
també ens cal una
ACOTO CULTURAL ARRAN DE POBLE

per Pere Baltà

Quan Catalunya ja ha recobrat les seves 
institucions de govern, el Parlament i la 
Generalitat, encara que no hagin assolit 
tot el poder que correspon a la seva per�
sonalitat històrica, els homes que en 
aquests moments tenen la direcció del 
poble català en el camí cap a la total 
recuperació de la nostra identitat nacio�
nal es troben al bell mig d’una circums�
tància crítica en l’ordre social i econòmic. 
En aquesta circumstància quasi només 
poden aportar suggeriments, dins l’afany 
d’obrir camins cap a un esdevenidor en 
el qual cal desitjar que les decisions d’or�
dre econòmic siguin preses com més a 
prop de la plaça de Sant Jaume millor. 

La situació en què els catalans tornem 
a assolir la possibilitat d’autogovern és 
realment crítica. Però no és altra cosa 
que una repetició de situacions similars 
del passat. Sovint el nostre optimisme 
com a poble ha anat aparellat amb el 
desencís d’una comunitat amb problemes 
sòcio-econòmics. Sovint en temps de crisi 
hem retrobat el camí cap a la plenitud 
dels nostres drets com a poble i, una ve�
gada i altra, hem vist esfumar-se la nova 
possibilitat darrera l’espessa boira d’una 
crisi. Però el nostre poble ha sabut supe�
rar cada nou fracàs convertint-lo en un 
nou estímul.

La resistència s’ha basat en una trajec�
tòria històrica i política que ha sobrevis�
cut en el fet essencialment cultural. Nos�
altres no som una raça ; som un poble, 
una forma d’ésser, una cultura. Aquests 
són els trets fonamentals que han possi�
bilitat que tornem a ésser-hi, després de 
tantes preteses anihilacions que hem so�
fert com a poble.

D’aquí que, davant aquesta nova opció 
al poder —Déu faci que ja sigui la defi�
nitiva—, tots som molt conscients que 

cal refermar l’estructura política d’aquest 
país, que cal aportar el nostre esforç a 
resoldre la crisi que pateix tot l’Estat, que 
cal fer-ho amb convicció, però... Tornem 
l’atenció al fet cultural, que ha estat la 
base fonamental de la nostra supervivèn�
cia. Precisament aquí és on volia portar- 
vos: ara que tenim part del poder i de 
la capacitat per a legislar, que dins del 
camp cultural tenim potser la major part 
del poder, no podem perdre l’oportunitat 
de reforçar encara més la nostra identitat 
com a poble. Ja s’institucionalitzen els 
grans fets de la nostra cultura. Perquè 
tots junts hem patit les conseqüències 
d’una política educativa adreçada a l’ani- 
hilació de la pròpia identitat de catalans, 
tots sabem com ha d’ésser important que 
les noves generacions de ciutadans de 
Catalunya rebin l’ensenyament en català, 
que ja ningú més no pugui dir que el 
català no serveix per a ensenyar ciència. 
Treballem per escoltar-lo a les aules de 
la Universitat, als mitjans de comunicació, 
a cada taulell de qualsevol centre oficial... 
Sabem que hem emprès un llarg camí, 
ple de paciència i d’impaciència, de tole�
rància i de frustracions, de tacte i de duc�
tilitat. Només cal estudiar el desenvolupa�
ment de la nova vida de les nostres dues 
principals institucions per adonar-nos que 
ja es fa camí amb la suavitat que reque�
reix la situació.

No hi ha cap mena de dubte que el que 
es fa és el «gran camí», el de convertir 
somnis d’ahir en lleis i accions d’avui. 
Però hi ha una política cultural que es 
pot escapar entremig dels grans trets 
d’això que ja fem. Malgrat l’esforç de 
la Generalitat, una bona part del nostres 
pobles encara no han recobrat els seus 
vells noms, i, quan ho han fet, la realitat 
no sempre ho demostra. Encara és massa 
present la pintura de color negre retraient 

a les autoritats: «Aquest poble no es diu 
així!» Institucions i empreses conserven 
denominacions castellanes, potser perquè 
canviar-ho és molt car, o qui sap si per�
què ningú no ha comunicat un acord con�
sistorial segurament ja confirmat per la 
Generalitat.

Faig esment dels noms dels pobles com a 
fet concret que sens dubte demostra que 
quelcom ha canviat. Desgraciadament, 
però, tampoc els carrers de la majoria de 
les nostres viles no han recuperat el nom. 
S’han canviat els dels principals a quasi 
tot arreu. I prou. Val diners, és clar. Però 
també hi ha una mica de deixadesa, de 
manca d’imaginació, d’absència d’idees 
clares respecte a què representa tornar a 
allò que és estrictament just i nostre.

La vida oficial de la quasi majoria dels 
nostres Ajuntaments encara es fa en cas�
tellà. Per què? Doncs perquè el funciona- 
riat o és castellà o no domina la llengua 
catalana. I encara hi ha més funcionaris 
dels que pot suposar-se que davant d’una 
interpel·lació en català surten amb el «Há�
ble me usted en castellano, por favor». Per 
sort ja hi han afegit el «por favor», que 
abans massa sovint oblidaven.

És un procés llarg que aconsella una es�
treta col·laboració entre els ens locals i 
l’ens cultural de la Generalitat. La Con�
selleria de Cultura, que planteja amb fets 
el procés de recuperació nacional en 
aquest sector, ha d’ésser molt conscient 
que potser sigui possible recatalanitzar 
superficialment una gran ciutat com Bar�
celona i fins i tot les altres comunitats 
importants de Catalunya, i no ho sigui 
tant fer-ho amb les localitats mitjanes 
i les petites, fins i tot les que en aquest 
procés han decantat clarament la balança 
cap aquelles opcions polítiques que donen 
més incidència al fet cultural, potser per-
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què també són les que estan més arrela�
des en les tradicions culturals del país.

La Generalitat farà bé d’atendre la reca- 
talanització de les seves pròpies estructu�
res, cosa que sembla ésser la primera fita, 
però millorarà la seva acció si s’adona de 
la necessitat de portar arreu de Catalunya 
l’alè cultural que es viu a Barcelona i a 
algunes de les altres ciutats grans, de tal 
manera que al capdamunt del Pallars So�
birà, posem per cas, sàpiguen amb fets 
que aquí quelcom ha canviat de veritat 
i que ja no són «ciutadans de tercera», 
perquè són senzillament catalans.

Som una realitat cultural. Cal demostrar- 
ho. I que no se’ns espanti el lector i digui: 
«I ara!» Curiosament, cal demostrar-ho 
a cada poble. Cal portar arreu de Cata�
lunya la realitat cultural d’aquest país. 
Ja no es tracta de fer voleiar banderes, 
entonar Els segadors, anellar sardanes, 
alliberar-nos de les opressions que cons- 
trenyien la nostra parla... Cal que l'home 
senzill s’adoni que el català també és una 
llengua culta, que té Ausiàs March, i Es- 
priu, i Rusinol, i Maragall, i Joanot Mar�
torell... Cal que l’home del carrer sàpiga 
que la nostra música té la grandesa de 
Pau Casals, però que no és només Pau 
Casals. Cal que el nostre art sigui conegut 
pels seus noms universals: Gaudí, Miró, 
Dalí, Tharrats..., i cal que se sàpiga tam�
bé que hem estat llarga parada i fonda 
de Picasso. Cal que l’home del poble més 
allunyat de Barcelona, més lluny de qual�
sevol nucli amb vida cultural, sàpiga que 
no cal baixar al pla a retrobar-se amb la 
seva cultura, la que ha estat columna ver�
tebral perquè avui puguem cridar ben 
alt la nostra condició de catalans.

I això només és possible d’aconseguir 
amb una tasca conscient, organitzada i 
organitzativa, capaç d’obrir si més no una 
biblioteca al poble més petit, de portar 
les tradicions corals al punt menys acces�
sible, de portar-hi també la veu dels nos�
tres poetes, de fomentar l’afecció al tea�
tre, de revitalitzar la tradició artística del 
país, de promoure l’entrada als museus 
que conserven la nostra història, de di- 
vulgar-la a la porta de cada escola, al 
cenacle improvisat de cada plaça Major, 
a les planes de cada periòdic local.

Cal un programa d’acció, cal formar gent 
entusiasmada per aprofitar aquest nou 
oasi de llibertat en el desert opressor de 
la nostra història, i cal que ens hi posem 
de seguida. És evident que la Generalitat 
ha d’engegar l’acció (i és possible que ja 
ho faci en més d’un dels apartats que 
mencionem), però sense el suport dels 
que viuen la realitat arran de poble, des 
de les cases de la vila, no serà possible 
d’assolir les fites necessàries. Una estreta 
col·laboració Ajuntaments-Generalitat, per 
mitjà de les conselleries de cultura dels 
uns i de l’altra, pot fer possible que el 
poble entengui que els moments presents 
són positius per a Catalunya perquè hem 
estat capaços de conservar una cultura. 
Ara cal enfortir-la. — PERE BALTÀ.

EUROPA ENDINS

Cal que ens preocupi, i seriosament, la 
projecció exterior de la cultura catalana. 
Si en el camp de l’art hem aconseguit un 
cert ressò gràcies a la major universalitat 
del seu llenguatge, no fóra desdenyable 
d’exportar planificadament, com s’ha fet 
enguany a Madrid, la nostra singularitat. 
A París mateix, ¿no podria gestionar-se 
una magna exposició a l’estil dels rapports 
que amb París i amb Moscou ha establert 
el Centre Pompidou de Beaubourg?
En el camp de la literatura, Babel enca-
ra ens condemna a l’ostracisme. Per anys 
hem sospirat vanament que amb la con-
cessió del Nobel a Espriu aconseguiríem 
una audiència que ens era, i ens continua 
essent, vital. Mancats de tota mena de 
suport institucional, no hem pogut somiar 
més que la campanada esporàdica que 
prestigiés i premiés la nostra voluntat de 
supervivència. Però, conscients i tot que 
els envitricolls del Nobel —que tampoc 
no rebé Guimerà—• passen pels consolats 
i per l’oportunitat política més que per 
les acadèmies, hem descurat a la força 
de fer coherent una difusió internacional 
de la nostra realitat.

Tant com de la necessitat d’una o altra 
forma de marketing que contempli les 
traduccions del premiable en edicions no 
massa minoritàries, hauríem de ser tam-
bé conscients que no n’hi hauria prou 
amb el Nobel per a Espriu si això deixa-
va insatisfets els possibles curiosos mo-
mentanis. Una política de foment d’una 
cultura literària airejada podria donar, 
a la llarga, tan bons resultats com els 
que, en el camp de l’erudició, obtingueren 
les facilitats de la Mancomunitat. Ja se 
sap que la gènesi d’un fenomen a basta-
ment «competitiu» com el que necessita-
ríem no es compra amb diners. Però cal 
saber invertir en la millora de l’humus 
intel·lectual que augmentarà la qualitat 
mitjana de la nostra producció literària i 
que donarà resultats, si de cas, no pas 
a curt termini.

Posats a engrescar l’escriptor en aquesta 
obertura Europa endins, tal vegada hau-
ríem de començar, per modèstia i solida-
ritat, per millorar el mutu coneixement 
de les cultures tradicionalment oprimides 
de l’Estat espanyol. És vergonyós que, ho-
res d’ara, no coneguem a penes res de 
la producció recent, bona o dolenta, en 
basc o en gallec. El mateix valdria per a 
la cultura occitana i per a totes les d’àm- 
bit restringit amb què ja pot relacionar-
se el Centre Català del PEN. Les nostres 
ambicions, però, no haurien d’aturar-se en 
un succedani d’aquella Oficina de Rela-
cions Meridionals que a l’etapa republi-
cana dirigí el sitgetà Josep Carbonell i 
Gener. La projecció exterior de la cultu-
ra catalana és un afer prou important 
que la Generalitat, un cop començat a en-
dreçar el desori interior, hauria de po-
der vetllar amb les atencions que neces-
sita. — ORIOL PI DE CABANYES. -

20 [758]


