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Rapte i repte d’Europa
E M I L I T E I X I D O R

P
aul Valéry es pregun-
tava, en un text titu-
lat La crisi de l’esperan-
ça, si Europa acabaria
convertint-se en el

que era en realitat, això és, un
petit apèndix del continent
asiàtic. De fet, hi ha geografi-
es que parlen d’un continent
dit Euràsia que inclouria tot el
que hi ha entre Corea i Finis-
terre o els punts extrems que
triem. Europa i Àsia són cons-
truccions culturals més que
fets naturals, i els grecs
d’abans de Crist van ser els pri-
mers que van separar cultu-
ralment les dues parts del
món, en el que en podríem dir
el primer gran xoc de civilit-
zacions, l’Imperi Persa invasor
de la terra grega, la barbàrie
contra la civilització. Des
d’aquell moment, la cons-
trucció d’Europa s’ha fet so-
bretot gràcies a la cultura, una
cultura basada en el pensa-
ment crític, el dubte, la lli-
bertat intel·lectual i l’exigèn-
cia de claredat i ordre.

Per això es fa estrany que en
les sotragades que retarden la
construcció d’Europa es parli
tan poc o gens de la cultura. El
carbó i l’acer, la globalització
de l’economia, l’euro, les fron-
teres, Interpol, els subsidis
agrícoles..., però el cinema eu-
ropeu és pràcticament inexis-
tent a les nostres pantalles, les
sèries televisives són majori-
tàriament nord-americanes
igual que la música i els ídols
populars, el teatre es nodreix
sobretot dels èxits del West
End i Broadway, els poetes fla-
mencs o danesos són desco-
neguts entre nosaltres com els
nostres ho són per a ells, i si
funcionen les traduccions de
novel·les i assajos és per l’in-
terès i la feina que ja feien
abans de la unió els editors
privats, etcètera, com si l’únic

projecte cultural que ens ha
de fer vibrar fos una cosa tan
mediocre com el Festival d’Eu-
rovisió i cosetes semblants.

Oblidem que fins no fa pas
tant de temps ens unia una
llengua comuna, el llatí, i que
l’expansió de la cultura roma-
na arribava fins al Nord d’Àfri-
ca, on encara hi ha restes de te-
atres, temples i el record de la
biblioteca d’Alexandria, o sigui
la cultura, amb noms com sant
Agustí i molts pares de l’Es-
glésia. És cert que la idea i els
límits d’Europa han anat can-
viant amb el temps, i ara ma-
teix els francesos i holandesos
es demanen si Turquia és o no
és Europa, en una crisi d’iden-
titat que dura des de l’allu-
nyament de Bizanci, i després
tota l’Europa ortodoxa, o pro-
testant, o celta, o eslava..., que
no hi ha hagut més remei que
acceptar com a tan genuïna
com la catòlica.

Aquesta crisi d’identitat eu-
ropea fa que els països mem-
bres es tanquin en ells matei-
xos en el provincianisme que
denuncia Milan Kundera com
“la incapacitat o el rebuig de
considerar la cultura pròpia
dins el gran context”, que en
aquest cas és tot Europa, com
a mínim, en la convicció que
la cultura només pertany al
lloc on ha nascut. Però les
grans creacions europees
s’han escampat per tot el con-
tinent, independentment del
poble on han nascut, siguin
les universitats, la banca, la fi-
losofia, els monestirs o els
grans textos.

Sembla que les autoritats
culturals de cada país es pre-
ocupin més per exalçar les
glòries locals que per empa-
rellar-les amb les de tot el con-
tinent, com si temessin que la
comparació les pogués perju-
dicar. Els exemples serien
llargs. En els concursos tele-
visius –una forma de cultura
popular– no veiem que hi sur-
tin mai figures europees com
ara Carlemany, Carles V, Mi-
quel Servet i Erasme de Rot-
terdam, i en canvi ens repe-
teixen les heroïcitats de
Viriat, Joan de Serrallonga i
Vergincètorix, i converteixen
voluntàriament les televisions
nacionals en allò que alguns
volien imposar per decret, un
reducte antropològic.

ABANS LLATÍ, ARA ANGLÈS
En els debats sobre els idio-
mes a Brussel·les ningú diu
que així com abans no es
podia considerar culte ni anar
a cap universitat si no sabia
llatí, ara tots els eurodiputats
haurien de saber anglès, i si
no que es quedin a fer políti-
ca a la seva terra, i no hem de
pagar les 15 o 25 traduccions
amb els nostres impostos i
amb les injustícies compara-
tives que comporta. En els lli-
bres d’història pretesament
universal es parla més del país
de l’autor i dels petits herois
locals que dels veïns i de les
grans figures europees, i això
que quan a Europa eren
només sis, es va formar una
comissió per unificar els cri-
teris i evitar les exaltacions ja
inútils que feien –i fan– que
un afrancesat fos vist aquí
com un traïdor i allà com un
lluitador per la llibertat. Eu-
ropa, després de tantes espe-
rances, sembla que torni a cri-
dar allò tan bèstia de “vivan las
cadenas”.
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El poeta francès Paul Valéry (1871-1945)

P A R L E M - N E

Des de Brussel·les
J O A N S O L À

L
a setmana passada el
Casal Català de Brus-
sel·les, fundat l’any
1930 per Francesc
Macià i Ventura Gas-

sol, va fer 75 anys. El seu pre-
sident actual, Manel Camós,
va mostrar la vitalitat que
manté, amb 250 membres i
una bona quantitat d’activi-
tats diverses. És sobretot im-
portant de tenir un punt tan
privilegiat de contacte amb
Europa. Com que som un
poble sense Estat i, per exem-
ple, no podem tenir ambaixa-
des, la Generalitat protegeix
aquests punts i fa funcionar
d’altres organismes (com l’ofi-
cina de Cooperació Exterior i
l’Institut Ramon Llull, IRL) per
poder estar present i amatent
en els centres de poder. Apro-
fitant l’aniversari i l’hospita-
litat del Casal, l’IRL va convo-
car una trobada de totes les
entitats de catalanística exis-

tents (la nord-americana i ca-
nadenca, la britànica, la fran-
cesa, l’alemanya, la italiana i
la internacional) i altres per-
sones que treballen en el ma-
teix terreny (a Polònia, Rússia,
Hongria, etc.).

Aquestes entitats van signar
un document de federació,
amb la qual cosa tindran més
força en àmbits internacionals
i més facilitats de relació. Però
el fruit més palpable i més ne-
cessari en un cas com aquest
és facilitar la coneixença
mútua i l’intercanvi d’experi-
ències i idees. Per exemple, di-
verses delegacions van fer
veure que la centralitat que
dèiem dels Estats en la con-
cepció de la Unió Europea (UE)
afecta negativament les llen-
gües com la nostra en aspectes
tan concrets com l’actual re-
modelació dels plans d’estudi
de les universitats: fàcilment
el català pot quedar desplaçat

o afeblit si no vigilen cons-
tantment els professors inte-
ressats i els polítics. En aques-
tes situacions els professors
locals o els lectors que hi van
des d’aquí es troben sols, aï-
llats i amb problemes que els
sobrepassen. A Brussel·les hi
va haver ocasió d’aclarir
aquest i altres aspectes, i això
representa una injecció d’op-
timisme i d’esperança per als
incansables i sovint admira-
bles coneixedors i defensors de
la nostra cultura.

Per això es va desplaçar a
Brussel·les una important re-
presentació dels nostres polí-
tics: la consellera de Cultura,
Caterina Mieras, el conseller
d’Universitats, Carles Solà, la
secretària del Patronat Català
pro Europa, Anna Terrón, el
director de l’IRL, Xavier Folch,
i el president del Parlament,
Ernest Benach, i el secretari
de Política Lingüística, Miquel

Pueyo. Però a més a més, van
prendre part activa en els
actes Roberto Hayder, admi-
nistrador de la Unitat d’Afers
Institucionals del Secretariat
General de la Comissió Euro-
pea; Paul Holdsworth, cap ad-
junt de la Unitat de Multilin-
güisme de la Direcció General
d’Educació i Cultura de la Co-
missió Europea, i l’alcalde de
la ciutat, Freddy Thielemans,
que ens va acollir en l’esplèn-
dida sala gòtica de l’Ajunta-
ment. Com era inevitable en
aquest ambient, el tema del
dia era la situació del català a
la UE, que va ser tractat amb
gran coneixement de causa en
diversos moments i especial-
ment en una llarga taula ro-
dona amb Hayder, Holds-
worth, Pueyo i Santi Castellà,
degà de la Facultat de Ciènci-
es Jurídiques la la Universitat
Rovira i Virgili. Com que els
lectors ja estan assabentats

del fet, diré només que el se-
nyor Benach, sense embolicar
la troca i amb molta claredat,
en va fer aquest resum: “és un
pas petit, important, insufi-
cient”. Ell i els representants
de les institucions europees
van aclarir que des de l’inici
de les intricades regulacions
de la UE, la qüestió lingüísti-
ca va quedar lligada a la qües-
tió dels Estats; i Catalunya no
és un Estat... Per tant, de mo-
ment no s’hi pot fer més, però
és important que hi hagi
hagut aquest moviment (que
afecta també altres llengües),
que qüestiona aquelles bases
i un dia pot fer-les canviar.
Jaume Subirana i Modest
Prats van amenitzar les sessi-
ons dures amb amenes i sàvi-
es lliçons sobre el concepte de
“catalans universals” i sobre
Ramon Llull, respectivament.
Uns dies de plenitud com a
poble.


