
Raig de comengar declarant que he fet una excepci6 : ja no vaig a

donar. confer�ncies, per regIa general. En dos ahys n'he donades nomes

dues per compromisos amb entitats a les quaIs estava 11igat. Tractant

se de Sant Mart!,per�,no m'hi podia nagar, sense trobar-me inc�mode

it en certa manera culpable. Molts dels meus oients saben com porto

aquesta poblaci6 dintre meu i com Itestimo. Quan els anys comencen

a poblar de records la nostra mem�ria, es quan mes enyorem els llocs

on de petits vam viure i vam somiar. Amb aixb queda explicat per qu�
he vingut a Sant Marti,i amb quin goig. MOltes de les cares que con

templo ja no les reconec,perqu� const1tueixen ,formen,aquestes gene

racions joves que a tot arreu han sorgit. Pensem nomes que en trenta

anys ja hi ha tota una fillada, i que en un segle s6n tres les gene

racions ,- a voltes quatre- que conviuen.

EI tema que he triat porta un titol una mica imprecis i que pot fer

ce�ta por al comengamerrt : joventut i cultura. Potser tots estarem

d'acord sobre qu� vol dir joventut, per� a l'hora de, manejar el terme

cultura ja no hi estarem tant. Per exemple, als medis rurals, la gent

1
JOVENTUT I CITIirURA



no sol utilitzar a�esta paraula : a la ciutat, si algd trepitja algd

a l'autobus Ii demana perd6, i, s1 no ho fa.1i diuen : quina poca

cultura !
,

Amb aixb ja tenim un dels significate que la gent; ddna al mot cultura:

�s educaci6, bones maneres. Li diuen,al desconsiderat, que no t� cul

ture.: igualm.ent ,en comptes de ,. no t�" podrien dir-li "quina mala

eaucaci6 que te n.

Pe�b tamb� trobarem que la gent diu d'una persona: te molta cultura,

.re;ferint-se que ha estudiat molt,que es molt savi; alxf trobem aquest

.e once pbe traslladat a lles.fera del saber,a Itacum.ulaci6 del saber,a

l'haver fet una 0 dues carreres, a ser un e_oriptor, un enginyer, un

advocat, un fam6s professor. Es la segona accepci6.

Tambe diuen d'una persona que es culta, 0 cultivada, quan sap fer

moltes coses, quan te moltes habil:Ltats, sa sap moure en el m6n, com

ela gestors, els polities, els qui aaben convencer-,

Resumint : cultura com educaci6 fina, $ultura com molta de saviesa,

oulture. com coneixement del m6n.



a) una persona pot tenir cultura amb e1 sentit de refinament

De seguida ens adonarem que els tree conceptes no comparteixen id�n

tiques c�rregues de forga .. Ni 1I�,�ellllll_;1II1.1, procedeixen, de la mateixa

font

natural si t� bons sentiments, si �s respectuosa amb els altres

si no volle. incomoditat de ningd i �s oaritativa. 0 cordial.!

aixb no cal estudiar-ho .. Es t� 0 no as t�. Hi ha persones que

no han astudiat gans i s6n educades, astimen als altrese

b) cultura com annma acumulaci6 de' saber prov�,W sempr-e del

fet d 'haver estudiat molt. Hi ha persones que han estudiat mol

t!ssim i no s6n gens educades, que poden E:1sser fins i tot anti-

p�tiques. Hi he. professors que tothom els reconeix que saben molt,
perb no tenen gota de refinement ..

c) Coneixement del m6n, saber estar en el-s 110ca, sortir-se

de situacions dif!cils no prov� de l'estudi ni de sensibilitat

natural. Gneneralment pr-oce deLx del fet d 'haver viscu·t molt .Un

ex-presidiari, 0 un viatger 0 un aventuTal' 0 una dona de vida

irregular ,com que coneixen els vic1s dels homes i de les dones,
tenen gran expez-LencLa , que no es e1 mateix que tenir cu.Ltur-a ,



Podriem dir que una cultura ideal seria la que tinguas a parGs iguals
tots als tres elements fragmantaris que he esmentat : sensibilitat,
astudis i con,eixement del m6n. Posem un example: un home 0 una dona

amb estudis superiors, que, a mes a m�s, de manera natural, as delicat

i educat, respectu6s i no egoista, i que ha viscut prou per tenir �eac

cions �alentes i adultes, as una persona cuIta.

Aixb seria la cultura individualmen� considerada: perb tambe sentirem

a parlar de la cultura�, de la cultura americana, de la cultura

antiga •.•• Aixb s6n concBPtes col.lectius. Fan referbncia a termes geogrh
fics i a termes histbrics. Als pobles la gent diu: aquestes ruines s6n

del temps dels moras; i ent'n que als moros van viure all!, que hi tenie�
durant un temps, el seu mode ,de vida. Aquest viure una colla de gent
en un indret durant un temps, amb els seus costums, els seus edificis,
la seVa reIigi6 i la seva cibncia as una cultura, tambe.

Endemes, hi ha una cultura universal, Ia marxa de I'home a travbs

del temps, per tota la superf!cie de la terra. Ja sabem que fa milers i

milers d'anys els homes eren poc mes que animals,i que,poc a poc, van
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anar desenrotllant la seva intel.lig�noia$ Primer vaD# aprendre a fabri
ca.r--s e destrals i gannr ets, i eines per peacar ; despras van aprendre a

fer-se vestits i cases 1 a criar bestiar i a fer·,n�i:x:er ]}agricultura,
que no as altra cosa que la, domesilicaci6 de 1a natura�esa productiva.

Ara, al cap de l,e mil,.lenis" des del m:i.li6 11arg d'anys que els homes'
com a tals homes, poblen la terra, ens trobem dins la cultura del segle
XX. AViat, els mes joves viuran dins la 'cultura del segle XXI.

Quins canvis hi ha hagut ? 3i pensem names en cin,u(nt� 0 seixanta
anys enrera, ai parlem amb als padrins , la sorpres as malta. Veiem com

hem avangat'en'aspectes materials, com hem retrocedit en aspectes morals

0, almenys, com hem canviat en conceptes morals. Hi ha mes llibertat per
algune'S coses , hi ha molta menor llibertat en d'altres. Els vestits , ]a s

be�des, els vehicles, els invents dom�stics (rentadores, teleVisions,
aspiradors, ca�efaccions ••• ) tot ha canviat.

I ha canv:iat molt de pressa.. La cultura del sagle xx: as una cultura

d'aecelera.cions, va cada vegada mes de prassa. Les coses passan de moda

ra.pidamen);� ningU no conserva res, i 91 sentit de la tradici6 as perd.



No podem parlar en conjunt. Entre uD jove que viu a la muntanya i un

jove que vau al pIa la difer�ncia �s molta. Entre un jove .que vf,u

al pIa agricola i un altre que viu prop dluna gran fhbrica tamb�, I

�ntre el qui viu en un suburbi industrial de ciutat i e1 que va a 1a

universitat, tamb�. La noia que ha hagut de quedar-se a casa perqu�

hi ha malalts 0 t� els pares veIls �s molt diferent en actituds que

Hi ha persones grans que es maregen amb tants de canvis. Que la tele

visi6 ela ,cansa, que troben que els vehicles van massa rapids, que

els fan por els instruments el�ctrics a la casa. Perh als joves i els

de mitjana edat reban amb molt de gust aquestes novetats, perqu� s6n

utils i fan la vida ,sembla, m�s cbmoda.

Quiri pap0r fans els joves dins la cultura del segle XX ?
.

.

,

la que pot, lliurement, £er el que vulgu1 dins la ciutat 0 al camp.

Perb, com que tots s6n joves, b� hi haur� un punt d'igualtat, un

punt de • 3 & S&&I& converg�ncia,a m�s a m�s del comu denomidador

d'�sser joves.
"

Aquest punt d'igualta�, de semblanga, e1 d6na la disconformitat

amb el m6n que els s�us pares els han donate Els joves no estan d'acord
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amb eL conjunt de La cultura,-eostu.ms, ensenyament, modes de vida

dels seus pares i dels seus avis. Iamb aixb vull dir de la genera

oi6 anterior, perqu� b� sells poden estimar els pares i als. padrins,
perb no voldrien haver de viure la vida que ella van fer i fan.

En aixb s6n iguals els jovea del medi rural que els joves del medi

ciuta�. Per aixb es parla de la protests. dels joves.
Pero a la protista hi to:rnarem m�s tarde Ara anem a veur-e quin�s

possibilitats t� els jove de Ls medis rurals per entrar en la eultura

del __ aeg.Le XX.
,

'

Primer : cultura com sensibilitate

Aixb de la bona educacio ara esta sofrint una mica de retroc�s.

Ales eiutats encara m�Se L'home del segle XX VIhu sol,eadaseu tancat

dins 18. seva eles ea, com els caz-goLs , Ning'l1 no ajuda ningt1. La vio

l�ncia - robatoris, danys ales persones, violacions, assassinats,
han augmentat de tronta anys enqh. No oblidem que hi he. hagut una.

terrible guerra mundial,unes crisis eseonomiques fortes i tot de pe

tites guerres arreundel m6n. Dina aquest context de viol�ncia �s
'.

,

fheil que una part del jovent se senti atret precisament per aixb,



�r la viol�ncia en �ualsevol de les seves formes. Pero tamb� �s

cart �ue el jovent, molta part, Ie. major part, vol obrir-se cam en

Ie. vida de maners. honesta i direvta, ju.gant net i a base de treball.

I per a aixQ cal former-se, cal eetar preparato Quina �s la p�eparaci6

cultural, entenent per cyltura aqueatra suma de qualitats ,de sensibilitat

saber i.experi�ncia de m6n, que espera al jove dels medis rurals ? Qui

na sensibi1itat pot tenir el jove situat en un medi rural? Hem dit

abana que aixo ni es compr'a ni es ven, :raro podem afirmar que Sf ensenza ,

que �s sempre un producte de Ie. familia.

No fa molt passava a1 volant per un poble i vaig veure dos nens

que �onaven puntades de peu a una cosa blanca,semblant a una pilota,

perc que semblava tenir cordills 0 algun penjol1. Nomes 'luan ostava ja

mes lluny em vaig adonar,reflexionant que all0 era una gallina. Una ga-

1,lina mo.ribunda, possiblement empestada, que havien lIangat des dtune.

granja 0 havia caigut d'un cami6.�. Els nens no tanien cap sehsibili

tat en fer morir d taquella manera un anima.l,a cops. Pero menys 5ensi

bilitat tenien als qui havien llangat Ie. b�stia en aquell carrer de

afores.



Un altre dia ,a la sortida d'Arbeca,cami de Beliane.s, vaig veure una

branea d'ametller a la vora de la carretera .. No feia pas nosa al mig)
perb si una mica prop de la ouneta. Al costat mateix hi havia uns paletes

construint una granja. Van veure com em desviava una mica .. A 1a tiaz-da ,'
en tornar, a vint metres d'on jo era; un motorista va caure perqu� va

topar amb aquella branca. Vaig parar el cotxe i}comprovant que el moto

rista no s'havia fet mal, em vaig dirigir als paletes dient que aquel1a
branca era alIi des del mat! i que potser sfhavien adonat que feia nosa,

pera .un dels paletes em va contestar que per qu� no l'havia treta jOe

T�Fia ra6 0 no,el Ph JI!!I. paleta,que havia vist com tots e1s vehicles se

separave-n una mica, al llarg de tot 'un dia,per ra6 d'aquella branca que
.

.

e1+ tenia, caiguda, als seus peus mateix ? Era falta de sensibilitat, la

frase de "ja s'ho faran It.

Aixo �s, general a tot e1 m6n. La gent que va d'excursi6 poques vegades
. recull.en Las esoombraries que deixen, els nostres bOBOOS s6n plens de

vidr.es romputs,de L'l.aunea, de pl�stics, com les platges. La gent no res

pecta les flors i d6na empenta a les personas velles a l"hora de pujar a

l'autobus ..



La policia de Nova York va. col.locar uns agents.,.. disfressats de po

bres homes per alguns carrers, caiguts, arrepenjats ales parets, fent

veur-e que 's'havien desmaiat. NingU, en �s de dues hor-e s , no es va atu

raT a auxiliar-los. La mateixa. prova s'ha fet .. a la vora d'una auto

pista alemanya.
La' g�nt t� tanta pressa que Lee families no tenen temps d' educar

en aquestes coses els fills. I el que de bo els puguin ensenyar en aquest

terrenya l'esoola no �s suficient si a casa no veuen,bons models. Ela

pares han perdut el sentit de la disthncia i del respecte que abans ,

potser exageradament, imposaven als fills. Helipassat d'un extrem a

];:'altre. Les ciutats sthan fet incbmodes, hostils, enemigues de I'home.

Res no sQmbla tenir valor. lara aixh esta arribc.nG tamb� ala pobles,
perqu� la gent s'ba cregut que tot el que sigui enfors. de les parets de

caaa ha d'anar a oar-reo de l'ajuntament •. I no �s veritat� Tot 81 poble
t

�

ha d educar als manuts de tot e1 poble.
I"

El camp prediaposa. a1 contaots amb 1a naturaleaa. Encara ela ponles
permete.n que els nens juguin al carrer i els pobles tenen afores, que

ciutats han perdut. Aixb �s favorable, per-que els nens poden jug-dr,
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i tenir espais lliures, perh tamb�, pel fet que al medi rural'hi ha mol-

tes coses no immediatament necessaries -munts de llenya, palla, portes
de cobert i eres,etc- se senten mes cridats a no respectar la integritat
de' res. I tot �s importatn, �s neeessari respectar-ho tot. Una educaci6

,

en e1 respecte ales coeea i als ani,mals fara que acabin res:pec'uant-se
les persones. Per tant, ja �s prou pena que ales ciutats la gent vagi
a la seva i els joves cometin violbnoies en sentir-se tan tancatsl1 tan,
subjectes, a limitacions. No fem,tamb� ,que una deseducaci6 de la sensibili

tat contamini igualment eLs nens -i natu:r'alment,els joves- .. rdeLs pob.l.ea ,

Segon aspeote : la cultura entesa com suma de coneixements. Aquast punt
va molt

..lligat amb La instruoci6, amb l' eanudd , Com a per-sona que porto
tre:nta anys dedicat a l'ensep:yament,tinc experi�ncia per dir que ,en aquas

aspecte, el jove de la ciutat te moltes mes oportunitats d'instruir-se que

no el jove 0 la noia d'Wl poble. Aixb no te remei. Jo vise ara en un po

ble i quasi mai no vaig a la oiutat. Fa uns sis mesos que no he entrat en

1111 0 ine.rna" i quatre que no he assistit a una. confer�ncia. Per Ie. meva dobl

feina de professor i de 'uraduotor tine revistes diverses 1 11egeixo llibre�

Aixb em manta en contacte, indireotament, amb el m6n de les curiositatso

Parh Ie. persona que fa les primeres lletres 0 l'EGB en un poole sap que
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haur� d'anar-se'n en una poblaci6 mas gran 8i vol continuar estudiant,

ja sigui e1 batxi11erat la sigui la formaci6 professional,i, en tot cas,'
,

m�s endavann. una oaz-rer-a.,

Be necessari, avai, haver estudiat una mica m�s que l'EGB si est vol

tenir alguna possibilitat de mi11orament.

Els mestres i les mestres fan tot el que poden: perb en els media ru

rala la conaideraci6 del valor global de l'ensenyament no �s prou estima

da , En tot cas , la col.laboraci6 dels pares amb 1 'escola no adttuieeix
\ .

aquella. oate�oria eritica que t� ales eiutats. Ales c!utats els pares

avui no aslimiten a mirar les notes dels fills, sin6 que intervenen

mo1:t; directament en tot 61 que fa rafer�n.cia a 11ensenyaIQ.ent,i aixb ela

pro:fessors ho agraeixen,i �s en benefic! del nen 0 de la nena. Al 'poble

fins fa poc,com que tothom as dedicava a la terra a 1a manera tradicio

nal, semblava que amb unes nocions de lec.tura escriptura i caloW. ja

n'hi havia prell., Les cri.ais esoonhmiques" I.' em1graci6,les oases tanca

des, han fet obrir als ulls a 1a gent: avui s6n pacs als joves que as

dediquen a 1a terra.,i molts as busquen un jorIta1 fora del poble 0 as da

d1.quen a tas'luas industrials en la construcci6,la confeccio 0 la eria de



bestiar de granja. S6n solucions pobres. Haur� d'arribar un dia �ue

, els _pobles tornill a tenir vida,que la comarca estigui ben abastida de .

servais, que hi hagi suiicient alic1ent per viure-hi i desenrotllar-sa�

Perh s1 La gent no as va preparant des d
f
ara mai no podr-an reclamar

,...

a11� a qu� tenen drat .. Es e1 peLx que es mossega 1a eua s no hi ha avan-.

tai:;ges perqu� la gent, no sap demanar-los i Ie. gent no sap dema.nar-los

perqub no ha disposat dels avantatges-d'una educaei6-estudi prou b�sies.
,

Aquest careIe vieias t:al trenear-loll Pansam que la pressi6 eoon"bmiea

�s mol-t forta, � i oblige. a1 jove i a 18. no ia a buacar-sse e1 jorna.l

als canor-ae anys,o als setze. Perb tamb� �s cart que en�re 1a gent de1s

midis rurala son molts m�s e l,e qui de Lxen e Ls estudis qu� han comenqaf '

loti_ � �.IjCt. Aix� �s degut a la poca va1oraci6 deLa estudis •

•

Per sort, entre els de£ectes de la 11ei d' edueaei6 hi ha la virtut de'

fer- obl1gatbria l t assist�ncj_a a e1asse a tothom fins eomplerts als 14

_ any-Sit Jo diria que haurien o..'estudiar encara m�s,fins' ale setze: almenys

e1 primer c LcLe de Formaei6 Professi'onal. Perqub, no ens enganyem: s1'

m�s endavant aquesta persona he. de buscar feina en una ciutat 0 en una'
,�
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g'asmist�neia a classe que no en d'altres medis. I la continuIiiat �s ab-

s<>lutament necessaria. Fa pella de Veure com es deixen perdre dies de cla-
.; .

sse per qualsevol fotesa .. A RUssia, el noi 0 la noia que fa faltes repe-

tides i no les pot justificar per malaltia e1 fan anar a treba.llar a,

l'estiuJen una granja col.lectiva, a la forga.
Tenim el jovenet 0 la noia que ha anat a l'escola fins als 14 anys. I

despr�s, quin Us fa de tot el que ha apres ? Es produeix molts cops allb

que se'n diu analiabetisme de re'liroces,que �s el cas de La persona -i

aixb es dona molt a1 camp- que havent apres un minim a �fescola, despr�s
ho oblids. perqu� no 11egeix, perque no resol mai un problema, perque no

escriu ni una mala carta. No critico, apunto fets. Llavors, la surna de

tantes persones a mig formar 0 deixades en e1 terreny dels coneixements,

industria 0 servei de 1a mateixa co:m.arca, haur� de comengar per baix de tot

L'home del camp'est� en molt males condicions de competir s1 no he. augmen1K
tat um mica els estudis m�s enll"h de 1 taSsist�no�' eecoLa ,

-

Un &ltre factor : Itassist�ncia a l'eso01a �s una cose. que hauria de
r"

ser molt continuada: a.ls medis rurals as produeixen moltes m�s faltes
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crea una societat formada de gent que no saben on van, que son rutina
-

r�s i que s'han 4e fiar de Ie televisio,perqu� es cansen fins i tot

de llegir � les lletres grosses del diari. AixQ �s pen6s per·als.

joves, que se n'adonen qua.n estan acabant la joventut, quan ja enfilen

La costa del matrimoni.

La culpa �s de la societat on viuen, que ,sabre no tenir prou compte
de 1a Iormaci6 de la sensibilitat)no ha valorat prou b� als beneficis

d'�ua educacio completa. Llavors e1 jove pag�s �s sempre IVultim de 1a

f�la, 1 aix� encaz-a que, amb el seu esf'OTg hagi obt1n�t una
f

posici6 fora

de La ,pObresa i tingu!i e1 seu automobile

Que la gent sap m�s coses ar-a que no abans �'8 evident: 'e1a eatrudf.s ,

fins i tot els elemantals, 'son millors, les comunicacions ens posen
, .

�

cada dia en contacte amb tot el m6,n, i la gent semble. m�s espa�lada.
Perb, qua.p.ts direct1us polities :mIl surten de les files del camp? Pocs,

perqu� hi ha aquesta base que 'falta.. Fero tamb�, q�antas families est,an
, '

deacord que 1 ensenyament cal pagar-�o, quantes mares neguen ala seus

f111s aquell 'i 7 t, quadern que vol, aquella oapsa de Ilap1s, aque l.l,

llibre que 11 fa goig 1-
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La soluci6 serie que els qui ara estudien m4s que·no els seus pares es

,poguessin qu�dar ala pobles? que hi tinguessin vida, i canviessin les

condioions cultura1s d'aquel1s.pobles, donant m�s cabuda a. m�s CursDS,

m�s cv.rsets, organitzant con£er�nciestetc ... Pensem que .encara Ie cultura

es troba en. els 11ibre?Ji si repassem les cases dels pobles, qu� pocs

en trobarem! I Is. biblloteca pliblica, on �s ? I si n'hi ha, qui hi va?

Ee publiquen a l'any bastants milions de llibres, al m6n. I no pas

novel.l.es, sin6 llibres informatius, critics, d'p.ssaig i anhlisi de tota

mana ,de pvoblemes. Es a dir, que incIus per estar el cor-renf de les mds

minimes cosea referents a Ie prbpia activitat de cadasOUt cal llegir lli

bras. Quanta en llegeixen els joves, als poble,s ? Hi he pez-eaa , i La culp

pa no �s tota seva,avui dia as prefer�ix mas la distracci6 que la forma

oi6, la conv:arsa dasva,gada que'no.la eeriose capacitaci6, i l'ambient no

hi ajuda gens.

A l!hora de, concedir beneficia, ejuts,_ etc, elf03 pol!ticsmiren per
,

damunt de tot'I'home de la ciui;at, p'er� no el pag�s. D'aquest nom�s se'n

recorden a I'hora de reoaptar vota.Aleshores 11 diuen qua �s honrat, que

�s.sa 1 que �s l'esperanga de 1e p�tria. Parh no fan gran

saves condicions culturals.



El tercer aspecte de 1s. cultura d'uh home, que es basa en l'experi�n

cia, en el saber anar pel mon, �s aque,t on el jove del camp s'ha es

pavilat m�s. Del xicot que venia del peble 0 del mas a fer el serv�
'trenta. any-s enr-er-a , embadocatr molts oops 0 desconfiat i enyoradis, al

xicQt que avui vesteix igual que tot's, i s'adapta facilment, hi ha un

gran difer�ncia. L'autom�bil, el poder gastar uns dinerons el diumenge

anant a la discoteoa, l'optimisme i m�s bona salut d'avui donen una mica

m�s de confianga a1 jove i a la noia del peble. El fan .semblar m�s per

sona de mn,· i, en cert� mesura , he �s. Perbptamb� aquf t� -una limita

ci6 • Que s�piga preguntar, que es pug1i.i. moure, no vol dir que un afer

eL resolgui m�s de pr-esaa que l'nome de ciutat que t� mo1-tes, moltes

amistats, que t� entrada als 110cs sense haver de trucar a 1a finestre_
ta, que he. vist moltes m�s coses ••• Tamb� aquf , malgrat 18. .millora del

nive11 de vida, i 1a facilitat del transport, el jove rural esta en

inferiors condicions. l?erqu� en el seu medi aviat s'han aaabat les 00-

neixenoes i la malla de fa.vors i contraf�vors que fan de l'hod de

oiutat un privilegiat a l'hora I moure's en el man: �s nomes

una 1mprfssi6 de part1cipar en aquesta cultura del dinamisme , La que

t� el jove del camps



AlgU pot objectar-me i criticar-me dient-me que ho pinto tot fosc.

Ho pinto com �s, simplement. I ara ,no taS en descarrec del�que he dit

sino girant una mica el mitj6, vull afegir que ,malgrat que La triple

divisio de La cul·tura que he donat abane sigui forga valida, de La manez-a

que corre e1.mon, podriem considerar 1e. cultura encara sota un altre

asp4cte.> En la vida diaria, en 1a 11uita diaria pel pa i per les como

dita;ts i pel pervindre, cu.Ltarra avui vol dir -cant com infor:rnaciO. Esser

culte avui vol dir ser informat. El respecte a la flor que marcaVa com

una imatge de la sensibilitat ha passat a �sser info:rrnac10 de l'ecolo-'

gie, 0 sigui contaminaei6, coneixements del medi ambient. oonserllaci6
;

general de Ie. naturalesa: 1a. culture. entesa com acumulaci6 de coneixe-
,

.

.

menta adquirits a 1 escola. i al llibre sa substitueix per infommacio

11

e$pecia11tzada, perqul:1 l'home no poi; $aber-ho tot. I e1 poder moure's

amb agilitat per le. selva dels negocis i del transport �s informaoio

sabre les darreres novetats,. les darreres lle1s, les 111times maniobres

politiques •••
Eetar informat �s estar en e1 mOn. No estar-ne �s eatar fora del mon.

I aqui si que se li fa una forta estafa al jove de� camp, fins 1 tot al



m�s espavilat 0 al m�s in�uiet. Perqu� eneara que ell es documenti,lle
geixi, investigui, ni la societat que t� a la v�ra el segueix, ni la so

cietat de 1a eiutat el t� en com:pte" No eata prou "informa't" al minut,
i Ii falta aquella poasibilitat de moviment per arribar a saber coses

que es eomenten. Els eomentaris, tan importants, arriben tard al medi

rural.

Resumint : el jove,situat en un m�di rural , t� tots els ineonvenients
per culturalitzar-se : oposici6 del medi -familia, ambient del poble
dificultat per aconaegudz- m.a.-terial, our-sa assistettcia. a o Iaase , i poca
facilitat per asaabentar-se de les darreres novetats.

Hem de pensar que en l'ordre de la 'cultura nom�s les grans ciutats
estan abastides, aqu:( i arrau del m6n : Paris, Barcelona, Nova York,
Madrid, Mila, Roma,Londres .. �oEn una capital de provincia, com Lleida,

,

a vegades no es troba un llibre important que signi novetat :�les lli-
breries han d'enviar a. buscar-lo,perqut3 �s claI'; no poden tanir-ho tot ..

I

Molt menys el llibre sera a Tarrega, Balaguer 0 Olot. sf, 1a cultura

com sruna de possibilita-ts nom�s �s faeil de procurar-se-la ales grans

oiutats.,Perb �s possible de tenir-la,m�s lentam.ent, a qualsevol lloc.



La veritable cul"tura, aleshores, ens �s amagada , i se 'ns dona un subs

titutiu, el mirallet enganyador del luxe. Llavors la veritable oultura,

que vol dir saber estar generosament en el mon,no ens importa tant, per-

Voldria ara parlar dels aspectes de la subcultura. Se'n diu subcultura

,.rqu� �s.un conjunt de _ manifestacions que semblen cu.lturals, perh

que no ho son, sino fruit de la eocietat de consum. I que amenaoen molt

fortament las nostres capes de poblaei6 poe praparades.

Televisi6, rev;stes parates, distraccions cbmodas , s6n manife�tacions
d'una "comoditat" que de vegad.es es confon amb la cultura. Pensem nom�s

en la sensacio de normalitat i modernitat que d6na l'estar al volant d'un

autombbil. Ala medis ru:rals -w.eurem pocs autombbils que siguin simplement

pr�ctics :, al que La gent vol son cotxes que semblin cotxes de ric po,

pel cap haix, que siguin ra.pids i lluents. Moltes 1ffIIiJadms dtaquestes
personas pensen que pugen. un esgla6 de la importancia social pel fet de

posseir un autombbil ben entapissat, da motor potent i d� oromats ben

enlluernadors. Les revistes il.lustrades;amb la mentida de les seves
·f

dones ben vestides 0 ben despullades, amb les festes de societat en mares

refinats, traslladen en un aoroni a una ambients que semblen �mportants •
. �



qu� donem mes importancia ala aspectes superficials de la vida,o preferim
somiar que no pensar.

.

tEls �s jovenets, quan poden agafar el manillar d'une. mote d aquestes
d'avui, que , com oabres, stenfilen pels rostos i els margas arub forga so

. Toll,es deuen pregunh� que de qu� serveix l'estudi i la formaci6 si ja
s6n els amos del m6n ?

Tot aixb s6n mostres de subcultura 0 infracul"tura, com les novel�les
seriades de la radio 0 les fotonovel.les. Si sabiem fer � esforg per

,I

millorar e1 nos'tre entorn no ens caldria reobrrer als f�sos somnis d'a-

qu.esta subouktur-a ,
,.

,

Ela r-ems Ls ?

No som aquf per donar z-emeLs , sin6 per insistir sabre un f'enomsn , Hem

de pensar que el mon no he variat gaire en el que pertoca a la gent: la
. gent es sensiblement igual ara que un sagle endarrera: hi ha persones que

volen fer-se riques i as dediquen als negoBts, nthi ha que volen tenir

'tma, cultura i estudien i llegeixen i n 'hi he. que nomds volen anar tiraat.

Aquests, doncs, han existit sempre, parh jo diria que ara han augmentat.
No volem far taut d'esforg com abans. Hem passat d'haver de fer menys es

forgos fisics a voler fer menys esforgos de cap. 0 no ?



Mireu : entre l'home que s'havia de llevar a les dues del mat! per tra

ginar garbes a l'era, fer ltestasa,i estar-se tot e1 dia girant, ven-
.

tant,ererant i ensaoant fins a1 que avui pot fer-ho tot mecanitzat i

sen�e :ma.tinar,hi ha difer�ncia, �s clar. E'ntre la dona dfaba.ns i 1a
,

"

, � d,'ara dins la casa ,tambe ,i cap noia caeador'a no s taconsolaria pas

d 'haver de bugadejar com tots hem vist ala pobles amb pala i panez-a

amant i avaIl. Perb en l'esfera de la intel.lig�ncia i de la preparac16
J'

'

en 1 estudi, en 1. educaci6 amb €11 tracte amb €lIs altres i en l'habi1i-

tat per superar les dificultats de la vida moderna no que no tenim dret

a voleI' descansar:'aquf, precisament, oal tfeballar mes que mai, ni que

no�ssigui perqu� al m6n ningd no regala res.

Aixi, dones, €II remei as politiC i individual. Oal que la gent €IS pre

pari a consc1�nciat de primer amb una educaci6 b�sica ben feta, despre$

amb una formaci6 professional 0 estudis mes super-Lor-e a.i, poi; i Ii oonv�;
i, a part d'aixo,oal Cltle les assooiaO'ions de tota mena siguin associa

cions de veritat per tal que els pebles puguin fer,sentir la seve. veu

1. no s Lgu.Ln victimes afenganys dels aprofitats que prometen que faran

i no fan,i per tal que les seves demanaes 1 supliques no s1guin esO'ol-



t�des oom qui sent ploure.
,

Perh a la base de tot hi ha 1 esoo1a. No �s veri�at que els mes-

tres que �an destinats als pobles siguin inferiors alB que as queden
a ies ciutats. Ales escoles dels pobles hi ha mestres absolutament ca

paQos, com ales ciutats n'hi ha de m�s fluixos. Es la societat dels po

bles la que no d6na tota la importlincia que cal als estudis. Fa pocs

dies ha apaz-egut un llibre important, 1. gens car, sota e1 titol de "La

Vida Rural en la Espana del sig19 XX" on l'autor anal:i;tza els problemes

q.e·la vida rural en allocqu� coincideixen a totes lesicomarques del

pais, i ens v� a dir que una de les pobreses m�s fortes que t� el cam

perol �s la pobresa cultural, perqu� a penes recorda oosas que va apren

ere a l'escola i en canvi allb que sap del seu ofici ho ha apr�s fora
,.

6de I escola, generaIment per la pr�ctica i per la tradici • Perh e1 fo-

namen� cienjific del que fa no el sap� Nomes que record�s b� allb que
,

va aprendre de nen 0 nena a 1 esoola, podria reflexionar el per qu�
,.-

del que despr�s fa en el seu ofici. I 8i ara, amb les noves perspeeti-
ves escolars, arriba a fer ni que siguin els dos primers anys de Forma-
ci6 Professional, llavors tindra molt mea segur elfonament del seu ofic!

_ .....



Tots v_glem que 1 'agrieultor,ara que estem en temps de transformaeions,
no sigu.i un pobr-e de mi, sind un home amb representativitat. Fins ara

La representativitatsindieal i politica ha estat poe moguda ; perb Lee

coses van entrant par bon cam. Ara b�, ,si demti mateix hi ha una ain

dicats agrieoles amb urea possibilitats de moviment,amb m�s medis econo

mics, amb m�s ope
..

ions per a llexportaci6 ,i eomeroialitzaei6 deLs pr-oduo

tes, qui estara preparat per dirigir':'ios-? Gent de fora? No ham-iem pas

de permetre-ho. Fins ara haviem dit que no calia esmerqar mes temps en

la preparaci6 ascolal', que al16 no donava diners, que amb saber· comptar

i llegir i escriure nthi havia prou... Ferb cal saber una mica de l�esque
ma de la'organitzaci6 pol!tica, econbmica, del pais. Cal entendre mes

cases que les que pertanyen a una cultura que era noral" �de paraula-
-

.

i cal arribar a un esquema de cultura ,J1iteraJ.u- de 1Iegir,dtestudiar.
Hem de pensar que 1a indifer�ncia amb qu� ala pobles s'ha mirat, dins

al marc familiar, aquesta insistbn.cia en, els estudis, i que ha fet dir

que lfmirap aqueLl., no va anal' mai a estudi i ben aspavilat que s 'he.

fetn,com. si aixb fos una regla general,aqueata indifer�ncia s'ha d'aea
bar. I les sancions als pares ,tous 0 aprofitats, que permeten que els

fills i les filles taein massa faltas a col.legi,han d'essar



Perqu� amb la indifer�ncia per'la preparaci6 mantal i d'estudis dels

,fills no es fa1lll altra cosa que confirmar la pot�ncia dels cacios,
,. �.'"

que ';l1ail existit sempre i que s
' han valgut de La ignor?incia 0 de la po-

, I\..
.,

brasa de.La qui els anvoltaven. A<;I,uests, e Ls cac rce , son als qui h� ali-

mentat aquas t deagave.Ll, de La ..tor1)Bc16 deLs seus convf.Latiane , I ja
seria hora que el campara1 ,l'agricultor, qUi3 avui dia ha millorat una

mica el nivell econbmicpi es creu que ja no Ii poden pintar la cigonya,

decid;!s que �s ell al. responsable de la formaci_6 dels fUls i plantas
ear-a a'Ls in.tents d'obstrucci6 dtuna major culturalitzaoi6 del eeunpobke,

�lagricuitor nom�s ha valorat laformaci6 perqu� ba viet que aquesta
formacio permet d'obtenir bona 1100s de treball fora del pob.Ie , Nouha

pensat que un 1008 slt nivell de cultura entre tots,permetria V'eure venir

els eng�ys i les estafes i les combinacions dels que� molts cops sense

aut�ntics interessos dins el pohLe , des de fora e l, volen dominar. La.

preparaci6 cultural no as solament per tenir una salaris �s 0 menys

alts, sin6 per' ser m�s personas.



y I, finalment, hi ha la oontinuitate AnaDt m�s a eseola i quedant-sei

deapres tothom a. casa iamb €II seu negoci no resoJ.dr;tem pas del tot
eL futur., Cal que hi .. hag! als pobles aetas cul, Gu;rals muntats pels
matre Lxoa elements deL pohle'. Que una persona de fora vingui un dia a

donal" una confer�ncia as com una disertaci6 de Quaresma per un predi-Ug�46
eadoz- i'iV.: una novetat,un acte mes 0 menys bonic 0 m�s 0 menys

avor-rit. Conv� que la biblioteca municipal que ha. d'existir a cada

poble existeixi de veritat i funcioni. Conve que els elubs de jQves,
que ara s6n a tots ela pOQles, no es limiti a unes g\(ti�arres,Ul'.I. bar
o unes conVerses sobre pol:f.tica i sobre O'om 86n a'antiquats €lIs pares.
Cou.v� que els ,joves £acin_ estudis sobre €II propi poble. En teniu un

;;

exemple ben viu amb Belianes, per ta.nt,S conveptes poble rival de Sant
_ J�

Marti, on eLs joves han munta-t una exposici6 sobr-e el poble, amb foto-

grafies, �afiques de producoio,nombre d'lihabitants, i fins i tot un

pIa dGl pohle amb el sobr-enem de oada casa •. I un estucii dels regs del

terme i de les partides. I d'aqu:( €IS pot passar a la replega de doou

ments que hi ha. per les oases, ales representaoions d'aotes antics

del poble, a tantes i tantes ooses que no necess�riament s'han de fer



a l'e8cola i a c�rrec dels mestres ni per part de gent de fora.
. "

<, Fa dos anys em van venir a veure un grup de joves �� no Lea de l'Esply.ga
4e Franc01! que havien estudiat una. mica e1 poole i ala quaIs vaig ani-

mar per tal que ., fessin un 111b1'e amb tot e1·que sabien i podien
demanar. Van trigar dos anys i vaig tenir 1a satisfacci6 de veure com

l'havien fet i e1 tenien al carrer: l'un havia estudiat als oce118 del

terms ,11'..altre els conreus, un altre els carrers i eLs portals i les

places, un altre era costume, qui IlaiguaJqui el viJqui havia escrit

un parell de planes sabre personatges pintorescos 0 il'lteressa.nts del

poble. I are. n1h! ha un a1tre grup que astudia coses raferents a l'Es

pluga Call1a. Per'l que no tam.b� a Sant Marti' S6n cases que no cal fer

de pressa, que no �s com anar una tarda dtexeursi6 Q fer una cargolada.
Volen temps, per-o t8.1I1poc no cal..- que siguin importantissimes.Nom�s
informatives. I ja veieu les festes que slesta.n fent a Vallfogona en

, ,..

honor del c�lebre rector)i que han promo�t. alguns del poble. Tot �s

possible si hi ha voluntat,. I al m6n hi. ha temps de tot, �nt; de

ballar, de chrrer per la carretera,i a'estudiar i tenir la satisfacci6

d'haver col�laborat a l'ennobliment del poble.



El tercer aspecte de la cultura dtlli� home, que es basa en Itexperien

cia, en el saber anar pel m6n, es aque©l on el jove del camp stha es

pavilat mes. Del xicot que venia del poble 0 del mas a fer el servei

trenta anys enrera, embadocat molts cops 0 desconfiat i enyoradis, al

xicot que avui vesteix igual que tots, i stadapta facilment, hi ha un

gran diferencia. Ltautomobil, el poder gastar uns dinerons el diumenge

anant a la discoteca, Itoptimisme i mes bona salut d'avui donen una mica

mes de confianga al jove i a la noia del poble. El fan semblar mes per

sona de mmn, i, en certa mesura, ho es. Pero,tambe aqui te una limita

ci6 • Que sapiga preguntar, que es pu�i. moure, no vol dir que un afer

el resolgui mes de pressa que Ithome de ciutat que te moltes, moltes

amistats, que te entrada als llocs sense haver de trucar a la finestre

ta, que ha vist moltes mes coses ••• 'J:ambe aquI , malgrat la millora del

nivell de vida, i la facilitat del transport, el jove rural esta en

infe�iors condicions. Perque en el sell. medi aviat s'han acabat les co

neixences i la malla de favors i contrafavors que fan de Ithomm de

ciutat un privilegiat a l'hora de moru mourets en el m6n: es nomes

una impr2ssi6 de participar en aquesta cultura del dinamisme , la que

te el jove del camp.



Algti pot objectar-me i criticar-me dient-me que ho pinto tot fosc.

Ro pinto com �s� simplement. I ara ,no �s en descarrec del que he dit

sin6 girant una mica el mitj6, vull afegir q�e ,malgrat que la triple

divisi6 de la cultura que he donat abans-sigui forga valida, de la manera

que corre el m6n, podriem considerar la cultura encara sota un altre

aspdcte. En la vida diaria, en la lluita diaria pel pa i per les como

ditats i pel pervindre, cultura avui vol dir tant com informaci6. Esser

cuL te avui vol dir ser informat. El respecte a La flor q.ue mar-cava com

una imatge de la sensibilitat ha passat a �sser informaci6 de l'ecolo

�ia, 0 sigui contaminaci6, coneixements del medi ambient, consergaci6

general de'la naturale?a: la cultuxa entesa com acumulaci6 de coneixe-
r ,

ments adquirits a 1 escola i al llibre se substitueix per infommaci6
r:

especialitzada, perque I'home no pot saber-ho tot. I el poder moure's

amb agilitat per la selva dels negocis i del transport �s informaci6

sobre les darreres novetats? les darreres lleis, les ultimes maniobres

politiques •••

Estar informat �s estar en el m6n. No estar-ne �s estar fora del m6n.

I aqui si que se Ii fa una forta estafa al jove del camp, fins i tot al



mes espavilat 0 al mes inQuiet. Perqu� encara que ell es documenti,lle

geixi, investigui, ni la societat que te a la v�ra el· segueix, ni la so

cietat de la ciutat el te en compte. No esta :f.Irou "informat" al minut,

i Ii falta aquella possibilitat de moviment per arribar a saber coses

que es comenten. Els comentaris, tan importants, arriben tard al medi

rural.

Resumint : el jove,situat en un medi rural te tots els �nconvenients

per culturalitzar-se : oposici6 del medi -familia, ambient del poble

dificultat per aconseguir material, curta assist�ocia a classe, i poca

facilitat per ass.abentar-se de les darreres novetats.

Hem de pensar Que en Itordre de la cultura nomes les grans ciutats

estan abastides, aqui i arreu del m6n : Paris, Barcelona, Nova York,

lVladrid, Mila, Roma,Londres •••En una capital de provincia, com Ll.e i.da ,

a vegades no es troba un llibre important que sigui novetat : les lli-

i'
�

breries han d enviar a buscar-lo,perqu� es clar, no poden tenir-ho tot.

Molt menys el llibre sera a Tarrega, Balaguer 0 Olot. Si, la cultura

com suma de possibilitats nomes es f�cil de procurar-se-la ales grans

o Lutats , Pero es possible de tenir-la,mes lentament, a qualsevol lloc.



Voldria ara parlar dels aspectes de la subcultura. Sefn diu subcultura

perque �s un c on junt de am JIl2.nifestacions que semblen cult_urals, per-o
que no ho s6n, sin6 fruit de la societat de consum. I que amenacen molt

fortament les nostres capes de poblaci6 poc preparades.

Televisi6, revistes parates, distraccions comodes, s6n manifestacions-

,

dtuua IIcomoditatll que de vegades es confon amb la cultura. Pensem nom�s

en la sensaci6 de normalitat i'modernitat que d6na lfestar al volant dfun

autombbil. Als medis rurals �urem pocs automobils que siguin simplement

practics : el que la gent vol s6n cotxes que sembiliin cotxes de ric,o,
pel cap baix, que siguin rapids i lluents. Moltes mm�mmm dtaquestes
persones pensen que pugen un esgla6 de la importancia social pel fet de

posseir un automobil ben entapissat, de motor potent i de cromats ben

enlluernadors. Les revistes il.lustrades,amb la mentida de les seves

dones ben vestides 0 ben despullades, amb les festes de societat en illarcs

refinats, traslladen en un somni a uns ambients que semblen importants.
La veritable cultura, �leshores, ens �s amagada, i selns d6na un subs

titutiu, el mirallet enganyador del luxe. Llavors la veritable cultura,

que vol dir saber estar generosament en el m6n,no ens importa tant, per-



qu� donem mes ir.ri.port�mcia als aspectes superficials de la vida,o preferim
somiar que no pensar.

• E'Ls mes jovenets, quan poden agafar el manillar d 'una moto d
I

aquestes

d'avui,que, com cabres, slenfilen pels rostos i e1s marges amb for9a so

ro11.,es deuen pregumll-ar que de qu� serveix l'estudi i 1a formaci6 si ja
s6n els amos del m6n ?

'.rot a Lxo s6n mostres de subcultura 0 infracultura, com 1es novel.1es

seriades de la radio 0 les fotonove1.1es. Si sabiem fer un esfor9 per

mil10rar el nostre entorn no ens caldria recorrer als fa1sos sornnis d'a

questa subcultura.

Els remeis ?

No som aqui per donar remeis, sin6 per insistir sobre un fenomen. Hem

de pensar que el m6n no ha variat gaire en el que pertoca a 1a gent: la

gent es sensiblement igual ara que un segle endarrera: hi ha persones que

voLen fer-se riques i es dediquen als negoems., n
' hi ha que volen tenir

una cultura i estudien i llegeixen i n'hi ha que nomes volen anar tirBBt.

Aquests, doncs, han existit sempre, pero jo diria que ara han augmentat.
No volem fer tant d'esforg com abans. Hem passat d'haver de fer menys esfo

for90s fisics a voler fer menys esfor90s de cap. 0 no ?



Mireu : entre IThome que sThavia de llevar a les dues del mati per tra

ginar garbes a lTera, fer llestasa,i estar-se tot el dia girant, ven

tant,ererant -i ensacant fins al que avui pot fer-ho tot mecanitzat i

sense matinar,hi ha difer�ncia, �s clar. Entre la dona d'abans i la
d'ara dins la casa ,tambe 9i cap noia casadora no s'aconsolaria pas

d'haver'de bugadejar com tots hem vist als pobles amb pala i panera

amunt i avaIl. Pero en l'esfera de la intel.lig�ncia i de la preparaci6

en i'estudi, en lleducaci6 amb el tracte amb els altres i en l'habili

tat per superar les dificultats de la vida moderna no que no tenim dret

a voler descansar: aqui, precisament, cal treballar mes que mai, ni que

nome sigui perqu� al m6n ningU no regala res.

Aixi, doncs, el remei es politic i individual. Cal que la gent es pre

pari a consci�ncia, de primer amb una educaci6 basica ben feta, desprex

amb una formaci6 professional 0 estudis mes superiors si pot i Ii conve

i, a part d'aixo,cal que les associacions de tota mena siguin associa

cions de veritat per tal que els pobles puguin fer sentir la seva veu

i

i no siguin victimes d enganys dels aprofitats que prometen que faran

i no fan,i per tal que les seves demandes i supliques no siguin escol-



tades com qui sent ploure.

Pera a la base de tot hi ha l'escola. No �s veritat que els mes

tres que van destinats als pobles sigu�n inferiors als que es queden
ales ciutats. Ales escoles dels pobles hi ha mestres absolutament ca

pagos, com ales ciutats n'hi ha de m�s fluixos. Es la societat dels po

bles Ia que no d6na tota la importancia que cal als estudis. Fa pocs

dies ha aparegut un llibre important,i gens car,sota el titol de liLa

Vida Rural en la Espana del siglo XX" on l'autor analitza els problemes

de la vida rural en alIa que coincideixen a-totes les comarques del

pais, i ens v� a dir que una de les pobreses m�s fortes que t� el cam

perol �s_la pobresa cultural, perqu�-a penes recorda coses que va apren

ere a l'escola i en canvi alIa que sap del seu ofici ho ha apr�s fora

de l'escola, generalment per la practica i per la tradici6. Pera el fo

nament cientific .del que fa no el sap. Nom�s que record�s b� alIa que

va aprendre de nen 0 nena a l'escola, podria reflexionar el per qu�
del que despr�s fa en el seu ofici. I si ara, amb les noves perspeEti

ves escolars, arriba a fer ni que siguin els dos primers anys de Forma-

ci6 Professional, llavors tindra molt mes segur elfonament del seu



Tots volem que l'agricultor,ara que estem en temps de transformacions,
no sigui un pobre de mi, sin6 un home amb representativitat. Fins ara

III

la representativita sindical i politica ha estat poc moguda, pero les

coses van entrant per bon cami. Ara be, si dema mateix hi ha uns sin

dicats agricoles amb mes possibilitats de moviment ,amb me s medis econo

mics, amb mes opcions per a l'exportaci6 i comercialitzaci6 dels produc

tes, qui estara preparat per dirigir-los ? Gent de fora? No hal�iem pas

de permetre-ho. Fins ara haviem dit que no calia esmerQar mes temps en

la preparaci6 escolar, que al16 no donava diners, que amb saber comptar

i llegir i escriure n'hi havia prou. Pero cal saber Lilla mica de I_esque

ma de la organitzaci6 politica, economica, del pais. Cal entendre mes

coses que les que pertanyen a una cultura que era "oral" -de paraula-

i cal arribar a un esquema de cultura "1iteral"- de llegir,d'estudiar.

hem de pensar que la indifer�ncia amb qu� als pobles Siha mirat, dins

el marc familiar, aquesta insist�ncia en els estudis,i que ha fet dir

que "mira, aquell, no va anar mai a estudi i ben espavilat que sTha

fet",com si a Lxc fos una r-egLa general,aquesta indifer�ncia s'ha d'aca

bar. lies saDcions als pares ,tous 0 aprofitats, que permeten que els

fills i les filles facin massa faltes a col.legi,han d'esser efectives.



"

Perque amb la indiferencia per la preparaci6 mental i d'estudis dels

fills no es falafa altra cosa que confirmar la potencia dels cacics,

que_fian exist it sempre i que s'hanvalgut de la ignorancia 0 de la po

bresa dels qui els envoltaven. Aquests, els cacics, s6n els qui hana ali

mentat aquesG desgavell de la orformaci6 dels seus convilatans. I ja

seria hora que el camperol ,1IagTicultor, que avui dia ha millorat una

mica el nivell economic,i es creu que ja no li poden pintar la cigonya,

decidis Que es ell el responsable de la formaci6 dels fills i plantes

cara als intents d'obstrucci6 d'una major culturalitzaci6 del seunpoble.

L'agricultor nomes ha valorat laformaci6 perque ha vist que aquesta

formaci6 per-me-t d ' obtenir bons llocs de treball fora del poble. No nha

pensat que un mes alt nivell de cultura entre tots,permetria veure venir

els enga�ys i les estafes i les combinacions dels que, molts cops sense

auten-tics interessos dins el poble, des de fora el volen dominar. La

preparaci6 cultural no es solament per tenir uns salaris IDeS 0 menys

alts, siri6 per ser mes persones.



el future Cal que hi hgi hagi als pobles actes culcurals muntats pels
mateixos elements del poble. �ue una persona de fora vingui un dia a

donar una conferencia es com una disertaci6 de Quaresma per un predi
cador de fora: una novetat,un acte mes 0 menys bonic 0 mes 0 menys
avorrit. Conve que la biblioteca municipal que ha d'existir a cada

poble existeixi de veritat i funcioni. Conve que els clubs de joves,
que ara s6n a tots els pobles, no es limiti a unes gui�arres,un bar

o unes converses sobre politica i sobre com s6n d'antiquats els pares.

Co�ve que cIs joves facin estudis sobre el propi poble. En Geniu un

exemple ben viu amb Belianes, per tants con�eptes poble rival de Sant

��rtio on els joves han mvntat una exposici6 sobre el poble, amb foto

grafies, grafiques de producci6,nombre d'lihabitants, i fins i tot un

pIa del poble amb el sobrenom de cada casa. I un estudi dels regs del

terme i de les partides. I d'aqui es pot passar a la replega de docu

ments que hl ha per les cases, ales representacions d'actes antics

del poble, a tantes i tantes coses que no necessariament s'han de fer

� I, finalment, hi ha la continuitat. Anamt mes a escola i quedant-se
despres tothon a casa iamb el seu negoci no resolrlriem pas del tot

I



La soluci6 seria que els qui ara estudien IDeS que no els seus pares es

poguessin quedar als pobles, que hi tinguessin vida, i canviessin les

condicions culturals d'aquells pobles, donant mes cabuda a IDeS cursos,

mes cursets, organitzant confer�ncies,etc. Pensem que encara la cultura

es troba en els llibres i si repassem les cases dels pobles, qu� pocs

en trobarem I la biblioteca publica, on es ? I si n'hi ha, qui hi va?

Es publiqtren a l'any bastants milions de llibres, al m6n. I no pas

novel.les, sin6 llibres iniormatius, critics, d'assaig i analisi de tota

mena de pvoblemes. �s a dir, que inclus per estar al corrent de les mes

minimes coses referents a la propia activitat de cadascu, cal llegir lli

bres. Quants. en llegeixen els joves, als pobles ? Hi ha peresa, i la culp

pa no es tota seva,avui dia es prefereix mes la distracci6 que la forma

ci6, la conversa desvagada que no la seriosa capacitaci6, i l'ambient no

hi ajuda gens.

A l'hora de concedir beneficis, ajuts, etc, els politics miren per

darmmt de tot l'home de la ciutat, pero no el pages. D'aquest nomes se'n

recorden a l'hora de recaptar vots.Aleshores Ii diuen que es honrat, que

es sa i que es l'esperanga de la patria. Pero no fan gran cosa per millo

rar les seves condicions culturals. Bs clar que ell tampoc no ho demana.



l'escola i a carrec dels mestres ni per part de gent de fora.

Fa dos anys em van venir a veure un grup de joves i noies de l'Esplyga
�e Francoli que havien estudiat una mica el poble i als quaIs vaig ani

mar per tal que fecin fessin un llibre amb tot el que sabien i podien

demanar. Van trigar-dos anJs i vaig tenir la satisfacci6 de veure com

l'havien fet i el tenien al carrer: l'un havia estudiat els ocells del

terme l'altre els conreus, un altre els carrers i els portals i les

places, un 01tre els costums, qui l'aigua qui el vi qui havia escrit

un parell de planes sobre personatges pintorescos 0 interessants del

poble. lara n'hi ha un altre grup que estudia coses referents a l'Es

pluga Calva. Per,� que no tambe a Sant lVIarti 'f S6n coses que no cal fer

de pressa, que no es com anar una tarda d'excursi6 0 fer una cargolada.

Volen temps, pero tampoc no calqqa que siguin importantissimes.Nomes
I

informatives. I ja veieu les festes que s estan fent a Vallfogona en

honor del celebre rector, i que han pr-omogut alguns del pobLe , l'ot es

possible si hi ha voluntat. I al m6n hi ha temps de tot, joent: de

bal�ar, de correr per la carretera,i d'estudiar i tenir la satisfacci6

d"haver col.laborat a l'ennobliment del poble.


