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A Catalunya hi ha poca societat civil, però en ocasions és prou sòlida

Tots dels mateixos?

E
S a l v a d o r C a r d ú s i R o s

l conjunt de canvis po-
lítics al govern d’Espa-
nya i al de Catalunya
han donat lloc a una
fortíssima hegemonia
política socialista que

fa témer l’extensió i consolidació de
l’hegemonia ideològica, cultural i me-
diàtica que aquest partit i les seves elits
ja exercien de manera força generalit-
zada. Certament, en un altre tipus de
país, amb una societat civil cultural i
econòmica extensa i forta, una determi-
nada hegemonia política no hauria de
representar cap perill especial per als
altres àmbits de la vida social. Però en el
nostre, a causa de la feblesa estructural
de tot el teixit social, molt relacionat
amb la feblesa de les estructures nacio-
nals, les coses són diferents i, en general,
de manera més directa o indirecta, una
molt bona part de la nostra societat civil
ha acabat sent dependent de l’adminis-
tració i dels seus ajuts, i davant seu s’a-
caba mostrant molt dòcil.

Sé que la primera objecció que es pot
posar a aquesta afirmació inicial és que
fins ara el govern havia estat ininter-
rompudament a les mateixes mans
convergents i que, en tot cas, ara es
compensaria o s’alternaria una hege-
monia nacionalista anterior. De fet, crec
que no és així per diverses raons. Primer,
perquè la influència convergent ja tenia
el contrapès d’altres administracions
com ara les municipals, en bona part en
mans socialistes, i encara més de la Di-
putació de Barcelona, que el dia que es
pugui estudiar amb objectivitat quin
paper ha tingut en l’orientació del teixit
social català, intueixo que ens costarà de
creure-ho. Però, en segon i principal lloc,
CiU mai va tenir ni la capacitat ni l’as-
túcia de crear un veritable poder en el
terreny ideològic. En alguns casos, sem-
blava voler mantenir les poques entitats
amigues a la UCI amb l’objectiu que no
s’espavilessin pel seu compte. Prefereixo
no dir noms per no ferir susceptibilitats.

Com a molt, i sempre amb alguna
excepció, CiU va cultivar un ex-
tens clientelisme de poca volada a
través d’una pedregà de subvenci-
onetes i va donar suports a alguns
personatges o institucions més
per oportunisme tàctic que no pas
amb una visió estratègica i al ser-
vei d’un projecte nacional cohe-
rent. Possiblement, el principal
obstacle per tenir una visió estra-
tègica sobre la necessitat de ga-
rantir un espai cultural sòlid va
ser el mateix president Jordi Pujol,
un escèptic radical sobre el paper
dels intel·lectuals, dels periodistes
i els artistes, de qui mai no es va
refiar. La prova és que quan CiU
ha deixat el govern, no es nota enlloc
que hi hagi quedat cap estructura orga-
nitzativa notable, al marge de les que
conserva el partit mateix, que pugui
garantir la supervivència d’un pensa-
ment, d’un model de societat o d’un
projecte de país mentre travessen el seu
particular desert.

En canvi, el socialisme català sí que de
sempre ha sabut actuar de manera or-
gànica aplegant al seu voltant un bon
nombre de voluntats professionals de-
gudament enquadrades –el món del
periodisme n’és un bon exemple– i que
en el món de la cultura –universitària,
editorial, artística, etc.– han sigut hege-
mòniques. El nombre d’institucions ben
dotades econòmicament que es dedi-
quen a les tasques d’ideologització de la
societat catalana són nombroses i po-
tents. En tot cas, el que és curiós –i un
mal averany– és fins a quin punt els
socialistes païen malament les escorria-
lles que des del govern convergent es
donaven al sectors que no els eren afins,
i encara més, com de bé han dissimulat
com els mateixos convergents es feien
perdonar la vida donant ajuts substan-
ciosos cap a aquest món ideològicament
advers per tal d’aconseguir una mica de
tranquil·litat. Si algun dia s’explica qui i

de quina manera s’ha emportat ajuts a
la premsa en aquest país, per exemple,
costarà de creure-ho i els qui sempre han
estat assenyalats amb el dit potser res-
piraran tranquils.

Així doncs, la preocupació està no pas
en la possibilitat d’un mer canvi d’he-
gemonies culturals i ideològiques, sinó
en el fet que podríem entrar en una si-
tuació encara més exagerada d’oligopoli
ideològic i cultural, accentuat pel suport
que des de l’Estat es donarà, com ja es va
fer durant els governs de Felipe Gonzá-
lez, als sectors afins a Catalunya. I no
està bé que ho digui, però l’experiència
mostra que el món del pensament i de
la cultura són dels més fàcils de comprar
amb reconeixements públics i quatre
rals a la butxaca.

Des de la perspectiva d’un projecte
d’emancipació nacional, es podia haver
pensat que la presència d’ERC al govern
català seria una mena d’antídot contra
una excessiva homogeneïtat d’influèn-
cies mútues entre un poder polític i una
societat civil que ja eren vells amics. Ara
bé, vist com han anat les coses, precisa-
ment és en aquest terreny on sembla
que s’han produït més fugues i on fi-
nalment, a base de maragallades i d’ex-
periència acumulada per part del PSC,

però també de badades notables per part
d’ERC, no sembla que els republicans
puguin garantir gran cosa. Hi ha raons,
doncs, per estar preocupats, des d’una
perspectiva nacional? Sí i no. D’entrada
sí, tot i que l’evidència del problema, si

n’hi ha, no la tindrem fins passats
un parell d’anys. Fins que no es
vegi com evolucionen les progra-
macions teatrals públiques, les
polítiques del llibre, la composició
del Consell de la Cultura, les polí-
tiques de subvencions, la promo-
ció internacional de la cultura a
través de l’Institut Ramon Llull,
els canvis als mitjans de comuni-
cació públics, les presidències de
les associacions professionals, cul-
turals i científiques en què el go-
vern pugui influir... no podrem
conèixer l’abast del fenomen. Però
potser tampoc no cal més preo-
cupació del compte, perquè sense
disposar d’una informació siste-
màtica seriosa però sí d’un con-
tacte directe amb molta gent que
hi està compromesa, la veritat és
que hi ha organitzacions i inicia-

tives de petits grups i individuals que
tant en l’època convergent com en la de
l’actual pacte d’esquerres mantenen una
notable capacitat d’acció independent.
Atenent criteris merament quantitatius,
a més, hauríem de concloure que fins i
tot aquestes organitzacions estan sobre-
representades socialment –que és el que
convé– perquè el seu activisme en uns
casos i la intel·ligència empresarial i or-
ganitzativa en d’altres els proporciona
un reconeixement i fins i tot un èxit
extraordinari. Vull dir que hi ha poca
societat civil independent i amb criteris
nacionals clars –potser no hauria d’es-
tranyar tant que la independència de
criteri i l’independentisme nacional es
trobessin tan sovint– però es tracta, per
contra, d’una societat civil en ocasions
prou sòlida. La pregunta és: tot aquest
món sobreviurà i fins i tot se sobrepo-
sarà a la cultura merament resistencial
per acabar aportant tot el seu potencial
al futur del país? La resposta, amics, no
és en el vent, sinó en les decisions go-
vernamentals, que no les haurien d’ofe-
gar, i en nosaltres mateixos. I, des d’a-
quest punt de vista, tinc raons sobrades
per ser optimista.

■ Salvador Cardús. Sociòleg. És autor del llibre ‘Ben

educats’ (Edicions La Campana)

Sobre etimologies
G e r a r d V e r g é s

L’
etimologia i la dialectologia
són dues de les disciplines en
què més excel·lim, acumulant
disbarats, els lletraferits que

no hem estudiat filologia. No parlo ja
d’aquell clàssic exemple, conegut de tots
i absolutament grotesc, sobre la paraula
orxata. Conten que en temps de l’Al-An-
dalus un visir arriba a ciutat de València
i una bonica serventa li ofereix un gra-
nissat de xufla. “Us ha plagut, senyor?”.
“Això és or, xata”. Orxata i tots tan am-
ples! La cosa, però, és infinitament més
greu si tenim en compte que a casa
nostra gaudim de l’indigne mestratge de
Joan Coromines, autor del Diccionari eti-
mològic i complementari de la llengua cata-
lana. Quantes hores delitoses he passat
amb aquesta obra tan sòlida com diver-
tidíssima, i plena de troballes, d’anèc-

dotes i de rigor. Però anem, amb tota
l’audàcia dels ignorants, a alguna d’a-
quelles paraules sobre les quals sovint
especulem.

Joan de Déu Domènech ha buidat en
el seu preciós llibre Xocolata cada dia tot
allò que el grafòman baró de Maldà
(1746-1819) deixà escrit sobre gastrono-
mia en el seu Calaix de sastre. En un de-
terminat moment –conta Domènech–
“una llarga fila de criats servien les be-
gudes fresques i els sorbets. A continua-
ció, més criats, ara carregats amb safates
plenes de pastes, totes elles de bobò per
sucar. Alguns diccionaris assenyalen que
la paraula bobò és un terme infantil per
llaminadura; potser sí. Però no deuen
tenir present que allò que fa don Rafael
és seguir el francès, on bombon és la lla-
minadura dues vegades bona”. Això, que

consti, ja ho diu Coromines. Allò que
ningú diu ni cap diccionari recull és que
bobò, encara en la meva infantesa torto-
sina, era un bobu per a la quitxalla. Però
prosseguim. Sauló (antigament sabló)
afirma l’Alcover-Moll que prové del llatí
sabulone, arena, i és sinònim de soldó, “a-
rena de les vores de riu (Tortosa). Eti-
mologia: de sauló, per ultracorrecció,
segons Coromines”. Posats a fantasiejar
–i que els especialistes em perdonin–
per què soldó no pot provenir del fran-
cès sol d’eau, terra d’aigua? Igual que el
mot paludes, que –com recordava Jordi
Llovet a propòsit d’una novel·la de Gide–
significa aiguamolls. Paludes deriva del
llatí palus, paludis. Però paludisme és fill de
paludes. ¿On habiten les larves dels mos-
quits vectors de la malària si no als ai-
guamolls i a les basses somes? Per no
deixar el francès anem als maquis i als
maquisards, mots que esclaten després de
la Segona Guerra Mundial i que, per
tant, només apareixen en diccionaris
més recents, com el de l’IEC. Perme-
teu-me un parèntesi: fins als anys 50 del
segle passat els maquis es feren presents
a les Terres de l’Ebre, i al nostre massís
dels Ports va viure un grup de rebels

capitanejat per la Pastora, una dona
homenenca i ferotge. Enric Nomen, que
era conegut meu, va malferir d’un tret
de pistola un dels companys de la Pas-
tora quan volien segrestar una germa-
neta seva. La Pastora fou finalment en-
garjolada per la Guàrdia Civil. Mica més,
mica menys, es repetia així la història de
Panxampla, mític bandit del segle XIX,
detingut també als Ports i afusellat a
Tarragona. És evident que maquis prové
del grec i significa batalla: Batracomio-
màquia és la guerra de les granotes con-
tra els ratolins, Gatomàquia són les dis-
putes entre els gats.

I per acabar les etimologies afegiré
que no sempre el més famós d’entre els
antics ha de ser necessàriament el més
conspicu. Sant Isidor de Sevilla, per po-
sar un sol exemple, a propòsit del mot
cavall, que té inequívocament el seu ori-
gen en el llatí caballus, escriu (Lib. XII):
“Cavall ve de cavar, perquè quan camina
copeja la terra amb els seus unglots, cosa
que no fan els altres animals”. El 1907 ja
deia molt cautelosament el jesuïta Lon-
ginos Navás que a sant Isidor de Sevilla
“no li falten detractors” malgrat el seu
hispànic reconeixement.


