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Joc nou

Picar ferro fred

S
i el llibre de Patrí-
cia Gabancho,
publicat a Meteo-
ra, El preu de ser
catalans, amb el

subtítol Una cultura mil·le-
nària en vies d’extinció, ha-
gués sortit en castellà, fran-
cès o anglès, referit a les res-
pectives llengües i cultures,
s’hauria format un rebom-
bori de ca l’ample i se n’hau-
ria analitzat el contingut en
debats, seminaris, confe-
rències, polèmiques..., el
que vulgueu. I això que
aquestes llengües no tenen
els problemes que té el cata-
là. Però aquí tothom s’ho ha
pres amb tranquil·litat, amb
discreció, amb normalitat.
Anem fent. El nostre mal no
vol soroll. I les veus que
gosen parlar obertament
dels perills que amenacen la
supervivència del malalt
tenen el mateix efecte que
picar ferro fred.

El memorial de greuges
de l’autora és dur, contun-
dent, raonat, clar i català,
argumentat, políticament
incorrecte, i amb noms i se-
nyals d’alguns dels culpa-
bles. Si escullo, a l’atzar, al-
gunes de les frases que apa-
reixen al llarg del text, em
surten uns titulars per llo-
gar-hi cadires: “La cultura
catalana, avui, no està ver-
tebrant res”, “La identitat
és una reacció instintiva
que es pot corregir amb la
cultura”, “Catalunya és un
país bilingüe i bicultural”,
“La catalanitat és una regi-

onalització de l’espanyoli-
tat”, “Es pot viure a Catalu-
nya, en pau i activament,
sense conèixer la cultura ca-
talana: això està entès; la
pregunta és si la cultura ca-
talana pot viure a Catalunya
sense que la conegui la mei-
tat més u de la població”,
“Catalunya sempre tria el
bàndol que perd”..., etcète-
ra. Ja sé que a les frases,
fora del context, hi man-
quen tots els matisos, però
donen el to del discurs.

Els poders públics i les
seves polítiques equivoca-
des són els grans culpables
de la situació, diu l’autora: el
Govern perquè va triar
l’acció social en lloc de
l’acció cultural i l’Ajunta-
ment pel seu provincianis-
me militant. Se salva poca
gent, i dels que en surten
més ben parats hi ha Ferran
Mascarell, que ha dit que
està d’acord amb el 80 per
cent del que diu el llibre.

És un manual imprescin-
dible per anar a la Fira de
Frankfurt i aclarir d’un cop
molts malentesos. L’ense-
nyament també rep de va-

L’assagista argentina Patrícia Gabancho ha publicat a Meteora un llibre
polèmic perquè posa el dit a la nafra, amb noms i cognoms, sense embuts: ‘El
preu de ser catalans. Una cultura mil·lenària en vies d’extinció’ ● Emili Teixidor
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La legitimitat de l’art
com a teràpia –com a
psicoteràpia– se sol di-
rimir en l’àmbit de la

discussió sobre l’art en general
al servei de qualsevol altra cosa:
d’una causa civil, patriòtica, ide-
ològica, de l’entreteniment, de
la manutenció de l’artista –cosa
d’altra banda en absolut subes-
timable, però sí discutible situ-
ada en primer terme–, etcète-
ra. Al marge del resultat com a

teràpia, i encara de la bondat in-
trínseca de tal art en si mateix,
una tendència no gosaria dir,
ara mateix, majoritària consi-
dera que l’art practicat o con-
sumit en funcions curatives
queda d’alguna manera menys-
tingut, rebaixat a una mena de
segona o tercera categoria.

Això no obstant, és evident
que la consideració del gran
art en si mateix és en els nos-
tres temps una cosa cada cop

més exòtica, i, així com fa uns
anys hauria estat inimagina-
ble, sobretot a partir d’una
certa requesta intel·lectual,
avui en dia hi ha fins i tot ten-
dències que defensen sense re-
ticències ni rubor la dimensió
essencialment guaridora de les
disciplines de les muses.

Això ha dut, en l’extrem de
la qüestió, a un gens menys-
preable subgènere temàtic i re-
tòric, el de la teràpia com a art.

Això
ha dut al
subgènere
temàtic i
retòric de
la teràpia
com a art

Illes perdudes
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social. Però ¿qui gosa parlar
de Folch i Torres avui, i en-
cara menys reivindicar-lo?
El folch-i-torrisme va servir
sobretot per a minipolèmi-
ques estèrils, però ningú va
ser capaç de posar-lo al dia i
arribar com ell al gran pú-
blic, a l’ample mercat. O, en
teatre, els èxits d’un Joan
Capri, per exemple. I ara,
aquestes fites tan bescanta-
des no les fa ningú. Més ben
dit, les fa la cultura de subs-
titució, la castellana. I no hi
ha riotes ni polèmiques.

Pel que fa a l’examen dels
consellers de Cultura,
també m’hauria agradat
veure-hi Joan Guitart, tants
anys!, i Joan M. Pujals i el
seu duel de titans amb J. M.
Flotats i altres topades cèle-
bres. Vicenç Villatoro va es-
criure fa un temps un arti-
cle que es titulava El caste-
llà és aquí per quedar-s’hi,
tota una descoberta. El lli-
bre de Patrícia Gabancho és
un llarg treball per afegir
que “i el català ja hi era,
però no sé si aguantarà tan-
tes tempestes”.

lent, i té tota la raó l’autora
quan diu, entre altres coses,
que no es pot imposar la
llengua sense revestir-la de
significat. També parla del
nivell baixíssim en què ha
caigut. A Mallorca, segons
Baltasar Porcel, s’han venut
els morts, i aquí ens hem
venut el seny, el paisatge i
l’ànima. Sense mercat,
sense confiança institucio-
nal, sense autoestima,
sense promoció..., la pobre
orfeneta no se’n sortirà, es
plany Gabancho, que, per
cert, és argentina, i potser
això li dóna una llunyania i
li permet veure els fenò-
mens amb més perspectiva
i menys prejudicis.

El Titanic de Félix de
Azúa, el teatre de Boadella,
la polèmica entre Marsé i M.
de la Pau Janer pel Planeta,
TV3 com a pur folklore, les
Juanis de Bigas Luna, la tria
d’Elvira Lindo per al pregó
de la Mercè..., l’autora no de-
fuig cap polèmica i aprofita
totes les anècdotes per fer
entendre la seva posició.

“La cultura catalana es
mou molt bé en el barem de
qualitat i pèssimament en el
barem de quantitat”. Cert,
però m’hauria agradat una
anàlisi dels fenòmens de
quantitat, com l’èxit im-
mens de publicacions com
ara En Patufet i sobretot les
Pàgines viscudes, de Folch
i Torres, que junt amb la
feina dels Ateneus Populars
i d’altres van començar a es-
tendre la lectura per la base

El memorial
de greuges de
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raonat i clar


