
* UNA ENXLCSWXA
UNA CULTURA
SENSE «CULTURA»?

Una cultura no és únicament una 
«creació» —un conjunt coherent de 
creacions— sinó un «coneixement»; 
és a dir, una meta de coneixements 
i d’informació que, éssent en una 
part considerable els mateixos en 
qualsevol cultura, en cada una s’or
denen segons unes preeminències, 
unes necessitats i fins unes prefe
rències diferents. Que el lector m’ex
cusi per l’aire una mica perdut d’a
questa afirmació. Però si no el con
venç, que fullegi amb atenció una 
d’aquestes obres, fetes en general de 
molts volums, a les quals només la 
classificació alfabètica priva d’esde
venir «un calaix de sastre», i que 
anomenem «Enciclopèdies». Potser 
allí entendrà el que vull dir. Potser 
s’adonarà que, portant les coses a 
l’extrem, cada home hauria de te
nir, feta expressa per a ell, la 
seva pròpia «Enciclopèdia». Si fos 
possible de fer una estadística de les 
paraules que cada home hi ha con
sultat, al llarg d’una vida, potser 
quedaria clar quina mena d’«Enci- 
clopèdia» li calia. I alhora, quina 
mena d’home és.

A la secció de muntatge es dóna forma definitiva a cada una de les pàgines de la 
GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA

Sense anar tan enllà, em sembla evi
dent que nosaltres som, en conjunt, 
una gent d’una determinada mena, 
i que anomenem al fet «ésser cata
lans». Hem cercat, valgui el que 
valgui, una cultura gairebé mil·lenà
ria, que ha passat alts i baixos, ha 
rebut influències, ha pogut semblar 
que renunciava a ésser ella mateixa o 
que era dominada per d’altres i que 
—ho hem vist amb els nostres pro
pis ulls— sempre s’ha refet. De to
tes les etapes que ha viscut, li han 
quedat aspectes que, més o menys 
responsables, han passat així a for
mar-ne part i que ara té com a ca
racterístiques pròpies. L’obra de 
«creació» continua i s’amuntega a 
la de les etapes passades. I exigeix, 
sobre ella mateixa, «coneixements» 
i «informació» específics. Fins ara, 
li ha calgut cercar-los en instru
ments —en «Enciclopèdies»— prò- 
pis d’altres cultures. Ara tot fa pen
sar que podrem tenir, aviat, «Enci
clopèdia» pròpia! No cal dir que 
faig referència a la GRAN ENCI
CLOPÈDIA CATALANA, de la qual 
ha aparegut i tinc a la vista, el pri
mer volum.

NO ENS SERVEIXEN
ELS ESTRIS DEL VEÍ

Entre els instruments manllevats que 
hem hagut de fer servir fins ara, 
n'hi ha que són excel·lents. És evi
dent. Ens han fet molt de servei. 
Però sovint, després d’haver-los uti
litzat diverses vegades amb molt de 
profit, ens han fallat en cercar-hi 
algun article que fes referència es
pecial a les necessitats de la nostra 
cultura o, simplement, de la nostra 
manera d’ésser. Els qui havien fet 
aquella «Enciclopèdia» no havien 
pensat en nosaltres; la cultura a la 
qual pertanyien no s’havia plantejat 
la necessitat d'uns «coneixements» o 
d’una «informació» que per a nos
altres, en canvi, eren molt neces
saris, o potser indispensables i tot. 
Ve a ésser el que ens passa quan 
demanem a un amic, o a un veí, 
qualsevol estri utilitari; ben sovint 
útil i tot, nò s’adapta al servei per 
al qual nosaltres el volíem. No els 
en podem donar la culpa. Però nos
altres no quedem prou ben ser
vits.
Ara tinc, al davant, deia, el volum 
de la GRAN ENCICLOPÈDIA CA
TALANA; me’l miro —bé ho haig 
de confessar— amb una punta de 
recel. Mai no m’han agradat els lli
bres fragmentaris.

TOTA MENA D’INFORMACIÓ

Encara que faci riure, amb aquest 
volum tot sol, no sabria com «aca
ba» l’obra... M’adono que cercar un 
«desenllaç» en una «Enciclopèdia» 
és més aviat ridícul, i el fullejo, a 
l’atzar. De sobte hi trobo una infor
mació sobre uns fets i unes obres 
que havia cercat debades, temps en
rera, en d’àltres «Enciclopèdies» i 
fins en llibres d’història. Vaig se
guint, pàgina avall, i em ve als ulls 
un article de mena científica, molt 
concret, quan em disposava a pas
sar de llarg, una frase de la descrip 
ció esdevé inesperadament intellig1- 
ble, fins per a mi, que no hi entenc 
res, i el llegeixo sencer, amb fruit- 
Sospito, més avall, que potser ha 
estat donant massa importància a 
la nota sobre un personatge que 
m’interessa poc, però tres pàgioes 
més enllà, em quedo sorprès de l’am-
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PER A NOSAIIRES
plitud i la competència amb què tro
bo tractat un altre, personatge que 
m'interessa molt i que en d’altres 
«Enciclopèdies» trobaria tot just es
mentat. Va bé. El recel inicial ha 
desaparegut: ja ho sé que aquest 
volum no arriba fins a la fi —fins 
a la Z—, però tot anirà venint. M’he 
adonat que, reduït i tot a una part 
de la A, ja m’ha fet servei. I que és 
diferent dels d’altres «Enciclopè
dies». Que és fet de cara a la cultu
ra, a la cultura catalana, dins la 
qual em trobo i visc. Que, d'alguna 
manera, és fet expressament per a 
mi.

MANTENIR L’EQUILIBRI

L’he anat fullejant, llargament. I el 
que més m'ha cridat l'atenció ha es
tat —amb aquesta direcció a nosal
tres— una manera d’equilibri. Al 
costat de la informació històrica, 
literària, filosòfica, política, hi trobo 
uns magnífics articles de geografia 
natural i de geografia humana —i 
uns altres sobre qüestions cientí
fiques que em semblen excel·lents—. 
Però cap dels temes no em farà la

Un cervell electrònic, menat per l’equip de redacció, garanteix la qualitat tipogràfica del
text de la ENCICLOPÈDIA

impressió de predominar sobre els 
altres. Hi trobo les tendències més 
noves, però també les tradicionals 
—que, agradin o no, bé les hem de 
conèixer i les que encara no hem 
encetat. El mateix em passa amb 
els articles biogràfics; hi he trobat 
tots els que he cercat —ben fets— 
sobre gents de tots colors, hi he

trobat, encara, molts d’altres que 
no ha estat agradable de trobar-hi; 
n’hi ha d’altres davant els quals 
m’he sentit més indiferent, però he 
comprès que hi haurà entre nosal
tres qui se sentirà molt feliç de tro
bar-los. I, m’he adonat també que, 
en uns certs articles, hi ha resumit 
tot el que se sap sobre homes o fets 
de la nostra terra que encara no 
donem per ben estudiats; quin ajut 
per als futurs cercadors! I quina 
bona orientació per als simples lec
tors!
El petit recel se m’ha convertit en 
impaciència. Voldria tenir de segui
da, de pressa, tots els volums de 
l’ENCICLOPÈDIA, de la A a la Z, 
damunt la taula. M’ha arribat a sem
blar que els llegiré, seguits com si 
tinguessin un «argument», com si 
efectivament volgués saber «com 
acaben»... He somrigut, perquè he 
estat content de la meva pròpia im
paciència. Tot vindrà, i no trigarà 
gaire. I, a l'últim, podrem disposar 
d’una «Enciclopèdia» que ens tindrà 
presents com a lectors. Una «Enci
clopèdia» per a nosaltres.

MAURICI SERRAHIMA

Investigar, recopilar material, ordenar-lo 
precedeix la redacció de cada uns dels 
articles de la GRAN ENCICLOPÈDIA 
CATALANA. Després cal redactar-lo i 
adaptar-ne el contingut al conjunt de l’obra
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