
8 8 D’ABRIL DEL 2010

CULTU A

N
o sóc catòlic, ni tan sols
cristià. Hi vaig deixar de
creure quan encara no
era un adolescent. No sé

per què, potser per desconfiança
intuïtiva, però vaig ser extremada-
ment precoç en la meva pèrdua de
fe en la religió que m’educava. No
vaig fer escarafalls, cap petita revo-
lució o demostració exterior al res-
pecte. Certament, després m’he
deixat dur, sobretot els primers
anys de joventut, per algunes rau-
xes nietzscheanes anticatòliques.
Però no han estat res més que tar-
danes reaccions d’un nen. No sóc
anticatòlic, ni anticristià, ni anti-
res, crec.

Així doncs vaig continuar amb la
meva educació catòlica amb tota
normalitat, fins i tot participant de
la litúrgia setmanal com a escolà. El
meu interior, però, em deia que tot
allò era inversemblant i poc cohe-
rent. Senzillament: no hi creia.

Malgrat la meva poca disposició a
la fe considero que vaig ser afortu-
nat de poder assistir durant la
meva infantesa moltes vegades a la
Setmana Santa a Sevilla i tot el que
comporta: l’olor dels tarongers en
flor i l’encens al carrer, la música de
les bandes (percussions i cornetes)
i el cant a les balconades, l’alcohol i
les tapes, els nazarenos, els costale-

ros i l’enorme maquinària dels diferents
Jesús i Maries. El dolor expressiu dels
seus rostres: de qui mor i dels que patei-
xen per la seva mort. Tot plegat confor-
ma un muntatge barroc de proporcions
gegantines i meravelloses. Una ciutat
sencera com un gran escenari al servei
d’una mise en scène aclaparadora, sensu-
al i sublim. L’espectacle total que han
ambicionat tants artistes. Per experi-
mentar una emoció artística cal que la
pròpia fantasia participi de manera crea-
tiva. A Sevilla, la meva imaginació s’en-
lairava les llargues nits de Setmana San-
ta. Aquest record m’ha fascinat i, de ve-
gades, m’ha inspirat, encara que potser
fa trenta anys que no hi he tornat.

Divendres Sant. Castelldefels està
tranquil. Els nens juguen a futbol a la pla-
ça, els cotxes s’amunteguen per anar a la
platja o al centre comercial i la maquinà-
ria de l’oci funciona amb tota la seva
energia.

He volgut tornar a sentir el Rèquiem
de György Ligeti (1923-2006). Sóc un
gran aficionat als rèquiems, les passions
i les misses. Al meu iPod n’acumulo
molts. El de Berlioz, Verdi, Brahms, Fau-
ré, Zimmermann, Poulenc, Bach, Hän-
del, Rihm, Scelsi..., en fi, tot allò que un
melòman normalment té. En aquests
temps el meu preferit és el de Ligeti. Ell,
com molts d’altres, va ser testimoni dels
terribles esdeveniments de la Segona
Guerra Mundial (va perdre gairebé tota

Setmana Santa i el ‘Rèquiem’
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E
stem davant d’una crisi total
que està afectant tota la soci-
etat de dalt a baix. I el món
de la cultura no és cap excep-

ció a la regla general. La cultura tam-
bé està en crisi. S’han de definir
nous paràmetres per a la cultura. Els
paràmetres que han valgut fins ara
no valdran de cara al futur. Es veuen
senyals de moltes propostes dife-
rents per establir aquests nous parà-
metres. Per exemple, no fa pas gaire
vaig veure un número monogràfic
del suplement Culturas que recoma-
nava una reivindicació i una recupe-
ració dels valors romàntics com a via
de solució de la crisi. Individualisme,
món interior, emotivitat, etcètera.

Ben mirat i ben afrontat, és
un moment interessant perquè tot

No tot s’hi val
està en dansa i tot està obert. Hi ha
propostes de tota mena. Però n’hi
ha una que em preocupa profunda-
ment. És un sector de la cultura ca-
talana que està plenament conven-
çut que l’ambient de confusió gene-
ral és una espècie de barra lliure on
tot s’hi val. I escudant-se en aquest
clima tot s’hi val arriben a actituds i
manifestacions francament inac-
ceptables. A tall d’exemple, citaré
alguns casos: la promoció acrítica
de l’obra tardana de Miquel Bauçà,
amb tota la seva nefasta càrrega
destructiva; la celebració a la Uni-
versitat de Girona d’un congrés so-
bre l’obra de l’ideòleg Charles Maur-
ras, portaveu de l’ultraconservado-
ra, purista i essencialista Action
Française; l’existència a la xarxa de
la pàgina web de Taller Llunàtic de

Josep Albertí i Bartomeu Cabot,
amb la seva exaltació de la violèn-
cia, la xenofòbia i l’antisemitisme.

No tot s’hi val. Escriptors, edi-
tors, institucions, professors, tots
els agents de la cultura tenen res-
ponsabilitats ineludibles de caràc-
ter moral, històric, social i polític.
No tot s’hi val. Sort que encara te-
nim algunes tribunes on es tracten
a fons aquests temes, tribunes com
la revista L’Espill de València, diri-
gida per Antoni Furió, l’editorial
Afers, de Vicent Olmos, també de
València, i la col·lecció d’assaig
Traus, de Lleonard Muntaner de
Mallorca, dirigit per Arnau Pons.

En aquest sentit, sobre l’abús ex-
trem de les responsabilitats d’es-
criptors i pensadors, els recomano

vivament dos documents impres-
cindibles: el dossier que recull un
debat que va tenir lloc a Barcelona
sobre les idees i el llegat del pensa-
ment de Heidegger a L’Espill (nú-
mero 32) i el llibre de Louise Lam-
brichs El cas Handke. Una conver-
sa sense cap contemplació
(Lleonard Muntaner). Heidegger i
Handke van arribar a extrems d’ac-
tuació inadmissibles (un darrere
Adolf Hitler i l’altre darrere Slobo-
dan Milosevic) que no tenen ni apo-
logia ni explicació possible. I tant
Martin Heidegger com Peter Hand-
ke se les campen per la cultura cata-
lana inqüestionats. Més aviat són
aplaudits. Caldria que la cultura ca-
talana es despertés i es posés a refle-
xionar seriosament sobre la respon-
sabilitat cultural. No tot s’hi val.❋
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