Centre Excursionista dona origen a seccions .des de primeries del

s.XX: Arquitectura, foklore, fotografia,Geologia, esports de muntanya,

Geografia fisica, Arqueologia i Historia, Espeleologia,

Enginyeria,etc.l al front d'aquestes seccions hi havia personalitats com

Jeroni Martorell, Rosend Serra i Pages, Norbert Font i Sague.Agusti
Duran i Sanpere.

La cultura d'alt nivell ha anat sempre a l'encontre dels treballs

paral.lels, molts cops modestos, sempre eficaos i puntualment

valuosos, de les entitats i promotors populars, barrejant-s'hi sovint, ide

l'una a l'altra corria la saba..

Mentrestant, les arts i les arts aplicades han pres una empenta
unica. lies arts es projecten sobre tota la comunitat. EI tombant de

segle veu les grans obres arquitectoniques del Modernisme, darrere les

quals hi ha el geni peri> tambe el mecenes. I apressem-nos a dir-ho, la
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realitzacio de les quals es obra ,en darrer terme, de les mans artesanes,

del poble,
o sigui que la tradicio d'una cultura popular se suma a la

genialitat creadora i ens la serveix en safata.

La cultura catalana es mostra com un mosaic. Les seves peces

son totes iguals de mida, tot i que algunes semblen mesimportants, pel
brill que presenten: Joan Maragall, Antoni Gaudi, el doctor Robert,

Francese Macia, Marius Torres, Joan Messeguer, Joan Oro, 0 Josep

Trueta son peces de llustre especial, pen') la puntaire, la teixidora, el

ferrer de tall,l'actor afeccionat, l'estucador, l'ebenisa,la periodista sense

signatura, son tesseLles igualment importants del nostre mosaic; qui

sap si algun d'ells no haura contribuit en algun moment a la gloria dels

primers. Picasso es confessava admirador dels anonims decoradors de

ceramica, de vegades simples adolescents, que,amb una capacitat de

mimesi, repetitiva i quasi genetica.deixaven estampats, en quatre

traces, aquell ocell 0 aquella magrana. Els ebenistes que feien realitat

els mobles 0 les reixes de Gaudi, Martorell 0 Lluis Domenech, sense

deixar de ser artesans, sabien que treballaven per quelcom mes alt que

un espai 0 un element del conjunt, quelcom mes transcendent que

l'execucio material.Els actors i actrius decentenars de grups teatrals de

les comarques , se sumen, en el seu nivell d'esforc, a I'autoritaria

presencia escenica de les grans figures histrioniques. Ho fan per amor a

la terra, per identificacio amb el mot d'ordre ineludible de fer les coses

be, perque saben que son a Catalunya i l'estan construint ben nova.

I tambe hi son els impulsors de la cultura, de vegades des del

mecenatge - Rafael Patxot patrocinant els treballs de meteorologia i

fent de la catalana una de les mes desenvolupades, el vescomte de

Guell, protector de Gaudi, l'industrial farmaceutic Andreu, tutelant

Granados, els empresaris que despres del primer franquisme crearen

Omnium Cultural i alguns d'ells fundacions paral.leles. Altres persones,
des del voluntarisme, superant lamanca de recursos economics, van fer
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una tasca de cultura important, p.e. Joan Ballester i Canals, sota el

lema " Entre tots ho farem tot".

Aixo em porta a recordar que aquesta cultura nostra no ha tingut

una marxa regular i rectilinia, pero ha presentat gracies a Tesforc de

dalt i de baix, cohesio i empenta. Aquesta nostra cultura ha superat en

el segle XX dues etapes d'obstaculitzacio i quasi esdafament: la

dictadura de Primo de Rivera, i la de Franco Bahamonde. Miguel Primo

de Rivera, posa traves ala llengua, implanta la censura de premsa i

suprimi munio d'associacions, fins les mes inofensives, com els Pomells

de Joventut ,que enceta Josep maria Folch i Torres.Tot aixo despres de

suprimir 0 diluir tot el que pogue la Mancomunitat i el seu magnific.,
modelic organigrama educatiu i formatiu. Amb la seva conducta,

s'aparellava amb els barbars de la primera Edat Mitjana , que

esmicolaven els mosaics romans. L'etapa de Primo, el Directori segons

el bateja, la dictablanda segons els acudits del temps, fou nociva, pero
no esmortei tots els sectors culturals : fins van crear-se noves revistes

en catala, de to no politic; aixo permete.amb tacte i pedagogia, parlar
del pais, la seva historia, literatura, les seves figures.costums, Fou el

cas ,pel que fa a Lleida, de ·"Vida Lleidatana", nascuda el1926 que,

significativament, acabava e11931,quan amb la Republica, no calia

escudar-se rere pantalles culturals.

EI mosaic cultural va embrutar-se, li van caure algunes pedretes,

pero es mantingue. Primo va tenir el poder sis anys. Franco, per

contrast, el1936 crea tot un sistema, no governa uns anys sino que,

convencut que durara, implanta un regim personal nacionalista unitari

i fa creu i ratlla de tot allo preexistent, suprimint tota oposicio,
afusellant, desterrant. Pertocant Catalunya el designi era la destrucccio

de la seva personalitat i l'emmudiment de la seva veu. Els qui vam

viure conscientment la desfeta, teniem els primers anys la impressio

que tot s'havia acabat, fos.volatilitzat. La ciutat d'ideals que voliem

bastir potser mai no la veuriem. EI mosaic de la nostra cultura oferia

un quadre desolat, les peces esparses i moltes reduides a pols. EI dany
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s'incrementaria per l'enorme durada del regim.dues generacions

Ilargues, mes que el feixisme italia,

Perc) la nostra cultura, sobretot des de la clandestinitat, des de

baix, comenca a refer el mosaic. A carrec de clubs, centres comarcals,de

mestres, sovint separats dels llocs de treball, represaliats, que feien

classes de catala, a carrec d'editorials que recuperaven lentament el

tremp,editant per forca en castella, tractant de temes catalans. A la

radio s'hi entaforaven tasconets, el ballet catala ressorgia i feia costat a

la sardana, parroquies i conveents acollien la tasca de noies guia i

minyons de muntanya, i comencaven a apareixer pintades i a onejar

senyeres penjades en llocs inaccessibles.L'escursionisme fou com

sempre camp de catalanitat. La BBC engega un programa en catala .

Il.lustres exiliats, Picasso, Casals,Josep Trueta, donaven testimoni de la

nostra vergonyosa opressio. Mortes a l'exili valuoses persones, de mica

en mica en tornaven d'altres, i mentrestant sorgien noves generacions i

es creava un cornu denominador de catalanitat amb la suma de nous i

antics treballadors de la cultura .. Es va reprendre l'edicio generalitzada
en catala.i s'autoritzaren traduccions i literatura infantil.Es demanava

catala a l'escola. EI regim agonitzava contemplant una vegada rnes

l'agermanament ,quasi la fusio, de la cultura popular amb I 'alta

cultura, ,la reconstruccio accelerada del mosaic cultural catala.

EI segle XXI es encara una incognita. Falta poe per completar el

mosaic. A aquesta tasca hi sorn cridats tots .

Josep Vallverdu.

set. 2013


