
stic donant una xerrada a un màster de gestió cultural i un
alumne de fora de Catalunya em diu, amb sincera ingenuïtat, que
a moltes productores de cinema d’altres llocs d’Espanya se’ls fa
molt complicat venir a fer pel·lícules a Catalunya. El mateix
alumne em pregunta després si no crec que el mercat català és
massa petit per donar sortida a la gran quantitat de producció cul-
tural del nostre país. Semblen dos qüestions diferents però en
realitat tenen molt a veure.

Em ve al cap el darrer partit entre el Barça i el Madrid i la
polèmica envers el locutor de TVE. Acceptem com una cosa
plausible que TeleMadrid faci una retransmissió clarament
madridista, que TV3 la faci indiscutiblement culé, però creiem
que TVE hauria de ser imparcial. Hi ha quelcom de provincià en
aquest plantejament o com a mínim alguna derivada que s’escapa
de l’estètica nacional amb la que sovint afrontem certs debats
sobre la cultura o altres realitats de la vida quotidiana.

És possible tenir un model cultural autònom i autosuficient?
o pel contrari hem d’interactuar amb l’Estat per esdevenir una
realitat sostenible?

Sobre la doble moral d’una part del teixit econòmic, social i
cultural català s’ha escrit molt; el problema és que la cultura sem-
pre n’ha sortit perjudicada, en la mesura que s’ha convertit en una
excusa fàcil per demostrar una catalanitat que a l’hora de fer
negocis és inexistent. La novel·la El cau del conill de Cristian
Segura, darrer premi Josep Pla, ironitza de manera molt diverti-
da sobre tot plegat al voltant dels problemes empresarials d’un
arquetípic burgès català.

Per a una notable part de la burgesia catalana la cultura ha
estat un terreny reeixit per aparentar l’Estat que no tenim, sense
patir les amenaces que suposaria l’Estat que no volem.

Així s’ha desplegat la cultura a Catalunya al llarg del segle
XX, tancant poc a poc el cicle d’un modernisme inacabat, que les
dictadures amenacen i retarden de manera insuportable.  La pre-
gunta que faig, en qualsevol cas, encara no ha trobat la seva res-
posta.

Quan la cultura es desenvolupava essencialment en el terreny
dels imaginaris simbòlics, els seus públics eren escassos i notòria-
ment cultivats i el predomini de l’activitat pública era aclaparador
(bé sigui per la producció directa de continguts com pel finança-
ment del que feien els agents privats), aquest escenari era plausi-
ble, estable i reconfortant. El moment de la màxima representa-
ció d’aquesta manera d’entendre la cultura és a finals dels 80 i pri-
mers anys dels 90 quan el país construeix i defineix el model de
gestió dels grans equipaments culturals i elabora un programa de
complicitats entre l’Administració i la burgesia local que incorpo-
ra i beneeix un nomenclàtor d’artistes els quals esdevenen la
representació formal de la cultura catalana. Si repassem el llistat
d’artistes que ens han representat arreu, les subvencions que s’han
atorgat, les compres i els encàrrecs que han fet les Admi -

nistracions en els darrers vint anys, la repetició de noms és brutal.
Era un model que calcava l’esperit d’inicis del segle XX, sosteni-
ble únicament sobre la base del país que té els signes d’un Estat
al que li preocupa poc la construcció d’un teixit productiu prepa-
rat per a la competència i sobretot per a l’exportació.

Catalunya ha volgut ser la fàbrica d’Espanya en matèria eco-
nòmica, però dissortadament va renunciar a ser-ho en matèria
cultural. Potser els equilibris interns que exigien expressar la dife-
rència sense posar en perill la generació de riquesa van trobar a la
cultura un sector fràgil i còmplice que es va prestar ràpidament a
un joc d’èxits immediats però d’evidents incerteses futures.

Els primers problemes apareixen quan Madrid decideix jugar,
també, al terreny de la cultura, esclaten definitivament quan apa-
reixen les tecnologies de la comunicació,  la globalització s’abona
als continguts de la cultura i el mercat cultural explota com un
factor de negoci amb creixement exponencial, i ens rematen quan
arriba la crisi i les baixades pressupostàries ens aboquen, sols, a un
incert diàleg amb els mercats.

Com enfocar, doncs, els anys que vindran? Per a les empreses
de Madrid esponsoritzar no és una qüestió de símbols sinó de
màrqueting; avantatge que ens porten. Les empreses catalanes
han perdut alguns anys tontejant amb un mercat local petit i amb
limitat potencial d’expansió mentre deixaven escapar un mercat
contextual que van tenir a tocar de la mà. El govern ha tingut tan-
tes polítiques culturals com partits han conduït cultura (un dife-
rent per legislatura).

Per quina raó una empresa cultural de fora ha de sentir cap
mena d’incomoditat per venir a produir a Catalunya? I sobretot
aquí, que som els més europeistes dels europeistes. Doncs perquè
la cultura encara és presonera d’un esperit redemptor que prima
la seva aportació explícita a la construcció d’un país (cosa que tan-
mateix n’és implícitament consubstancial) per sobre de la seva
qualitat, competitivitat o capacitat per atraure i seduir tota mena
de públics. Si se’m permet una afirmació majestàtica, diré que el
principal problema de la cultura a Catalunya és que cada vegada
que la mentem l’hem de definir, tot recordant el seu paper clau en
la construcció de les identitats personals i sobretot col·lectives. És
clar, ho sap tothom, per tant, podríem donar d’una punyetera
vegada alguna cosa per suposada i resoldre els problemes que de
veritat l’afecten?

Un estudiant de fora que ens mira amb benevolència (per això
estudia aquí i no pas a Madrid o a París), em pregunta què coi ens
passa. I te raó el llondro; alguna cosa no va bé quan ens costa tant
aprendre que quan parlem de cinema, de teatre, de dansa, de
videojocs, de televisió o de llibres estem parlant de productes que
tenen una escala econòmica i que el seu funcionament mereix el
mateix tracte que se li demana a qualsevol altre sector productiu.
La resta, el que afegeix de més a més, el que ens regala la cultura,
el que ens fa diferents..., coi, no m’ho recordin, que ja ho sabem.
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