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es dificultats que té una cultura com la
que s’expressa amb llengua catalana per donar-
se a conèixer al món són òbvies. Una raó és sens
dubte la inexistència d’un estat que li atorgui
una carta de naturalesa als fòrums internacio-
nals on llengües i expressions culturals de tota
mena es legitimen i es manifesten amb natura-
litat. L’altra és la seva escassa densitat demogrà-
fica, no menyspreable certament, però poc deci-
siva per superar els efectes de la realitat anterior.
Les expressions culturals hispanes són altament
competitives en països de parla anglesa donat el
pes contextual dels estats de parla espanyola i la
seva enorme dimensió social.

Aquesta és una realitat objectiva que, mal-
grat tot, no impedeix que la creació de contin-
guts en llengua catalana tinguin un destacat
paper en el mapa qualitatiu de la cultura al món,
ni que haguem esdevingut, sense discussió pos-
sible, un exemple extraordinari de vigència cre-
ativa i cultural en els concerts internacionals
dels països sense estat.

És notori que no sóc un ortodox seguidor
del nacionalisme polític, ni un aferrissat defen-
sor de la discriminació negativa del castellà a
Catalunya (sí que ho soc, en canvi, de l’ajuda
normativa al català i de les immersions lingüís-
tiques de l’escola, TV3 i les ajudes preferents a
les creacions de qualitat en la nostra llengua).
Defenso un model racional de progrés cultural
basat en la llibertat individual i en la millora del
prestigi i la competitivitat del català. I justa-
ment perquè defenso això, opino que ens cal un
instrument per donar-ho a conèixer al món.

Dic això per dedicar un petit elogi a la
tasca actual de l’Institut Ramon Llull. És evi-
dent que l’Institut manté una posició ideolò-
gica i cultural més radical que la meva i que la
seva defensa de la producció cultural catalana
es basa en la simulació d’una realitat quasi bé
hegemònica. Però crec sincerament que
aquest posicionament és inequívocament
correcte pel que fa a la tasca de l’Institut.

Al llarg dels anys l’IRL ha estat una olla
de grills. A la primera època, encara en
mans del govern de CIU, l’Institut va acon-
seguir un aparent consens institucional amb
tots els països de parla catalana però no va
ser capaç de generar un instrument efectiu
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de treball. Tots sabem que la seva Comissió assessora, i en alguna mesu-
ra, elaboradora de programes, pràcticament ni s’havia reunit. Els seus
posteriors directors, ja en època socialista, varen mantenir sonades llui-
tes de poder i control de l’espai representatiu amb la consellera Mieras i
el conseller Mascarell, fins el punt d’esdevenir absurdament el protago-
nisme de no pocs titulars de la premsa.

L’IRL semblava una institució malejada, impossibilitada genèticament per
endegar una tasca d’enorme simplicitat conceptual: passejar pel món el bo i
millor de la nostra cultura passada, present i prospectiva. És possible que
aquest objectiu tingui dificultats econòmiques, fins i tot que no generi un
absolut consens intel·lectual però no planteja cap altra dificultat que la que se
li pressuposa a la tria i selecció de noms i productes.

De sobte l’IRL passa a ser gestionat per ERC, circumstància que podria
fer pensar amb un atrinxerament cultural fins i tot sectari; però en canvi, con-
duïts per un pragmatisme exemplar no exempt d’un sentit comú rarament
habitual a Catalunya, l’Institut viu l’etapa més fèrtil, normalitzada i consen-
suada de la seva història.

I no excloc Frankfurt. Al meu parer els problemes que va generar la presèn-
cia catalana a la fira editorial no varen ser la conseqüència d’una tria mal feta
o d’una selecció errònia d’activitats culturals, sinó de l’equívoca i exagerada
manera com plantegem sovint la nostra presència al món. Una cosa és la
diplomàcia i una altra la cultura, i sempre m’he manifestat crític amb la utilit-
zació de la cultura per exemplificar objectius polítics.

Josep Bargalló, segur que l’horroritzarà llegir-me dir això, és un excel·lent
director de l’IRL. Crec que el seu és un projecte autònom que no té com a
principal objectiu esdevenir un model alternatiu de política cultural pública,
sinó un eficaç instrument de prestigi i prescripció de la nostra producció cul-
tural. Com tot a la vida, i més a un sector que es mesura en impactes quasi bé
generacionals, li cal temps i continuïtat, però per primera vegada sembla que
l’IRL pot recuperar l’esperit per al qual va ser creat i guanyar la guerra de la
seva institucionalització definitiva.

Elogi de l’’Institut Ramon Llull


