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Circula sovint la impressió, falsa, que la
cultura és un valor que va de baixa, que
ens hem fet massa materialistes i gros-
sers, que mirem el negoci i no l’estètica.

Greu error de visió. Jo no sé exactament què és
la cultura, tot i haver-me dedicat a meditar-ho
molts anys i d’haver-hi escrit centenars de pà-
gines. I tampoc no sé que és un valor. Però, qual-
sevol cosa que siguen, el fet és que la cultura
(amb cometes o sense, en cursiva o en rodona,
en majúscula o minúscula), és ara mateix com
un valor total, és una invasió dels espais dedi-
cats a qualsevol funció de la vida personal, co-
mercial, civil o política. La Cultura, cultura o
cultura és ja gairebé tot, present a tot arreu, ma-
tèria d’oci i de negoci, de les vacances, de cada
cap de setmana, objecte i ocasió de consum, fun-
ció coberta de prestigi: hi ha res més prestigiós,
més valuós, que un polític inaugurant un
museu? En aquest món del negoci, l’oci cultu-
ral és un valor creixent, qualsevol que siga la
seua substància o realitat.

SI CALEN EXEMPLES D’AQUESTA associació, en posaré
un de ben gros: a la ciutat de Las Vegas –capi-
tal mundial del negoci de l’oci, si tal capitalitat
existeix–, alguns dels hotels casino més pres-
tigiosos estan fets a manera de reproducció de
monuments o ambients antics, com ara palaus
romans, piràmides egípcies o la plaça de San
Marco de Venècia. Un d’ells, el Bellagio, conté
una notable col·lecció de pintura –clàssics mo-
derns, autèntics– per al gaudi i contemplació
dels clients de la casa. De manera que vostè pot
sopar en un restaurant de l’hotel –gastronomia
i vins francesos: cultura superior– en presèn-
cia d’un retrat de Dora Maar de Picasso, d’unes
banyistes de Cézanne, unes ballarines de Dégas
o el Diàleg dels insectes de Miró. I després, ja
pot continuar jugant a les màquines escurabut-
xaques, per matar el temps lliure i per assegu-
rar els beneficis de l’empresa que ha comprat
les pintures. El negoci de l’oci va començar amb
quatre mafiosos de segona fila en un lloc per-
dut del desert, i esclata ara triomfant i univer-
sal amb l’afegit de la història de l’art, de la cul-
tura. Com un lloc fascinant de pelegrinatge uni-
versal, com una nova Roma feta, amb paradoxa
novíssima, de l’oci radical i d’un immens simu-
lacre de museu.

I CULTURA SÓN ELS RITUALS SINGULARS: inauguraci-
ons, festivals, sessions de gala, més importants
com més alta és l’autoritat que hi assisteix. És
la publicitat, és l’oficialitat, és el pressupost pú-
blic, són les inversions, són les subvencions: les
formes diverses com el poder –el poder en di-
verses formes– reconeix la seua implicació en
el culte, en els objectes i llocs sagrats i, si pot
ser, en l’adhesió de les diverses sectes, gremis
sacerdotals, sagristans i fidels en general, o al-
menys fidels de la pròpia fe. Pensem en quina
autoritat consagra eficaçment els ídols (qui els
fa sagrats, i per tant idolatrables), qui els enco-
mana i els paga, qui en construeix els santua-
ris, qui els manté, qui sosté el personal que se’n
ocupa. Tota la cultura és això? No: només el no-
ranta per cent, pam amunt pam avall. I la resta,
la part no reconeguda o no consagrada, passa
grans penes i treballs fins que ho arriba a ser:

ser reconegut és sempre l’aspiració de qui no
ho és, i la protesta (la contestació, la subversió)
és generalment una manera de reclamar reco-
neixement.

TAMBÉ ES CERT QUE L’ARBITRImetòdic (contradicció
en els termes, però condició ben real) té resul-
tats ben peculiars: ¿per què, posem per cas, és
normal que el poder públic pague el consum pú-
blic de cultura visual o de cultura auditiva (mu-
seus, auditoris, orquestres) però no pague el con-
sum de cultura lectiva o literària? Potser perquè
l’una és matèria de temples i de litúrgia –espais
públics, rituals de grup–, i l’altra és només una
pràctica individual, el contacte del lector amb el

llibre no subvencionat. Deu ser per això que l’es-
cultor i el músic cobren molt sovint del pressu-
post –del poder públic–, i el novel·lista o el poeta,
ben rarament. Atès el que costa el manteniment
d’un auditori i d’una orquestra simfònica, l’en-
trada a un concert a preu de mercat tindria un
cost tan astronòmic que faria impossible l’audi-
ció de la música de manera directa i col·lectiva.
I qui pot imaginar el cost de visitar un museu
també a preu de mercat, incloent-hi l’amortitza-
ció de l’edifici i de les obres?

ÉS NATURAL, DONCS, QUE LES FINANCES públiques o
institucionals (governs, municipis, fundacions,
caixes, bancs: els diners extrets al públic) se’n
facen càrrec o ho subvencionen abundant-
ment. Llegir novel·la o poesia, però, sí que s’ha
de fer a preu de mercat. Perquè és menys cul-
tura? No: perquè no forma part del ritual, per-
què no és col·lectiu, perquè no és un acte pú-
blic, perquè no cal un temple. Un recital públic
de poesia pot estar subvencionat; la lectura per-
sonal i domèstica dels mateixos poemes, de cap
manera. Deu ser que fer cultura o cultivar-se
en grup, en públic i en lloc públic és una cosa, i
cultivar-se individualment i en privat n’és una
altra de ben diferent. Sobretot, perquè un cul-
tiu i l’altre no tenen el mateix interès per a qui
administra la cultura. I això hauria de provo-
car més d’una meditació. Que els qui haurien
de fer-la no faran, evidentment.

L’OCI CULTURAL VIST COM UN
VALOR CREIXENT I PRESTIGIÓS
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“¿Per què és ‘normal’ que el
poder públic pague el consum
públic de cultura visual o de
cultura ‘auditiva’ (museus,
auditoris, orquestres) però no
pague el consum de cultura
‘lectiva’ o literària?”

AL PEU DEL CANÓ

Nadala
fosca

J.J. Navarro
Arisa

Al centre de la ciutat on visc
hi ha 270 estrelles de guarni-
ment nadalenc, però només
es veuen de dia, perquè no
tenen llums. L’Ajuntament
diu que és una mesura d’es-
talvi en temps de crisi,
però és un estalvi ben es-
trany, perquè el lloguer de
cada estel costa 400 euros
(instal·lació inclosa).
Aquest serà un Nadal a les
fosques, i la imatge em fa
l’efecte d’un viatge en el
temps. Recordo els Nadals
de 1973: aleshores també
hi havia crisi, perquè els
productors de petroli havi-
en tallat el subministra-
ment. Tanmateix, la crisi
de 1973 era tot just el prin-
cipi: la gasolina costava 20
pessetes el litre (uns
quants cèntims d’ara) i en-
cara vivíem a les tenebres
del passat dictatorial, és a
dir, que la foscor nadalenca
tenia una certa coherèn-
cia. Quan sortim del que al-
guns anomenen el període
de prosperitat més llarg de
la història contemporània,
l’enfosquiment dels car-
rers nadalencs és una sor-
presa desagradable, que
prefigura un 2009 ple de
retallades i estalvis forçats,
que tal vegada inclouran la
feina i el sou. Tot promet
unes festes assetjades per
la foscor. Què voleu que us
digui: m’agrada veure els
carrers il·luminats per
Nadal. La tristor deu ser
aquell accés depressiu
que els psicòlegs anome-
nen síndrome de tristesa
estacional. Mentre passe-
jo per la meva ciutat
sense llums de Nadal,
enyoraré les lluminàries
del passat i desitjaré que
tornin els dies llargs i llu-
minosos de primavera i
estiu. Cantaré una nada-
la fosca mentre temo que
la crisi ens arrabassi a
tots la joia de viure.
j.j.navarro.arisa@hotmail.es
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