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Durant els darrers anys dels successius
governs de Convergència i Unió, es va
produir un natural sentit de desgast i
d’estancament. I aquesta sensació

d’erosió i d’immobilisme va suscitar tres reacci-
ons divergents a la societat catalana. Uns van re-
accionar amb la típica actitud exculpatòria i con-
tinuista de l’aquí no passa res, que tot són ma-
quinacions i exageracions. Altres van tenir
reaccions de catastrofisme gairebé apocalíptic.
I encara un altres van optar per una reacció ide-
alista i van dipositar tota la seva fe en l’alter-
nança en el poder.

AL LLARG DE L’ÚLTIMA LEGISLATURA DE CIU, quan les
pressions polítiques havien arribat al màxim i el
clima de desgast i d’estancament es feia irrespi-
rable, com a mesura de salut mental molts cata-
lans es van decantar a favor de la sortida positiva
de l’alternança política i tímidament es va poder
notar un ambient nou de recuperació d’un cert
clima d’il·lusió col·lectiva. Aquests aires frescos
van reanimar els partits que s’autoqualifiquen
d’esquerres, progressistes i catalanistes.

JUST ABANS DE LES ELECCIONS SE SENTIEN UNA vegada i
una altra els eslògans de confiança en un futur im-
mediat millor, eslògans com “Ara veuràs, quan go-
vernin els nostres...”. No calia ni acabar la frase
perquè tothom sabia exactament què volia dir l’in-
terlocutor. En el món de la cultura es va dir que es
faria cultura de veritat i que estaria gestionada
per intel·lectuals de pura sang. Bé, ja portem dos
anys i no veig ni cultura de veritat ni intel·lectuals
de primera dirigint els nostres destins. Veig molta
polseguera, molts cops de timó erronis, molta pre-
potència mal dissimulada, molta exaltació de pro-
jectes mediocres, molta ceguesa, molt sectarisme,
i poca cultura, poc nivell de consciència intel·lec-
tual, poca qualitat d’acció, poca feina de fons, poc
sentit de direcció, poca capacitat d’escoltar, poc
diàleg, poc pluralisme, poca ètica, etc.

I PER MI AQUESTA IMPRESSIÓ INTENSA DE poquedat no
és ni de bon tros el pitjor que hi ha. El pitjor per mi
és l’efecte profund de frustració irremeiable i de
desconfiança irrecuperable que els responsables
de cultura d’aquest govern han aconseguit de pro-
vocar entre tots, des de la tantes vegades difama-
da consellera cap avall. Posaré un exemple ben
il·luminador i ben recent: el nomenament d’Emi-
lio Manzano com a cap de l’Institut Ramon Llull.

ABANS DE SEGUIR, PERÒ, DEIXIN-ME ACLARIR UNAcosa de
cara als malpensats: no tinc res de res contra el
senyor Manzano. Em sembla un professional
digne i competent. Això sí, té una visió de la cul-
tura literària que jo francament no comparteixo,
però la seva és tan respectable com la meva. Pot-
ser seria més exacte dir que actualment té una
visió de la cultura diferent de la meva, perquè amb
els anys el senyor Manzano ha fet un gir cap al po-
pulisme cultural que li ha procurat tota mena de
beneficis entre els partits d’esquerra.

PERÒ COM POT SER QUE LA MÀXIMArepresentació de la
cultura catalana a l’estranger, al costat de la ma-
teixa consellera, l’ostenti un periodista cultural,
un comunicador, que, per més inri, fa servir el cas-
tellà com a llengua de cultura? Simplement no pot

ser. Cada cosa i cada persona al seu lloc. I el lloc del
senyor Manzano és el món de la divulgació de la
cultura literària a través dels mitjans de comuni-
cació. Un lloc, per altra banda, no gens menys-
preable i completament respectable.

ON SÓN TOTS ELS INTEL·LECTUALS D’ESQUERRA que ens
prometien amb la boca grossa abans de les elecci-
ons? No hauria de ser molt engrescador, el repte
de portar a terme personalment el desembarca-
ment a Frankfurt? Corren rumors que van pro-
posar el càrrec a diverses personalitats del món
de la cultura i que totes van declinar el nomena-
ment. I aquí és on trobem els extrems perillosos
als quals ens han portat els responsables de cul-
tura d’aquest govern. Cap intel·lectual d’esquer-
res amb dos dits de seny no vol saber res de la di-
recció del Llull perquè tots saben que, abans de co-

mençar, tenen les mans lligades i el fracàs
assegurat. Quin ambient és, aquest?

I QUINA HA ESTAT LA RESPOSTA ENTRE EL col·lectiu del
sector de la cultura? El silenci, amb l’honrosa ex-
cepció de l’intrèpid i intel·ligent Hèctor Bofill. Per
què tant de silenci? Em nego a creure que sigui
perquè tothom vegi el nomenament amb bons
ulls. Tornem a topar amb els extrems perillosos.
L’extrem dels cínics i oportunistes que callen per
conveniència. Les associacions d’escriptors
tenen la boca tapada amb subvencions. ERC
calla per joc polític, perquè la cultura, en defini-
tiva, no és un motiu prou important per deses-
tabilitzar l’acció de govern. L’extrem dels ate-
morits que callen per por a les represàlies que
prendran els del poder. Els escriptors, els editors
i els gestors culturals temen la marginació en els
mitjans o la falta d’ajuts institucionals. I l’extrem
dels desencantats que callen perquè estan ple-
nament convençuts que tot està perdut, que no
hi ha res a fer. Aquí, en el grup més nombrós, hi
ha gent de tota mena.

PERÒ QUE HEM PERDUT EL CAP, ENTRE TOTS? Com pot
existir la cultura en una atmosfera tan estesa de
cinisme, d’oportunisme, de conveniència, de por,
de represàlies i de desencantament sense sorti-
da? Aquesta és la terra promesa del tan repetit
eslògan de “Ja veuràs, quan governin els nos-
tres!”? Aquest silenci que regna no és pas el si-
lenci de la pau i la concòrdia que el PSC voldria
que ens empasséssim. És el silenci nociu de la in-
toxicació lenta.

ON SÓN ELS INTEL·LECTUALS
D’ESQUERRES?

D. Sam Abrams Poeta, assagista i traductor

Extremsperillosos

“Cap intel·lectual d’esquerres
amb dos dits de seny no vol saber
res de la direcció del Llull perquè
tots saben que, abans de
començar, tenen les mans
lligades i el fracàs assegurat”

EN SÍNTESI

Morts
a la
carretera

Marçal
Sintes

Arran dels accidents a les car-
reteres durant la Setmana
Santa hi ha qui ha carregat
contra les campanyes de
prevenció, fins a proclamar
que no serveixen de res. No
ho comparteixo, i més aviat
sóc partidari, en un as-
sumpte tan dramàtic, de
mantenir les polítiques ac-
tuals –millorant-les en qua-
litat i intensitat– abans que
fer experiments estranys.
Ara estem pendents de la
implantació del carnet per
punts i de l’enduriment dels
càstigs. Això sí: caldrà
posar solució al problema
de les persones que van
sense carnet (s’estima que
unes 60.000 a tot Espa-
nya), xifra que probable-
ment augmentarà. Tot amb
tot, em sembla que fins
aquí el discurs de les autori-
tats, i de la consellera Tura
en concret, és prou sensat.
Ara, hi ha algunes coses que
molesten. La primera, l’in-
terès per posar sempre el
focus d’atenció sobre la res-
ponsabilitat del conductor,
que és òbvia, però no única.
Cal parlar també de l’estat
de les carreteres, la senya-
lització, les mesures que es
prenen davant dels grans
moviments de vehicles, et-
cètera. La insistència en els
conductors fa sospitar que
algú prefereix treure’s les
puces de sobre. En segon
lloc, resulta desconcertant i
escandalós que ni l’Estat ni
la Generalitat s’atreveixin a
fer res contra els anome-
nats cotxes voladors, de
poc pes i molta potència i
velocitat, normalment con-
duïts pel jovent. ¿Tant
poder tenen les grans mar-
ques de cotxes? Per últim,
una queixa que és un prec.
Estaria bé que, quan els
morts a les carreteres min-
ven, ningú sortís de seguida
per la tele a penjar-se meda-
lles: no s’hauria d’amagar
quan no és així. El mateix
pel que fa als incendis.
m.sintes@hotmail.com
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