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Per la UNESCO la defensa de la diversitat cultural és un imperatiu ètic

Siguem normals

L
A g u s t í C o l o m i n e s

a primera Assemblea
General de la UNESCO
va tenir lloc entre el 20
de novembre i el 10 de
desembre de 1946 sota
la presidència de Julian

Huxley, el germà del famós narrador
anglès Aldous Huxley. Quan Julian
Huxley va prendre possessió del càrrec
va publicar un document, La UNESCO,
propòsits i filosofia, que en aquell mo-
ment no va ser gaire ben rebut per
l’orientació humanista que l’amarava.
Entre els crítics més implacables hi
havia el filòsof i historiador Benedetto
Croce, que també era ministre d’Edu-
cació italià, el qual en un article del
1950 fins i tot va arribar a afirmar que
la UNESCO era una empresa errònia.
En el rerefons d’aquella seva crítica hi
havia les tensions intel·lectuals i polí-
tiques generades per la conjuntura de
Guerra Freda que dominava el món.
Aleshores Croce reclamava a la UNES-
CO, precisament, un menor idealisme
en els seus plantejaments i que la seva
activitat estigués presidida per un so-
lemne, públic i mundial debat que in-
clogués els principis necessaris per a la
dignitat de la vida i la civilització hu-
manes. Han passat els anys i em fa l’e-
fecte que la UNESCO és avui una síntesi
de tot plegat, de l’ideal de solidaritat
que destil·laven les teories humanistes
de Huxley i de l’antitotalitarisme que
reclamava Croce. O sigui: de la neces-
sitat d’encaminar la humanitat cap
una cultura de pau que serveixi per
prevenir les fractures traumàtiques i
els recels entre les nacions i que alhora
permeti la difusió de les idees científi-
ques, el diàleg interreligiós, els inter-
canvis culturals i lingüístics, l’accés
universal a l’educació i la preservació
del medi ambient. En fi, d’aquells ide-
als de benestar i llibertat que ens fan
dignes com a persones.

Aquesta idea de modernitat, que es
contraposa al progrés entès com a
acumulació destructiva i un campi qui

pugui miserable, ja esta-
va recollida en la mateixa
declaració de constitució
de la UNESCO de 1945. De
fet, a més, és anàloga a la
que, a Catalunya, ha de-
fensat durant anys i
panys el catalanisme po-
pular en contra d’aquells
que han volgut impedir
l’autogovern i el desen-
volupament de la llengua
i la cultura pròpies fins i
tot, sovint, amb l’ús de la
violència política, simbò-
lica i armada. I, si m’ho
permeten, els posaré un
exemple recent: la llei
anomenada “de foment
de la pau”, aprovada pel
Parlament de Catalunya
el 25 de juny del 2003 en virtut del que
estableix l’article 33.1 de l’Estatut
d’Autonomia, i d’acord amb l’article
103.3 del reglament de la cambra ca-
talana, al preàmbul de la qual s’asse-
nyala el següent: “L’exercici de les lli-
bertats només és possible quan regna
la pau, com ens recorda l’article 28 de
la Declaració Universal dels Drets Hu-
mans, aprovada per les Nacions Unides
l’any 1948: «Tothom té dret a un ordre
social i internacional en el qual els
drets i les llibertats proclamats en
aquesta Declaració es facin plenament
efectius». Aquesta mateixa declaració ja
indica en el preàmbul que «la desaten-
ció i el menyspreu dels drets humans
han menat a actes de barbàrie que re-
volten la consciència de la humanitat».
La pau és, però, un bé que només ad-
quireix plenitud quan és universal. En
el context internacional actual hi ha
factors diversos que atempten contra la
pau: la tensió i les diverses formes de
violència no paren d’augmentar en un
món perillosament sobrearmat i amb
àrees que tenen problemes de subali-
mentació; la producció i la venda d’ar-
mament generen un comerç de gran

importància econòmica; la desigualtat
afavoreix els fanatismes; la lluita acar-
nissada per extreure i explotar les pri-
meres matèries justifica tota mena
d’abusos i condemna a la marginació i
a la misèria sectors molt significatius
de la població d’arreu del món. Sovint,
l’esperit bèl·lic i la confrontació s’ins-
tal·len en el si de la societat, cada ve-
gada més competitiva i més insensi-
blement insolidària envers els col·lec-
tius marginats de les riqueses del des-
envolupament social”.

D’aquest anhel compartit de lliber-
tat i cultura, de lliurepensament i de
solidaritat moral i intel·lectual propi
del catalanisme en va sortir, ara fa 20
anys, la idea de crear des de la societat
civil el Centre UNESCO de Catalunya,
que, malgrat els impediments legals
–Catalunya no és un Estat–, sempre
ha volgut actuar com una més de les
comissions nacionals per a la UNESCO
que hi ha arreu, representativa de la
voluntat catalana de ser present en els
fòrums internacionals amb un perfil
propi. I és que una de les principals
funcions de les comissions nacionals,
tal com es fa constar en la carta cons-

titucional de 1978, és actuar com a
instàncies per a la mobilització de la
societat civil en suport dels objectius
de pau, diversitat i pluralisme. En
aquest sentit, les comissions nacionals
per a la UNESCO són organismes de
cooperació que tenen com a objectiu
associar les esferes governamentals i
no governamentals amb l’objectiu de
permetre el lliure intercanvi d’idees i
de coneixements entre els pobles.
L’actual Unescocat, que és com ara s’ha
rebatejat el Centre UNESCO de Cata-
lunya, vol continuar sent això en el
futur i així poder traspassar el llindar
que ja hem assolit –ser una ONG amb
relacions oficials amb la UNESCO– i
fer que Catalunya esdevingui membre
associat a la UNESCO, tal com ho per-
met l’article 2.3 de la Constitució d’a-
questa organització per a aquells ter-
ritoris subestatals que no tenen reco-
negudes les competències en matèria
de relacions internacionals. I quina és
la diferència entre estar present a la
UNESCO tal com hi som ara o ser-hi
com una real comissió nacional? Com
a país, vull dir. D’entrada, la diferèn-
cia és de reconeixement, d’estatus, de
capacitat operativa i d’implicació ins-
titucional, però és que, a sobre, s’a-
justa del tot a la Declaració Universal
de la UNESCO sobre la diversitat cul-
tural, la qual assenyala que “la defen-
sa de la diversitat cultural és un im-
peratiu ètic”. Un imperatiu ètic que,
en el nostre cas, és a més històric, i
que “implica el compromís de res-
pectar els drets humans i les llibertats
fonamentals, especialment els drets
de les persones que pertanyen a mi-
nories i els dels pobles autòctons”.
Només d’aquesta manera, o sigui es-
devenint membres de ple dret de
l’ONU cultural, podrem aspirar a fer
realitat l’anhel del legislatiu català
expressat en el preàmbul de la llei
que he esmentat abans: “Aquesta llei,
com passa amb totes les aspiracions
elevades, ha quedat marcada per l’e-
xigència d’operativitat i la voluntat
d’entroncar-la amb la realitat i, so-
bretot, de contribuir, amb un esforç
sistemàtic pel que fa a la informació,
l’anàlisi, la comprensió i l’ajut, a
eradicar els conflictes que posin en
perill la pau, a fer més just el marc
internacional actual i a fer arribar les
aportacions de Catalunya a tots els
pobles del món”.

‘Serra d’Or’: encallada?
T e r e s a P à m i e s

E
l projecte de posar al dia Serra
d’Or, anunciat la setmana pas-
sada a l’Ateneu Barcelonès,
respon a una necessitat, ben

argumentada pels promotors, plante-
jada com una mena d’ aggiornamento
en l’esperit del Concili Vaticà II, que
convertí la publicació de l’Abadia de
Montserrat en l’eina mediàtica que
requeria el país a les acaballes de la
Negra Nit, com la definí Salvador Es-
priu des de l’esperança en l’albada
que Serra d’Or contribuí a apropar
quan semblava més lluny. La presti-
giosa revista jugà un paper de primer
ordre projectant aquella esperança,
introduint canvis en la seva estructu-
ra, de ritme, de lèxic i prioritats te-
màtiques defensades per un nou tipus
de clergue obert als que, fora de l’Es-
glésia, predicaven valors equivalents
als de l’Evangeli recuperat per Joan
XXIII. Vaig viure aquella etapa els
darrers anys del meu exili i al meu
retorn l’any 71, quan el meu llibre
Testament a Praga fou presentat i co-
mentat als Caputxins de Sarrià per
aquell cristià ecumènic i lúcid que fou

Maurici Serrahima. Abans del meu
retorn, Serra d’Or m’havia publicat una
crònica sobre el concert de Raimon a
la Sorbona de París el 21 d’abril de
1966. Vaig escriure-la i enviar-la per
correu sense que ningú l’hagués de-
manada i vaig comprendre que quel-
com havia canviat a la revista de
Montserrat en veure-la publicada en el
número de juny del 66. L’octubre del
69, també des de l’exili, vaig enviar un
segon article que fou publicat a Serra
d’Or d’aquell mateix mes. Es titulava:
La nova cançó, morta? Encallada! Retor-
nada definitivament a casa, la meva
col·laboració a Serra d’Or ja em fou
sol·licitada i sempre m’han trobat
disposada. El meu amic Jordi Coca ja

n’era col·laborador i segueix al consell
de redacció després de tants anys. Ho
expressava en l’article d’homenatge al
bisbe Antoni Deig publicat a Serra d’Or
del desembre de 2003 titulat Tot un
senyor bisbe i, des de l’experiència, el
jove novel·lista que es declara agnòs-
tic, opina que l’Església ha perdut pes
en la societat cada cop més secularit-
zada, “en part perquè ha donat l’es-
quena al Concili i a homes com ara
Joan XXIII i el bisbe Deig”. És aquí on,
tal vegada, trobaríem l’explicació a
l’encallament de la revista, encara
necessària, no sols per als cristians
sinó per al nostre país, també encallat
en l’apatia, la cultura del mínim es-
forç, la cobdícia i un perill afegit, de-

nunciat pel bisbe auxiliar de Barcelo-
na Joan Carrera a la clausura del cicle
de conferències sobre les relacions de
l’Església i l’Estat. Les dades aportades
són inquietants. L’AVUI del 13 de de-
sembre les sintetitzava en aquest ti-
tular: “El bisbe Carrera alerta de la
proliferació dels grups integristes
dins de l’Església”. I com a subtítol: “El
prelat lamenta el suport econòmic
que reben aquestes opcions radicals”.
Els canvis anunciats per a la publica-
ció de l’Abadia de Montserrat haurien
d’impulsar la resposta contundent als
intents de sembrar la discòrdia civil,
de conseqüències imprevisibles.

■ Teresa Pàmies. Escriptora


