
LA CULTURA CATALANAA FRIBURG
per Ramoñ Sugranyes de Franch

A molts que no coneixen la ciutat suíssa 
de Friburg els ha arribat el renom de la 
seva Universitat, petita pero eficag. Petita 
relativamente La major part de les univer- 
sitats importants del món no són ni de bon 
tros tan grans com les nostres institucions 
universitáries gegantines. A Friburg hi ha 
avui día uns cinc mil estudiants, tants com 
n'hi havia a Barcelona —que ara en té sei- 
xanta mil— abans de la guerra. Cal no obli- 
dar, tanmateix, que Suíssa compta amb 
sis milions d’habitants, si fa o no fa com 
Catalunya ara, pero disposa de sis univer- 
sitats completes, una d'estudis económics 
i dues de técniques. Els cinc mil estudiants 
de Friburg representen, dones, una bona 
mitjana.
A Suíssa, cada universitat té característi- 
ques particulars, i totes, llevat de les téc
niques, són cantonáis; és a dir, que depe
nen deis Estats federáis i, per tant, s'arre- 
len en terrenys culturáis molt diversos. La 
de Friburg és católica, per lliure elecció, 
per tal com no és una fundació eclesiás
tica, sino del poblé de Friburg, i l'autoritat 
de l’Església no s’hi estén fora de la facul- 
tat de Teología. És bilingüe, com ho és el 
cantó, francés i alemany, amb possibilitat 
de fer-h¡ els estudis en una Ilengua o en 
l’altra o en les dues a la vegada. I és inter
nacional: he comptat vint-i-una nacionali- 
tats diferents entre els membres del eos 
d’ensenyants; deis estudiants, el 51 % són 
suíssos d’altres cantons, i la resta, meitat 
ciutadans del cantó de Friburg i meitat es- 
trangers.
Aqueixes tres notes donen una típica iden- 
titat a l'alma mater friburgensis, única sota 
cadascun deis tres aspectes entre les uni- 
versitats de Suíssa —i probablement d’Eu- 
ropa, puix que a la Universitat de Lovaina, 
que era católica, bilingüe i ben coneguda 
internacionalment, francófons i flámenes 
han partit peres. Quant a la internacionali- 
tat deis estudiants, un 25 % d’estrangers 
és una xifra excepcional, fins i tot a Suís
sa, on existeix un centre internacional tan 
atraient com Ginebra.
D'estudiants catalans, sempre n’hi ha hagut 
un cert nombre. Alguns antics estudiants,

D'esquerra a dreta: el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el rector de la universitat de Friburg, el de la de Barcelona i l'ambaixador d'Espanya a Berna

especialment d'economia o de teología, que 
avui exerceixen professions diverses a Ca
talunya, foren els iniciadors d'unes ges- 
tions amb mires a estimular una major coo
perado entre Catalunya i la Universitat de 
Friburg. D'entre ells cal esmentar, com a 
promotor, l’economista Angel Torres Riera.

EXPOSICIÓ DE LLIBRES CATALANS
Primer fruit de la seva iniciativa, els dar- 
rers dies d’abril la cultura catalana ha estat 
present a Friburg amb una exposició de 
¡libres, conferéncies i un recital de piano. 
La Conselleria de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya acollí generosament la de
manda de la Universitat i hi envía un pre
sent de Ilibres: la collecció completa d’«Els 
nostres clássics», el Diccionari etimológic 
de Joan Coromines, la Gran Enciclopedia 
catalana, els quatre grossos volums de la 
Geografía de Solé Sabarís, la collecció com
pleta de literatura catalana d’Edicions 62 
i La Caixa, Ilibres d’art, d’história, de gra
mática, el Costumari de Joan Amades, 
gairebé totes les obres completes publica- 
des per la Selecta i per Edicions 62, poesía 
i novella recents, obres de política, de 
dret i d’economia, etc. En total, gairebé set- 
cents volums que ara són a la Biblioteca

Una universitat petita, pero eficap. amb renom 



universitaria, amb una abséncia lamentable 
i lamentada —sobretot en una universitat 
católica—: la del sector religiós de les edi- 
cions catalanes, tret d’un bellíssim álbum 
sobre els monestirs de Catalunya.

Durant tota una setmana, els Ilibres foren 
exposats en taules, en un vestíbul de la 
Universitat. Alió que més crida í’atenció 
és el luxe —relatíu—, la cura editorial de 
la producció bibliográfica catalana. Els en
tesos es van fer cárrec que el nostre mer- 
cat, com el del Ilibre editat a Suíssa, és 
massa petit per a vendre Ilibres mal fets

LES CONFERENCIES

Els llibres no arribaren sois. Els oferí per- 
sonalment el conseller de Cultura, Joan 
Rigol. I al voltant de 1’exposició s'organit- 
zaren tres actes culturáis de relleu. El pri
mer fou el de la inauguració, al qual assistí 
l’ambaixador d’Espanya a Berna, Juan Luis 
Pan de Soraluce, comte de San Román. En 
obrir l'acte, el rector de la Universitat de 
Friburg, Augustin Macheret, professor 
de Dret polític, va mostrar en breus parau
les que, si no tots, almenys els universi- 
taris més oberts i amatents tenen perfecta 
consciencia de la realitat histórica i cultu
ral —i ara a més jurídica i constitucional— 
de Catalunya. «Lloc de pas i de convergen
cia de diverses cultures — digué—, el nom 
de Catalunya evoca el despuntar i la rápida 
efusió d’un art románic sorprenentment ric, 
d’una vida monástica, és a dir, internacio
nal a l’edat mitjana, intensa (Ripoll, Poblet, 
Montserrat), d’una personalitat política que 
es reflecteix en l’art gótic civil, i d’una ori- 
ginalitat desbordant que, a l’época contem- 
poránia, han illustrat artistes com Gaudí, 
Picasso, Miró i Dalí.» Quan parlava, el rec
tor ja havia remarcat entre els llibres ex
posats els cinc volums d'«Els nostres clás- 
sics» amb els Sermons de sant Vicenq Fer- 
rer, un manuscrit deis quals es traba en la 
Biblioteca universitaria de Friburg.

Catáleg de l'exposició.

Després, el rector de la Universitat de Bar
celona, Antoni Badia i Margarit, parla de 
«La llengua i la cultura catalanes avui». 
Una rápida evocació del que fou Catalunya 
a l’edat mitjana i al Renaixement li permeté 
de passar a l'etapa moderna. Recordé la 
Renaixenqa i l’época modernista, per a de- 
turar-se en la normalització lingüística de 
1913 i en l’apogeu cultural deis anys trenta. 
Exposá en detall els efectes de l'ensorrada 
de 1939 i la represa de la consciencia de 
poblé a partir deis anys seixanta, fins al 
1975, en qué comenqa una nova etapa amb 
la «transició» del franquisme a la demo
cracia, la Constitució de 1978 i l'Estatut 
d’autonomia de 1979. La cultura catalana 
avui és «una cultura jove, valenta, engat- 
jada, sostinguda peí poblé, amb afanys d’u- 
niversalitat. Aqüestes qualitats li perme- 
tran d’anar endavant. I anirá endavant».

L’endemá, Miquel Roca i Junyent parla més 
en detall deis aspectes jurídico-polítics de 
la Constitució, de l'Estat de les autonomies 
i de l’Estatut. El seu parlament li guanyá 

l'interés de l'lnstitut de Federalisme, que 
dirigeix el degá de la facultat de Dret, Tho- 
mas Fleiner. Així, a l'oferiment recíproc de 
collaboració interuniversitária que es feren 
els dos rectors, s'hi afegí tot seguit un 
altre terreny de cooperació, el deis estudis 
sobre les autonomies. L’lnstitut que la Ge- 
neralitat acaba de crear amb aquest fi tin- 
drá a Friburg un primer interlocutor corres- 
ponent.

Un recital de piano, a cárrec de Leonora 
Milá, clogué la festa. La pianista vilanovina, 
ben coneguda d’un públic internacional, ens 
delectó amb el seu tocar expressiu i el 
sentit del ritme, que li fan preferir la mú
sica romántica (Schumann) o els autors 
popularistes d’aquest segle (Albéniz, Gra
nados, Falla, Turina): l'afany d universalitat 
deis catalans, de qué parlava el rector 
Badia.

Després de la deis artistes (Casals, Pi
casso o Gargallo), la preséncia més activa 
de la cultura catalana al món és la que 
aporten els llibres. Els qui hem maldat du
rant els quaranta anys tristos per mante- 
nir-ne viu el coneixement fora de Catalunya 
—ho dic amb tota la modéstia que calgul— 
sabem prou bé que l'ajuda més eficag que 
ens poden prestar els nostres poders pú- 
blics és de procurar-nos llibres. Ara, amb 
el present que la Generalitat acaba de fer 
a Friburg, ja serán tres els fons catalans 
importants que hi ha a Sui'ssa, un a cada 
regió lingüística: fa uns anys, la Universitat 
de Basilea (on ensenya el professor Germá 
Colon, filóleg eminent) en rebé un de les 
Relacions Culturáis espanyoles, i fa poc 
n’arribá un altre a la Biblioteca cantonal 
de Lugano, grácies a la intervenció del bon 
amic de Catalunya Giuseppe Tavani.

Vull creure que els projectes d’intercanvis 
universitaris que ara hem enraigat serán 
un dia un factor de pes en la «normalitza
ció» de la nostra vida cultural.

RAMON SUGRANYES DE FRANCH
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La bellesa i la vida 

del nostre mar 
a través de la ploma 

de dos grans escriptors.

De venda a totes 
les llibreries

una iniciativa conjunta 
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