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e pogut assistir
no sense emoció

a l’acte commemora-
tiu del vuitantè aniver-
sari de la Institució de
les Lletres Catalanes,

creada l’any 1937, en plena guerra inci-
vil, i recuperada el 1987.

La marca de la celebració era senzill
i exactíssim: Cultura contra barbàrie.
Convé recordar que ara, quan la insti-
tució és més activa que mai, el govern
espanyol ha decidit intervenir els seus
comptes i per tant paralitzar la institu-
ció. Per què? Per a què? Només per
fer-nos saber que ser català i defensar
la nostra llengua és una mena d’insult i
que tot el que fem ho fem perquè als
de l’altiplà els dona la gana? Volen que
no oblidem que som una província
(pro vincere = territori conquerit) i que
tot, en qualsevol àmbit, és una conces-
sió dels nostres amos?

En la celebració vam poder escoltar
meravelloses cançons dels nostres
grans poetes, homes i dones, i vam as-
sistir a un homenatge gràfic a tants
autors, com ara Trabal o Ruyra. Va ser

un acte senzill, cordial, emotiu i intel·li-
gent. I aquí rau el quid de la qüestió:
com diu l’encapçalament, la cultura fa
nosa. Llegir llibres és propi de donetes
avorrides, no dels alterosos gover-
nants d’Espanya. Hem sentit un anal-
fabet dient que a Puigdemont l’espera
la fi de Companys i que a les escoles
–la sòlida, pedagògica i progressista
escola catalana– adoctrinem en l’odi a
les criatures. I hem sentit a dir que
som un grapadet insignificant de fanà-
tics, que volem defugir la immensa
majoria de dependentistes (ha, ha,
ha!); deu ser per això que s’aferren
obstinadament al no a un referèndum
pactat: saben els resultats, que no són
precisament espanyolistes.

L’acte, com deia, va constar també
d’un documental on s’aplegaven veus
brillants i estímuls sobre la cultura. La
directora de la ILC, Laura Borràs, amb
la seva inexhaurible energia i la seva in-
tel·ligència, ha portat la institució del
37 a cims abans inimaginables.

Nosaltres tenim la cultura. I nosal-
tres no tenim armes. Traieu-ne conclu-
sions.
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Keep calm
Isabel-Clara Simó

Cultura vs.
barbàrie

Volen que no oblidem que
som una província (‘pro
vincere’ = territori conquerit)
i que tot és una concessió
dels nostres amos?

om que la política és com la vida,
o és la vida, acabem agafant ter-
minologia de la quotidianitat per

referir-nos-hi. Unes vegades recorrem
a la cuina –“cuinem una llei”–, de ve-
gades a l’esport –“ens han marcat un
gol”–, de vegades al simple fet de cami-
nar: “va amb el pas canviat”, “va coix
d’arguments”... La paraula castellana
“órdago”, que en realitat es veu que és
basca i originària d’un joc de cartes, és
molt usada, sobretot per La Vanguar-
dia: “Órdago de Puigdemont a Rajoy”,
“órdago de Rajoy a Puigdemont”. Els
traductors del diari al català molts
cops no saben quin equivalent posar-
hi. “Desafiament”, com els espadat-
xins o com aquells senyors del XIX que
es batien en la clariana d’un bosc?

El foc dona molt de si. Hi ha polítics
“piròmans”. Aquest cap de setmana
n’hem quedat servits. El ministre es-
panyol d’Exteriors va pel món dient
que a les escoles catalanes no s’ense-
nya el castellà. El “ciutadà” Rivera,
nascut a la Garriga o entre la Garriga i
Barcelona, hi insisteix. D’on ha tret,
doncs, el castellà florit que usa al Con-
grés dels Diputats i en les tribunes
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d’agitació política? Del safareig de la
Garriga? El líder del PP català ha anat
més lluny: a les escoles catalanes s’in-
centiva l’odi a Espanya. Ell, que ja es
veu que devia ser el primer de la clas-
se, en va sortir indemne. Encenen focs
per on més en dol perquè Rajoy i els
que l’abonen els extingeixin amb l’arti-
cle 155 de la Constitució que es moren
de ganes de posar en vigència.

“Les escoles catalanes adoctrinen.”
A la meva escola, que no era catalana
com no ho era per llei cap altra, em
van adoctrinar en la idea que Galícia
era un país verd amb boscos de casta-
nyers. Les vegades que hi he anat m’he

trobat amb el gris dels eucaliptus aus-
trals que serveixen material a una fà-
brica de cel·lulosa. Els eucaliptus, que
s’encenen només de mirar-los amb
una mica de ràbia, van cremar aquest
cap de setmana, època de torrar casta-
nyes. Enmig de les crides dels qui ve-
ien com el foc els entrava a casa algú
va dir: “Que apliquin l’article 155 a Ga-
lícia i ens treguin de la Xunta els inep-
tes del PP.” El PP ha governat sostin-
gudament Galícia. Les polítiques fores-
tals i industrials són seves. Un altre va
respondre: “Que l’apliquin al govern de
Madrid.”

Ahir, dilluns, el govern de Madrid va
dir que no el satisfeia la resposta dialo-
gant i sufocadora de Puigdemont. El
misto els condueix a controlar els
Mossos, a fer net a ensenyament, a su-
primir la immersió lingüística, a tan-
car TV3, que també adoctrina. El foc
nou que ens proposen és més vell que
el de la xemeneia del Conde-Duque.

Hi havia una assignatura de “Doc-
trina”. S’hi deia: “no diràs mentides” i
altres preceptes magnífics. La van
substituir per la d’“Ètica”. Deia el ma-
teix però les lliçons no els van entrar.

“El misto els va
cap a l’article 155,
que es moren de
ganes d’aplicar

Manuel Cuyàs
Vuits i nous
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