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CULTU A

U
na visió de la tradició mitògrafa occi-
dental diu que hi ha dos grans blocs
pel que fa a la manera d’organitzar la
narració: a partir del choral o a partir

de l’heroi. En el primer grup hi ha la Ilíada, La
Divina Comèdia, L’educació sentimental,
Guerra i pau. En el segon, l’Odissea, el Quixot,
Madame Bovary, Crim i càstig. La visió es pot
fer extensiva a la pintura, i així tenim La pri-
mavera de Botticelli, L’enterrament del comte
d’Orgaz, Las Meni-
nas, Gernica, con-
traposats a El nai-
xement de Venus,
El Cavaller de la
Mà al Pit, El papa
Inocenci X, El
Gran Masturba-
dor, a la música
per trobar la Pas-
sió segons Mateu i
la Missa en si me-
nor d’una banda, i
de l’altra, les Vari-
acions Goldberg i
L’art de la fuga, al
cine per tenir El
cuirassat Po-
temkin, Novecen-
to, El padrí, o bé
La quimera de l’or,
D’entre els morts,
Barry Lyndon, i
així un extens et-
cètera. Fins i tot

els grans plats de cuina s’hi acullen: la paella i la
sarsuela en una banda, el turnedó i el peix al
forn a l’altra.

El que el fet té de curiós (qui dirà si bo o do-
lent?) és que són dos sistemes de visió alterna-
tius en el temps, en l’espai i en les intencions,
sovint d’un mateix autor, sense que aquest cro-
nista sigui capaç de trobar un tret distintiu,
d’ordre ideològic o moral, que expliqui l’elecció
d’un dels dos, ni res que permeti caracteritzar-

los més enllà de la distinció tècnica, en termes
extraformals o extraartístics.

Tot i que en aquests ordres sí que s’expliquen
la majoria de les opcions que, cadascú a la seva
escala i en el seu terreny, tots prenem cada dia,
en trànsit continu –i massa sovint en tensió– de
l’àmbit particular al col·lectiu, i al revés. Que la
cultura de l’esforç individual i la responsabilitat
davant d’un mateix té un signe diferent de la
cultura de la supeditació als valors i als interes-

sos generals no és res que hagi
de descobrir al lector alfabetit-
zat, i ho sento, l’expressió no és
un pleonasme (què més voldria).

La vida quotidiana està plena
de situacions en què un es pot
referenciar al model choral o a
l’heroic, des de la realització
personal fins a un partit de fut-
bol de l’equip preferit. Per cert,
sort que la majoria dels futbole-
ros no són gent llegida –tret de
l’Espadaler, però no ho explota
en la direcció que diré–, perquè,
si no, ens hauríem de menjar
cada refregit èpic que no sé què
seria pitjor.

Vivim aquests dies un parell
d’afers públics que si n’hagués-
sim de buscar el correlatiu ob-
jectiu en la representació entra-
rien de ple en el model choral.
Em refereixo a la qüestió dels
residus nuclears i a la de la im-
migració.

Qüestió d’escala
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L’
altre dia, un senyor d’una
certa edat –i quan es diu
això volem dir que tenim
la certesa de l’edat madura

del personatge– explicava en una
conversa que ell de nen només re-
cordava un llibre a casa seva:
L’etern femení, de Llucieta Canyà,
amb pròleg de J.M. de Sagarra. L’au-
tora, feminista i conservadora, se-
gons Xavier Cortadellas, va publi-
car el 1957 L’etern masculí, amb
pròleg del mateix Sagarra, i havia
estrenat comèdies al Romea, abans
i després de la guerra, com ara
L’amor té cops amagats i L’estudi-
ant de Girona. Era estimada i popu-
lar. Qui la recorda avui? Potser
m’equivoco però ni les escriptores
feministes més actives n’han dit
gaire res o res de res. Hi ha qui opi-

Cultura popular
na que si és popular no és cultura, o
en tot cas que és una cultura mas-
tegada, massa cuita i sovint ja dige-
rida. Que a la llarga és abandonada
ho demostra l’oblit, per no dir la ig-
norància o el desconeixement total
que avui el públic –fins i tot el tele-
visiu, que seria el més popular– té
de noms que al seu moment eren
els autors que venien més obres en
català i en castellà, obligatoris de
després de la guerra, com ara Josep
Maria Folch i Torres i tota la colla
del Patufet i Rafael Pérez i Pérez i
Corín Tellado i Marcial Lafuente
Estefanía.

L’èxit al seu temps de les Pàgi-
nes viscudes, de Folch i Torres, amb
un públic fidel i gairebé adorador,
no s’ha tornat a produir al seu ni-

vell. I podríem citar altres noms cai-
guts en l’oblit. Obres populars com
El ferrer de tall, que sovintejaven a
tots els centres parroquials i grups
escènics d’aficionats del país, les
haurem de veure ara als teatres na-
cionals com a relíquia històrica o
curiositat antropològica. L’“Esmola
que esmola, fes dagues, daguer, fes
dagues que passin les malles d’acer”
s’ho sabien de memòria tots els in-
fants de la postguerra.

I ara? El relleu és a la tele.
Ventdelplà o El cor de la ciutat són
les pàgines viscudes d’ara, sense
l’efectivitat social de les d’abans. El
relleu, diem, tot i que en concursos
de TV3 per exemple hem vist com
demanaven autors guanyadors del
Pulitzer i el Goncourt com si no

existís el Prudenci Bertrana o el Ra-
mon Llull. Com deia aquell, “Qui es
fixa en el que fan els d’aquí, podent
mirar la BBC?!”. Sort que de tant en
tant hi ha esclats com Les veus de
Pamano que redimeixen de tant
mirar enfora. I sort dels actes cultu-
rals que programen molts ajunta-
ments i entitats públiques, per
acostar grans autors i grans obres
al gran públic. Penso en la fira de te-
atre de Salt, o en concursos de can-
çons als quals es presenten més de
450 obres –com el patrocinat per
Lluís Llach– o en la sorpresa dels
oients que senten poemes com
L’Elionor, de Martí i Pol, o temes de
Pere Quart, per encoratjar l’esforç
que fan tants per dignificat la cultu-
ra que arriba al poble, a tothom. I la
matèria dóna per a molt més.❋
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‘La primavera’, de Botticelli, seria un quadre que formaria part del bloc coral


