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Cultures

Tots els pobles altament civilitzats 
posseeixen dues menes de cultura: la 
popular, coneguda amb el nom d’ori-

gen anglès folk-lore, i l’altra, que costa molt 
més de definir. En aquests moments, a cau-
sa de la pulsió nacionalista que ens ha aga-
fat, predomina a casa nostra la primera 
d’aquestes dues cultures, en detriment de 
l’altra: per afirmar la “identitat” d’un poble 
–posat que siguem una unitat homogènia 
en tots els àmbits, cosa que és molt supo-
sar–, res més eficaç que aquells rituals, 
molts d’origen religiós, que coneixem amb 
el nom de folklore, ara pronunciat a la cata-
lana. No cal esmentar-los perquè són abun-
dants a Catalunya, molt ben estudiats pels 
folkloristes i enormement vius a les nostres 
comarques: agermanen la població (des-
prés cadascú torna a dir penjaments de l’al-
tre), il·lusionen la joventut (en acabat tor-
nen a les més modernes formes de música 
electrònica, o similars) i atorguen una veu 
comuna, mitjançant les cançons i les lle-
gendes, a tota una població (després gaire-
bé tothom retorna al silenci autista impo-
sat per les noves tecnologies, que no són ex-
actament socials ni posseeixen cap gran ri-
quesa de llenguatge). 

Però tots els pobles solvents, en especi-
al després de la crisi de la religió cristiana 
com a dispensadora de tota mena de cos-
tums i de creences, després de l’Humanis-
me i encara més després de la Il·lustració, 
passant per sobre del Romanticisme –que 
va ser molt amic de les cultures populars, al-
tra vegada–, tots els pobles de patent, com 
dèiem, viuen també, millor encara, s’ali-
menten, d’unes altres formes de cultura: 
l’un escolta Monteverdi, l’altre es complau 
a admirar Jaume Huguet, el de més enllà 
s’enfonsa per a molts mesos en la lectura de 
Marcel Proust o de Henry James. 

Per què cal considerar important, també, 
aquesta mena de cultura, sempre mal ano-
menada “alta”? Per tres raons: en primer 
lloc, són formes de cultura que han estat 
conreades no per cap col·lectiu, sinó per un 
sol home o una sola dona; en segon lloc, per-
què són productes espirituals i estètics que 
permeten que tot individu entri més a fons 
en la seva persona, o en la seva ànima, en-
riquint una persona i no exactament un “po-
ble”; en tercer lloc, perquè tots els produc-
tes d’aquesta mena –literatura, música, te-
atre, pintura, dansa, arquitectura...– són 
sempre, o gairebé sempre, originals: han 
ofert a tota la humanitat alguna cosa nova. 

El folklore és, en tant que ritual para- 
religiós, sempre idèntic, sempre igual, itera-
tiu per obligació. Per contra, tota la resta de 
cultura que es dona entre una població sig-
nifica sempre una descoberta; no solament 
de qui ha creat una simfonia o una novel·la, 
sinó una descoberta, també, per a un subjec-
te que sempre es troba, en aquest darrer cas, 
en estat de sorpresa i d’alterament. El folklo-
re potser ha fet els pobles, agafats a l’engròs; 
l’altra cultura ha edificat moltes ànimes, 
preses d’una en una.! 

Les coses que fem 

Els cinc temes tabús 
en una conversa amb 
desconeguts  
“Existeix un codi de bona educació 
entre estranys –diu la narradora de 
la novel·la Una relació perillosa, de 
Michela Murgia– que imposa de 
parlar de tot menys de cinc temes 
molt concrets. No hi fa res que si-
guin els únics pels quals valgui la pe-
na encetar una conversa: si un no es 
vol arriscar a resultar desagradable 
amb persones que no coneix no ha 
de parlar ni de sexe ni de diners, ni 
de religió, ni de política, ni de la 
mort”. 

Però en Martin viola la regla i 
l’Eleonora s’aboca a parlar-li de la 
mort de la seva mare. “En la foscor 
del Jaguar en Martin tenia els ulls 
tancats, però sabia que m’escoltava. 
Jo també m’escoltava, perquè era la 
primera vegada que explicava 
aquell adeu a algú. Amb els estranys 
no es parla de la mort, però d’aques-
ta mort no n’havia parlat ni amb els 
amics”. 

I ja tenim la protagonista 
d’aquesta novel·la embriagadora 
(publicada per Proa amb traducció 
de Mercè Ubach) recordant en veu 
alta el dia que la seva mare, després 
de deixar un paquet d’arròs al pres-
tatge d’una botiga, es va girar i li va 
dir: “El metge diu que tinc alguna 
cosa al pulmó”. I ella reflexiona: “Al-
guna cosa. Aquesta expressió vaga 
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em va fer més por que una sentència 
explícita. Les coses sense contorn 
em remetien a la condició tutelada 
de la infantesa, al temor atàvic dels 
armaris mal tancats, al rebuig obs-
tinat de prestar-me al joc fosc de la 
gallineta cega. [...] A casa meva hi 
havia una manera terrible de fer 
existir les coses, que consistia a no 
anomenar-les mai. Però jo hi aspi-
rava, al nom de les coses”. Aquí 
l’Eleonora dispara la pregunta clau, 
sabent que la resposta serà afirma-
tiva: “És un tumor?”. 

El poder d’un 
diminutiu per 
enverinar un elogi 
 
Josep Anton Codina (Barcelona, 
1932), home de teatre i mestre de 
mestres, va explicar dijous en rebre 
el Premi Nacional de Cultura que un 
dia en Ricard Salvat li havia fet un 
elogi sibil·lí: “En Codina sap cose-
tes”, li va dir. “A mi això de saber co-
setes em va xocar molt –va confes-
sar el guardonat–. Al cap dels anys 
m’ho van tornar a dir una altra vega-
da, i jo pensava: què vol dir això de 
les cosetes? Si he estat treballant 
com una bèstia i he estat fent coses 
sense parar, què vol dir «fer cose-
tes»? Finalment m’ho vaig prendre 
amb un cert relaxament i vaig ac-
ceptar-ho. M’és igual que en diguin 
cosetes o que en diguin cosotes, 
l’important és fer coses”. 

L’executiva amb 
principis que ha fet el 
salt a la literatura 
 
Fer coses. Els catalans fem coses, di-
uen. “Cosa és una paraula molt ma-
ca”, vaig comentar una vegada a Jo-
sep Maria Espinàs (Barcelona, 
1927). Ell hi va estar d’acord, i va afe-
gir: “Sí, perquè vol dir moltes coses”. 
És una paraula vaga, d’acord, però 
també és versàtil i poc pretensiosa. 
Fer coses, sense diminutiu, i fer-les 
tan bé com sapiguem és, crec, un 
gran objectiu vital. Les coses que 
fem ens defineixen més que cap al-
tra cosa. L’Espinàs ha sabut aprofi-
tar la vida i n’ha fet moltes, de coses. 

Michela Murgia (Sardenya, 1972) 
també n’ha fet unes quantes, de co-
ses. Va arribar a ser una alta execu-
tiva d’una empresa termoelèctrica. 
Però li van demanar que fes una co-
sa que ella no volia fer: que amagués 
un vessament tòxic al mar. S’hi va 
negar, ho va denunciar públicament 
i la van acomiadar. Després va tre-
ballar com a teleoperadora en una 
fàbrica d’aspiradores. Allà va veure 
coses que no li van agradar i va obrir 
un blog anònim per airejar-les. Un 
editor li va proposar publicar aque-
lla experiència. Il mondo deve sape-
re es va dur al teatre i al cinema. Des 
d’aleshores aquesta feminista, cris-
tiana i independentista sarda fa una 
cosa –i molt ben feta– que mai s’ha-
via plantejat abans: escriu llibres.!
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Fer coses i fer-les tan bé com ens sigui possible és una bona 
manera de passar per la vida


