
Catalunya i el sentit
de la cultura
x av i e r  pe r ic ay *

I
¿PODE M pa rlar de l’ ex i s t è ncia a

Cata l u nya d’un mo del cu l tu ra l ?

Així, a primer cop d’ull, jo diria que

no. Si entenem per mo del un sistema

articulat que respon a uns determinats principis teòrics i es concreta en

un seguit de rea l i t zacions pr à ct iques, de g uda ment pautades en el temps,

jo diria que és impossible trobar, en el camp de la cultura i després de 23

a nys complerts de pu jol i s me –o, si ho preferei xen, després d’un qua rt de

se g le de governs auton ò m ics–, res que s’ assem bli a un mo del. En tot

aquest per í o de, només hi sé veu re una excep ció: el pri mer ma ndat de

Jordi Pujol com a president de la Generalitat, durant el qual hi va haver,

ni que fos en estat embrionari, una certa voluntat d’institucionalitzar la

cu l tu ra, de posar els fona ments del que hau ria pog ut ser, a la lla rga, un

mo del cu l tu ral. Però l’ ex p eri ment Ca h ner va fracassa r, no ta nt pel seu

dirigisme –fins a cert punt inevitable quan es pretén fer política des del

p o der– com per les dosis no gens menyspreables de secta ri s me de qu è

aquest di ri g i s me ana va acompa nyat. I va venir l’ è p o ca Ri gol, la de la

cu l tu ra assem ble à ria que sem bla ven rec la mar tots els que ha v ien es tat

exclosos en el quadrienni anterior. I també va fracassar, aquesta vegada

abans i tot que s’acabés el mandat del conseller. Però, és clar, vist amb la

perspectiva dels anys, aquest fracàs no va ser més que un fracàs relatiu,

en la mesura en què va fer evident com el fracàs de la cultura duia apare-

l lat el triomf del pu jol i s me. Que l’ ex p eri ment de Joan Ri gol, amb els seus

pactes culturals i les seves comissions per la modernitat, acabés com va

acab a r, va servir per demos t ra r, amb la força dels fet s, que tan dolent

era el model Cahner com el model Rigol, i que el millor era, sens dubte,
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priva r- se de mo del. Qui repassi els noms de tots els con sel lers de Cu l tu ra

que han ocupat la pol t rona de lla vors ençà –Joaquim Ferrer, Joan Guita rt,

Joan Ma ria Pu ja l s, Jordi Vilajoa na– i miri de dir després qu i na va ri a nt

de conseller li sembla menys grisa, tindrà moltes dificultats per decidir-

se. Excepte Joan Ma ria Pu ja l s, una mena de Ca h ner re div i u, tots els altres

p ersonatges van representar el seu pap er a la perfec ció. I Pu ja l s, l’ ú n ic

que no ho va fer, va acabar paga nt amb l’ os t raci s me pol í t ic la gosadia d’ en-

fronta r- se a les majors america nes i a Josep Ma ria Flotat s, la majoret te

catalana –ens agradi o no, els catalans no passem del diminutiu– en qui

la cu l tu ra of icial havia invertit tots els es ta lvis i les il · l us ions de qu i nze

anys llargs de pujolisme.

Però que aquest la i ssez fa i re fos con scient i volg ut, que l’ abs è nci a

de mo del fos ac ceptada com el mil lor mo del poss i ble, no signif ica que

a la cu l tu ra of icial no hi hagi hag ut, dura nt aquest qua rt de se g le,

determ i nades pol í t iques sectorials –i fins i tot alg u na es t ratègia al

da rrera– que les bones ànimes del país poden ha ver confós amb una

mena de sistema art icu lat. Pen so, per exemple, en la creació d’ i n-

fraes t ructu res cu l tu rals –el que s’ ha conv i ng ut d’ a nomenar «pol í t ica

de la pedra»–, i també en la matei xa pol í t ica ling ü í s t ica. Amb tot, conv é

tenir present que aques tes pol í t iques, a les quals em referiré tot se g u i t,

ni tan sols permeten es tablir una compa ració ent re l’ obra de la Gene-

ra l i tat contemp orània i la de la Ma ncomu n i tat de Prat de la Riba i Pu i g

i Cadafa lch. Vull dir que els res u l tats d’ aques ta compa ració en l’ ord re

de la cu l tu ra són tan des i g ua l s, tan fa vorables a l’ autogovern que va n

v i u re els nos t res avis –tot i les objec cions que sens dubte es poden

p osar a la instituciona l i t zació portada a terme pel noucent i s me–, ta n

hu m il i a nt s, en suma, pels seus néts, que fins i tot fa vergonya ha ver

de recordar que la Ma ncomu n i tat no va di sp osar ni de la mei tat del

temps ni de la mei tat de les comp et è ncies de què ha di sp osat fins ara

l’ actual Genera l i tat.

D eia més amu nt que, si bé no es pot pa rla r, al meu entend re, de mo del

cu l tu ra l, sí que es pot pa rlar de pol í t iques sectorials –i fins i tot d’ a lg u na

es t ratègia– vincu lades amb la cu l tu ra. L’ a nomenada «pol í t ica de la pedra »

és una de les que més s’ acos tu men a ret reu re quan del que es tracta és

de presumir del que s’ ha fet. No hi ha dubte que al lla rg de 25 anys a Cata-

l u nya s’ ha con s t ruït mol t. Se g u ra ment molt més del que calia si es té en
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compte el nivell de consum cu l tu ral del pa í s. I, se g u ra ment, s’ ha fet d’ u na

ma nera anàrqu ica, dupl ica nt infraes t ructu res en determ i nades pa rts del

terri tori i en determ i nats àmbits cu l tu ra l s, i dei xa nt que d’ a l t res se g u i s-

sin tan desva lg uts com sempre. Crec que el cas del teat re a Ba r celona

exempl if ica prou bé el que es tem dient: es projecta un Teat re Nacio-

na l, un nou Teat re Lliure, un nou Institut del Teat re, una Ci utat del

Teat re, etc è tera, amb el pretext que el públ ic no pa ra de créixer i el s

espais teat rals són insuf icient s. Quan tot això està en ma rxa, quan bona

pa rt d’ aquests equ ipa ments ja es tan inaug u rat s, res u l ta que el públ ic

pa ra de créixer. I, lla vors, tots a córrer. Perquè la con s t ruc ció d’un nou

e qu ipa ment no sup osa només el cost de l’ obra públ ica –això, al cap da-

va l l, un cop s’ han trob at els di ners ja no pla nteja cap problema–, sinó,

sobretot, una desp esa press up os t à ria fixa i con s ta nt relacionada amb el

seu ma nten i ment. És a di r, que tota inici at iva d’ aques ta mena que no

t roba el públ ic previst representa per l’ ad m i n i s t ració, cada dia que passa,

un forat econ ò m ic més i més gra n.

Però, a l’ hora d’ a va l uar aques ta «pol í t ica de la pedra», s’ han de ten i r

en compte dos factors més. D’una banda, s’ ha de tenir en compte que

no és la res u l ta nt d’ u na sola ac ció de govern, sinó de l’ esforç més o menys

concertat de totes les ad m i n i s t racions que actuen sobre un terri tori

conc ret. Això, que a força de pro d u i r- se ja sem bla la cosa més natu ra l

del món, no dei xa de ser una anomalia –una més– del pa í s. Qui té la gra n

majoria de les comp et è ncies en cu l tu ra –i, doncs, els di ners corresp o-

nents– és el govern de la Genera l i tat; els aju nta ments i les diputacion s

– els con sells coma r cals no hi pi nten gran cosa– pag uen per amor al terri-

tori que els to ca ges t ionar i hau rien d’ ass u m i r, en con se q ü è nci a, un pap er

s ubs idi a ri. Per veu re fins a quin pu nt aques ta ma nera de fer de la Gene-

ra l i tat és pa ras i t à ri a, n’hi ha prou de compa ra r, en termes per centua l s,

el seu press up ost en l’ à rea de cu l tu ra amb el de l’Aju nta ment de Ba r ce-

lona, la se gona institució del pa í s: la relació, en termes per centua l s, és,

si fa no fa, d’1 a 4. A fa vor de l’Aju nta ment, és cla r. I no s’hi val a ret reu re

que la Genera l i tat també inverteix en pat ri moni a través de l’1% del

D epa rta ment de Pol í t ica Terri torial i Obres Públ iques, perquè lla vors

també hau r í em d’ afegir en la nos t ra compa ració la pa rt aliquota del

Mi n i s teri de Foment i la con s iderable pa rt ida press up os t à ria que de dica

a aquest cap í tol la Diputació de Ba r celona.
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Aquest és el pri mer dels factors que cal tenir en compte a l’ hora d’ a va-

l uar aques ta «pol í t ica de la pedra». L’ a l t re té a veu re amb el fet que les

i nvers ions en infraes t ructu res cu l tu rals no són més que una frac ci ó

del total d’ i nvers ions que s’ han fet a Cata l u nya al lla rg d’ aquest qua rt de

se g le. Vull dir que aquí, igual com ha passat a la res ta d’Espa nya, fa 25

a nys que recollim el fruit del procés de descent ra l i t zació cone g ut com

l’Es tat de les Autonom ies. I és lògic que aquest procés comp orti una

major atenció cap a les necess i tats del terri tori. Però no tan sols en

cu l tu ra: en sa n i tat, en educació, en esp ort s, en ass i s t è ncia so ci a l, i en

ta nts altres ca mps en els quals les vel les es t ructu res de l’Es tat eren def i-

ci t à ries. Ara, ta mpoc s’ hau ria d’ exagerar en aquest sent i t; ta mpoc s’ hau-

ria de cau re en l’ error de con s iderar que els prop de 40 anys de règim

dictatorial van representar una mena de pa r è ntesi en la història de Cata-

l u nya que val més obl ida r. Obl idar és un mal cos tu m, sobretot si servei x

p er amaga r- se determ i nades ev id è ncies que cos ten de pa i r. La pri mera

és que la Dictad u ra va existir i que el dictador, a pesar dels esfor ç os

que es van fer perquè no fos així, va morir al llit, entub at pel seu propi

gend re. La se gona és que dura nt els anys del fra nqu i s me també hi va

ha ver una «pol í t ica de la pedra»; en cu l tu ra, i en la res ta de ca mps als

quals m’ he referit més amu nt. I que alg u nes de les seves rea l i t zacion s

cont i nuen sent en aquests moments un referent inev i table. Per posar un

exemple: el 14 d’ abril de 2003 vam celebrar el 60 è aniversa ri de la fu nda-

ció del Museu d’Hi s t ò ria de la Ci utat de Ba r celona. I enca ra que l’ è m-

fas i, més que no pas en el 43 de l’ a ny, es va posar en el 14 del dia –i en

tot allò que la data se g ueix simbol i t za nt avui–, el fet és que el museu va

ser inaug u rat quan feia tot just quat re anys que s’ havia acab at la guerra

civ il. És a di r, qua n, se gons la cu l tu ra del cata la n i s me –i de l’ a nt ifra n-

qu i s me–, aquest país era un país on no passa va res, un país dorment,

sen se vida.

D ei xem- nos, però, de pedres i ocup em- nos de la lleng ua. En sing u-

la r, és cla r. Si una cosa ha ma r cat la cu l tu ra cata la na del final de se g le

– la cu l tu ra of ici a l, s’ ent é n; la del mer cat, la dels ne go ci s, ha anat fent

el seu cu rs i s’ ha mog ut al ma rge, en cas tellà– és la lleng ua. Però l’ ha

ma r cat d’ u na ma nera molt diferent de com va ma r ca r- la als anys deu i

v i nt del se g le passat, quan Prat de la Riba va enca rre gar a Pomp eu Fabra

que tirés enda va nt el procés de normat iv i t zació del català, i quan Fabra,
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ju nta ment amb Ors i Ca rner, va posar els fona ments del que havia de

ser una lleng ua de cu l tu ra. (Que em perdoni el lector si recorro a una

ex pressió tan impr ò pia dels temps que viv i m; ha de tenir en compte,

p erò, que l’ he usada per referi r- me al passat). No: en el ca mp de la

cu l tu ra, i en el de l’ en senya ment, i en tots els ca mps de l’ act iv i tat

p ú bl ica, aquests últims 25 anys el català no ha es tat altra cosa que la

l leng ua del poder, el se gell necessa ri, la cont rasenya impresci ndi ble. I

res més. La mentablement.

No em corresp on aquí aventu rar si, amb una altra pol í t ica, la llen-

g ua cata la na hau ria pog ut ser una altra cosa; sí con s tataré, però, que

l’ ú n ica bandera que ha onejat a la seu del Depa rta ment de Cu l tu ra de

la Genera l i tat de Cata l u nya ha es tat la bandera de la pol í t ica ling ü í s-

t ica. Que aques ta ha es tat l’ ú n ica pol í t ica que s’ ha dut a terme en aques t

depa rta ment, em sem bla que no ad met dubte. Ara, que aques ta pol í-

t ica pugui equ ipa ra r- se, sen se més ni més, a un mo del cu l tu ra l, ja cos ta

més de creu re. I si cos ta de creu re no és ta nt per la pres è ncia del subs-

ta ntiu com per la pert i nença de l’ ad jectiu que l’ acompa nya. Vull di r

que, així com la pol í t ica que s’ ha fet en el terreny de la lleng ua resp on

fins a cert pu nt a una certa es t rat è g i a, a un sistema art icu lat –enca ra

que els pri ncipis te ò rics i les rea l i t zacions pr à ct iques s’ hagin anat adap-

ta nt a les ci r cu m s t à ncies de la vida, sempre ond u la nt–, res u l ta imp os-

s i ble trob a r-hi la cu l tu ra en l loc. De fet, una de les abs u rdi tats més

not ò ries de l’ ac ció de govern de la Genera l i tat dura nt aques tes dues

l la rg ues dècades ha consistit jus ta ment a ma ntenir la pol í t ica ling ü í s-

t ica en el Depa rta ment de Cu l tu ra, en comptes d’ ad sc ri u re- la al de

P res id è nci a, que és on li to ca va es tar des del pri mer di a. Sospi to que

la cu l pa d’ aquest es tat de coses la va tenir en gran pa rt el nomena ment

de Ca h ner el 1980 –per molt que aquest es tat de coses fos coherent amb

l’ esbós de noucent i s me prog ra m à t ic de g ut al pri mer con sel ler del ra m – ,

p erò, d’ ençà del seu cessa ment, res no jus t if ica va la perp etuació d’ u n

despropòsit d’ aques ta mena. Si la pol í t ica ling ü í s t ica s’ hagués des l l i gat

de la pol í t ica cu l tu ra l, s’ hau ria recone g ut a la lleng ua –a qua l sevol llen-

g ua– el seu va lor em i nent ment instru mental. Però no tan sols això:

també s’ hau ria pog ut donar a la cu l tu ra un sentit ple i, sobretot, ampl i a r-

ne l’ ab ast a tota la so cietat cata la na. És a di r, s’ hau ria pog ut ad met re,

des del pri mer moment, que la cu l tu ra cata la na no podia ser altra cosa
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que el conju nt de la cu l tu ra que eren capa ç os de produir els ci utada n s

d’ aquest pa í s, ving uessin d’ on ving uess i n, perse g u i ssin el que perse-

g u i ss i n, i ho fessin en la lleng ua que ho fess i n.

L l u ny d’això, la ident if icació del i b erada ent re lleng ua i cu l tu ra nom é s

ha servit per sup e di tar la se gona a la pri mera, per fer que la cu l tu ra perd é s

la seva autonomia i es desdibuixés del tot fins a esdevenir un instrument

més de la pretesa –en les dues ac cep cions de la pa rau la– norma l i t zaci ó

lingüística. No és estrany, doncs, que aquesta ingerència constant de la

l leng ua hagi convertit l’ idioma, als ulls dels ci utada n s, en el bu rot que el s

pot barrar el pas a la cultura –sense el català no hi ha subvencions, és a

di r, poss i bil i tat d’ ex i s t i r; sen se el català no hi ha premis ni reconei xement,

és a dir, possibilitat d’ascendir–, però també en la patent de cors que els

p ermet na ve gar lliurement per les aigües res id uals d’ aques ta matei xa

cultura –pel simple fet de ser dit, escrit, cantat o recitat en català, qual-

sevol pro d ucte cu l tu ral ja ha sup erat amb èxit el cont rol de qua l i tat–. No

cos ta ria ga i re ret reu re aquí un mu nt d’ exemples de la perversió inherent

a aques ta pol í t ica; amb tot, per no alla rgar més aques ta pa rt de la meva

exposició, em limitaré a citar-ne un: el d’aquell curtmetratge d’El Trici-

c le al qual es va ne gar un premi of icial per ra ons ling ü í s t iques. El cu rt era

mut, per cert; però duia un títol en castellà.

Al meu entend re, doncs, si bé no es pot pa rlar de l’ ex i s t è ncia d’ u n

mo del cu l tu ral a Cata l u nya, sí que es pot pa rlar d’ u na determ i nada es t ra-

tègia per situar la lleng ua com l’ ú n ic referent de la cu l tu ra que s’ ha promo-

g ut al lla rg de 25 anys des de les instàncies of icials del país –una cu l tu ra

fol kl ò rica i prov i nci a na, amb alg u na fla ma rada de sentit comú, que ha

cohabi tat, per sort, amb una cu l tu ra viva, ca nv i a nt, ob erta a la rea l i tat i a

les lleis del mer cat, i feta majori t à ri a ment en cas tellà–. I no s’hi val a di r

que tot ple gat és fruit de la inex p eri è nci a, de la necess i tat d’ i mprov i sar una

mena de patró ad hoc que conv i ngués a les ca racter í s t iques d’ u na cu l tu ra

com la cata la na. Els resp on sables d’ aquest desga vell no tenen ni tan sol s

aques ta excusa, ja que no han improv i sat gens ni mica: al cont ra ri, dura nt

tot aquest per í o de no han dei xat de mira r- se al mira l l, però no en el de la

t radició que els prece di a, ni ta mpoc en el de la rea l i tat que els envol ta va,

sinó en el que els oferia el Queb ec, qui sap si amb la sec reta esp erança que

al bi nomi lleng ua- cu l tu ra s’hi pogués afe g i r, amb el temps, una ter cera

p ota nom i na l, la de la indep end è nci a. M’imag i no que a hores d’ a ra, qua n
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tot indica que en aquel la pa rt del Ca nadà s’ ha desfet –i ben desfet– el

t ri nom i, aquests matei xos resp on sables s’ ho pen sa rien dues ve gades ab a n s

d’ em b a r car la cu l tu ra del país en una aventu ra sem bla nt. O pot ser no.

IIPE R Ò, en fi, dei xem es tar l’ahir i

concent rem- nos en el demà. ¿Com

hauria de ser la cultura catalana del futur perquè es pogués parlar real-

ment d’un ca nv i, si no de mo del, sí, com a mínim, d’ etapa? Doncs jo crec

que s’haurien de complir tres condicions. En primer lloc –i no segueixo

cap ord re d’ i mp ort à ncia–, la cu l tu ra cata la na hau ria de renu nciar a ten i r

tractes amb el nacionalisme; o, com a mínim, a tenir-hi un tracte prefe-

rent. (Per dir-ho clar: hi hauria de tenir els mateixos tractes que pot arri-

bar a es tablir amb el fem i n i s me, la ma ç oneria o l’ espi ri t i s me –i no

segueixo, tampoc, cap ordre d’importància–). En segon lloc, la cultura

catalana hauria de posar l’accent en la durada, en la permanència, en la

t ra n s m i ssió, en la cont i nu ï tat, i limita r- se a gua rdar les formes cada ve gada

que se senti envaïda pels efluvis incerts de la contemporaneïtat. I, a l’úl-

tim, la cultura catalana hauria de negar-se a mantenir amb l’artista –o, si

ho preferei xen, amb el creador en minúscu la– cap relació vici ada que

pugui donar a peu a la cre ença que l’Es tat està ampl i a nt, de ma nera subrep-

tícia, la nòmina de funcionaris.

Pel que fa a la pri mera condició, tornaré a compa rar els temps que

corren amb els que corrien cent anys en rera, si bé aquest cop no em fixa r é

en el conjunt de l’obra cultural de la Mancomunitat, sinó tan sols en una

part, en les obres produïdes pels literats del moment. (El fet d’agafar la

literatura com a referència i de posar-la en relació amb la cultura d’avui

no em sem bla fora de llo c, sobretot ten i nt en compte que la cu l tu ra del

país girava llavors al voltant de la lletra impresa). Doncs bé, jo diria que

el problema més gros que té pla ntejat la cu l tu ra cata la na a comen ç a ment s

del segle XXI és el mateix que tenia plantejat la literatura catalana –i, en

conc ret, la prosa– a comen ç a ments del se g le X X. I di ria també que, en

tots dos casos, la causa del problema és el nacionalisme.

Amb l’objectiu de fer-me entendre, recorreré a una conferència que

Gabriel Ferrater va donar a la pri ma vera de 1967 a la Un ivers i tat de Ba r ce-

lona, i en la qual ex pl ica va, de forma prou conv i ncent, per què no hi ha v i a
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hagut a la Catalunya del primer quart del nou-cents una prosa moderna,

i per què no havia ex i s t i t, fins a l’ apa rició de Josep Pla, cap pros i s ta di g ne

d’aquest nom. Segons Ferrater, així com els prosistes francesos i russos

del XIX ha v ien acon seguit generar les novel · les que ha v ien generat perqu è

tenien plena consciència de les transformacions i dels conflictes socials

del seu temps –i així ho reflectien a les seves obres–, els escriptors cata-

lans del vuit- cents no acos tu ma ven a tenir una per cep ció de la pr ò pia rea l i-

tat i dels conf l ictes que aques ta rea l i tat amaga va. I si mai la ten ien, no

vivien els conflictes com un problema intern, susceptible de ser abordat

d’una manera crítica, sinó que capgiraven la naturalesa dels conflictes i

convert ien el problema en un afer ent re Cata l u nya i l’ enem ic de fora,

cont ra el qual només es podia fer causa comu na: «[...] a Cata l u nya aques t

conf l icte era molt més atenuat i els esc riptors podien no adona r- se’ n, i,

sobretot, sobretot –aquí ve el greu– que ho podien interpretar com un

conflicte no pas interior a la societat catalana, sinó –i ara caiem un altre

cop en el que jo quasi en di ria el mal crònic de la literatu ra cata la na

mo derna, que és el cata la n i s me. Po dien interpretar les di sc ò rdies so ci a l s

intra-catalanes com una discòrdia entre Catalunya i la resta d’Espanya;

és a dir que ho podien interpretar com si la seva obligació fos justament

de construir un front únic, una unitat catalana en relació a la resta d’Es-

panya». (Ferrater, p. 233).

Em sembla que val la pena recordar que aquestes paraules de Ferra-

ter són de 1967 –o sigui, que van ser pronu nci ades en ple fra nqu i s me i en

ple ant ifra nqu i s me– i que el seu autor, vista la traject ò ria públ ica que

l’ a va la, no pot ser ting ut per un ant icata la n i s ta, sinó més aviat al cont ra ri.

Aclarit això, em permeto dir que aquest mal crònic de la literatura cata-

la na a què es referia Ferrater fa més de 35 anys no ha perd ut, al meu enten-

dre, la seva cronicitat, ni en el camp de la literatura, ni en el més general

de la cu l tu ra. I que, de la matei xa ma nera que el cata la n i s me del passat

va imp e dir que els esc riptors cata lans di sp osessin d’ u na prosa apta per

desc ri u re la rea l i tat i els seus conf l ictes –ja que, o no els convenia desc ri u-

re’ l s, o no en veien la necess i tat–, el naciona l i s me del present –que no

és altra cosa que el catalanisme del passat, portat a l’extrem de la carica-

tura– ha tirat per la borda aquests 25 anys d’autogovern en la mesura en

què ha convertit la cu l tu ra cata la na en un instru ment tota l ment des l l i-

gat de la rea l i tat i tota l ment inapte, doncs, per interpreta r- la i ref lectir el s
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seus conflictes. És per això que em sembla imprescindible que la cultura

catalana del futur renunciï a tenir tractes amb el nacionalisme –o, com a

m í n i m, a ten i r-hi un tracte preferent–. Si la cu l tu ra és essenci a l ment

conf l icte –i la cu l tu ra, aquí i a tot arreu, sempre serà conf l ict iva pel simple

fet de voler- se lliure, de pen sa ment i d’ actuació–, ¿com pot ha ver- h i

cultura en un país on no es reconeix formalment altre conflicte que el de

la identitat nacional? 

La se gona condició que s’ hau ria de complir perquè la cu l tu ra cata-

la na ex p eri mentés un ca nvi de debò està relacionada amb la necess i tat de

fer desca n sar la cu l tu ra en un factor com el temps –no pas entès com a

i n s ta nta ne ï tat, és cla r, sinó com a durada, com a evol ució–, i això

comp orta res t i tuir a la mem ò ria la fu nció que sempre ha ting ut en la tradi-

ció occidental –tradició que, al cap da va l l, ens ag radi o no ens ag radi,

sembla que és la nostra–: una funció constitutiva de cadascun dels indi-

v id us que formen el cos so ci a l, una fu nció que germ i na en el ca mp educa-

tiu i pot arribar a ad qu i rir la màxima esplendor en el cu l tu ral. Si el mo del

que es promou s’orienta cap a aquesta sedimentació dels coneixements,

fruit d’un procés sostingut de transmissió i d’aprenentatge, la innovació

v i ndrà tota sola, per poc que els art i s tes di sp osin també d’un ambient

fa vorable al lliure exer cici de la crítica, i dels meca n i s mes ade quat s

– p ú bl ics i privats– de pro d uc ció, di s t ri bució i ex h i bició de les seves obres.

I és que, en termes de continuïtat, tan important és la formació especia-

litzada com l’existència d’unes empreses culturals assentades i competi-

t ives. El que no pot ser és que la majoria de músics de l’Orques t ra

S i m f ò n ica de Ba r celona i Nacional de Cata l u nya s’ hagin format a l’ es-

t ra nger i que això no sigui més que un ref lex de la crisi en què es trob a

l’ e d ucació art í s t ica, o que una de les con se q ü è ncies més visibles d’ aques t

qua rt de se g le de cu l tu ra auton ò m ica sigui la pr à ct ica liqu idació del s

sectors empresa rials ci nematog r à f ic i di scog r à f ic, uns sectors que –recor-

dem- ho– ha v ien es tat el pu nt de refer è ncia pen i n s u lar a la dècada del s

sei xa nta i dels seta nta. Per molts esfor ç os i di ners que hi ab o quin les ad m i-

nistracions, d’aquestes dues solucions de continuïtat –i es tracta només

de dos exemples de ruptura– costarà molt recuperar-se’n.

No vold ria que se’m ma l i nterpret é s, o que algú des i tjós de tirar a terra

totes les es t à tues del passat –i d’ aquests icono c las tes, no en fa l ten últi-

mament– veiés en les meves paraules una ocasió propícia per continuar
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l’ enderroc. Ap os tar per la cont i nu ï tat no signif ica renu nciar a les ap or-

tacions pròpies i foranes que han de fer possible l’imprescindible procés

de renovació del que se’ns ha lle gat; vol di r, simplement, que, sen se la

b ase heretada, tota espu rna de contemp ora ne ï tat no és més que un fo c

d’ encena l l s. I aques ta base heretada no està con s t i tu ï da només per l’ obra

dels ava nt passat s: són, sobretot, se g les i se g les de cu l tu ra ben o mal pa ï da.

Quan algun d’ aquests dileta nts contemp oranis es creu amb dret a perp e-

t rar una obra qua l sevol pel simple fet que ell és art i s ta i que el fruit del

seu ventre sent la terrible necessitat de venir al món, l’única manera de

parar-li els peus i evitar el naixement de la criatura és recórrer a l’autori-

tat dels clàssics. I un clàssic no és altra cosa que l’autor d’una obra sense

fi, inacabable, d’una obra que mereix ser vista, escoltada, llegida, tocada

o en s u mada ta ntes ve gades com sigui poss i ble. És per això que hem de

procurar que aquest sistema de referència que ens serveix de guia enmig

de la selva dels temps mo derns es vagi tra n s metent de generació en gene-

ració, degudament enriquit per totes les adherències que el cultiu de la

cultura hi hagi anat deixant.

Un dels perills d’ aques ta nova etapa cu l tu ral és sen se dubte el de sac ra-

l i t zar l’ a rt i s ta. Després de dues lla rg ues dècades en què l’ a rt í fex de la

c reació art í s t ica ha passat sen se pena ni glòria pels corre dors de la cu l tu ra

auton ò m ica –hi ha hag ut excep cion s, és cla r: la pri ncipa l, la del teat re

català, que ha con s t ruït un verdader star system lo cal i coma r cal amb l’ ajuda

i nes t i mable de la televisió–; després d’ aques tes dues lla rg ues dècades de

cu l tu ra somorta, dei a, sem bla que ha arri b at l’ hora, per fi, del reconei-

xement. Si tot va com sostenen els experts demoscòpics que ha d’anar, a

partir de la tardor vinent el país pot estar governat pel Partit dels Socia-

l i s tes de Cata l u nya, o per una coa l ició encap ç a lada per aquest matei x

pa rt i t. ¿Ca nviarà el mo del cu l tu ral? ¿Ca nviarà la cu l tu ra? Doncs és mol t

probable que sí, per poc que l’obra de govern empresa pels nous respon-

sables pol í t ics resp ongui als preceptes que ells matei xos van elab ora r

a ra fa quat re anys, quan sem bla va que el ca nvi era qüestió de dies.

D ’ aquests preceptes n’ ha que dat, per sort, mem ò ria esc ri ta: El Llibre

Bla nc de la cu l tu ra a Cat a l u nya ( P SC, 1999) la pri mera anàlisi ex haus-

tiva de l’estat de la cultura catalana, i el primer document que planteja,

de forma ine qu í vo ca, un prog ra ma d’ ac ció cu l tu ral per aquest pa í s. Es

tracta de 121 propostes, que abasten tots els sectors de la cultura i carre-
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g uen sobre l’Es tat –o, més ben di t, sobre la seva representació terri to-

rial– la resp on sabil i tat de tirar enda va nt el procés de con s t ruc ció d’ u n

Estat cultural. Sí, la construcció d’un Estat cultural, perquè en el rera-

fons del programa, i en la mateixa superfície de moltes de les propostes,

s’hi per cep el convenci ment que la cu l tu ra és l’ à n i ma de l’Es tat –i la sol u-

ció de bona pa rt dels seus mals– i s’hi endev i na, doncs, la vol u ntat de

convert i r- la en l’ i n s t ru ment cent ral de l’ ac ció pol í t ica del nou Govern de

la Generalitat.

La pri mera ref lexió que em susci ta un horitzó cu l tu ral d’ aques ta mena

té a veu re amb la natu ra lesa del mo del que hi ha al da rrera. Si al lla rg

d’ aquest qua rt de se g le ens hem em m i ra l lat en el pa i satge queb e qu è s

–encara que hagi estat per raons de política lingüística–, tot indica que

d’aquí a no gaire ho podem fer en un paisatge molt més pròxim i no tan

inhòspit: en el paisatge cultural francès. Aquest és, sens dubte, el model

en el qual es basa El Llibre Bla nc de la cu l tu ra a Cat a l u nya. El ca nvi con s i s-

t i ri a, doncs, a pend re com a refer è nci a, no ja un projecte d’Es tat, sinó

l’Es tat matei x, cosa que revela una ambició molt sup erior a la demos t rada

p el règim enca ra vigent. Però també revela –no ens enga nyem– una tirada

al som n i: al cap da va l l, si alg u na cosa som en relació amb el concepte d’Es-

tat és un projecte, i no pas una realitat; i convé tocar de peus a terra. És

a dir, el que guanyaríem en el camp de la llengua –deixar-la en pau, bàsi-

ca ment, i no barreja r- la amb la cu l tu ra–, ho podríem perd re en el de la

cu l tu ra. Perquè –i aques ta és la se gona ref lexió que em susci ta un hori t z ó

d’ aques ta mena– el mo del fra nc è s, el mo del d’Es tat cu l tu ral creat per

A ndré Ma l raux, impu l sat per Ge orges Pompidou i ent ron i t zat per Fra n-

çois Mitterrand a través del ministre Jack Lang, ha acabat convertint la

cu l tu ra fra ncesa en una cu l tu ra de se gon ord re, protec cion i s ta, grotes-

ca ment ant i a merica na, sup osada ment demo c r à t ica i ma n ifes ta ment rela-

tivista –sota els lemes «tot és cultura» i «totes les cultures són bones»–,

ob erta a la comer ci a l i t zació –és ev ident que amb els press up os tos públ ics

no es pot ma ntenir el tren de vida cu l tu ral al qual s’ aspi ra– i atenta, sobre-

tot, a protegir la ga l l i na de la creació i tots els seus pol let s, com més va

més abundosos.

I és aquest últim asp ecte –un asp ecte visible ja en la ma nera de fer

de les nos t res ad m i n i s t racions públ iques, i relacionat amb la ter cera condi-

ció que hau ria de compl i r, al meu entend re, la cu l tu ra cata la na del futu r – ,

x a v i e r  p e r i c a y

152 cuader nos de pensamiento pol í tico  [ núm. 1 ]



el que ca ld ria ev i tar de totes totes. La sac ra l i t zació de l’ a rt i s ta porta de

dret a la seva dependència crònica de l’Estat, és a dir, a la seva anul·lació

com a individu, com a ésser pensant dotat d’un judici propi. A partir del

moment que l’Es tat con s idera que la seva fu nció és ma ntenir els creadors

–i les formes de ma nutenció són múltiples: càrrecs, beques, subvencion s,

prem i s, etc è tera–, els creadors se senten autori t zats a rec la mar una ma nu-

tenció vitalícia. I si l’Estat s’hi nega, el creador es posa a fer el ploricó i,

si molt convé, enge ga la ma rra nada. I com que no es tracta de tres o quat re

ploraners, sinó d’una bona colla, acaben fent soroll. D’aquí ve que l’Es-

tat –a qui treuen de polleguera aquestes manifestacions públiques gene-

rosament amplificades pels mitjans de comunicació– s’estimi més cedir

d’ ent rada als precs i es ta lv i a r- se el ma ldecap pos terior. I d’ aquí ve, és cla r,

que acabi convert i nt tots aquests ci utada n s, de forma més o menys subrep-

tícia, en funcionaris de la cultura. La conseqüència última de tot aquest

procés és, no cal dir-ho, que el creador, quan crea, no crea altra cosa que

allò que convé a qui el paga i el manté. A l’Empordà, per dir això mateix,

recorren a una frase prou ex press iva: qui té el cul llogat, no seu quan vol .

I I IA R R A N de l’ acte de lliura ment

del Premi Cerva ntes, li va n

pre g u ntar a José Jiménez Loza no quin sentit tenia per ell la cu l tu ra. Jimé-

nez Lozano, vell periodista i autor d’un munt de llibres en què ha culti-

vat tots els gèneres, va contes tar dient que la cu l tu ra, al seu entend re,

servia per lluitar contra la banalitat, i sobretot per evitar l’embrutiment

que es deriva, de forma inexorable, d’ aques ta bana l i tat. I va afegir que

u na persona educada des de pet i ta en els va lors de la civ il i t zació occi-

dental, que s’ha imbuït d’aquesta cultura, ho té molt més difícil que una

altra per convertir-se en un malvat. Que així sigui. I que a Catalunya, en

el futur, puguem dir, si no una cosa millor, sí com a mínim el mateix en

relació amb el sentit de la cultura.
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