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Be, quan el Comite executiu havia ja decidit com a tema-
tica del Congres "Ecologia i Salut" es va plantejar a quines con-
taminacions concretes faria referencia aquesta segona ponencia
i dintre d'aquestes possibles contaminacions concretes, es va
plantejar, com es natural, la possible tematica de la contaminacio
psicologica. De problemes respecte a aquesta giiestio n'hi ha
molts: el tema de la publicitat, el tema de ]a moda, el tema dels
eslogans politics, el tema fins i tot de la pedagogia. Son estruc-
tures suprapersonals que condicionen continuament la nostra
activitat mental i per tant la nostra Ilibertat. No era cap imper-
tincncia preguntar-se fins a quin punt aquestes tematiques podien
esdevenir contaminacio. Llavors ens vam plantejar si el tema
era per la seva amplitud perillos, si era intel•lectualment perillos,
en el sentit que es pogues prestar a una divagacio exagerada,
pero vam pensar que era indefugible. I m'ha complagut molt en
llegir la ponencia dedicada a aquest, doncs, que el Professor
Margalef diu: "Algunes analogies son obvies, altres discutibles
i no totes son subversives. No vull ficar-me per ara en aquest
terreny pero si que vull recordar que les relacions d'stress, no
sempre coincidents amb les relacions d'explotacio, ens porten a
pensar en altres formes de contaminacio. L'obertura de certs
canals, la saturacio de certs mitjans d'informacio o de desinfor-
macio, la limitacio de la informacio per un exces d'estimuls deso-
ricntadors, tot aixo permet parlar d'una contaminacio cultural".
is molt agradable, encara que sigui a posteriori, veure que, un
pensador ancorat totalment en la biologia, suggereix tambe que
la tematica de ]a contaminacio ha de contemplar aquests aspec-
tes de ]a contaminacio cultural. Llavors hi havia una possibilitat
que era encarregar aixo a psicolegs, a psiquiatres, a grups que
treballen aquests camps pero ens va fer, ho die sinceranient, una
certa por que Ilavors el terra esdevingues un camp de lluita entre
grups doctrinals diferents, i ens va fer por, no per la lluita, no
pel debat i la polemica, naturalment, sing per 1'excessiva per-
llongacio del tema. I ens va semblar que una possible solucio
era passar d'aquest nivell de la poblematica, d'aquest nivell pu-
rament psicologic o psicopatologic a un nivell diguem-ne, filo-
sofic. I encarregar el tema a una persona que tingues una ca-
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pacitat de sintesi, una capacitat de plantejar questions fins i tot
prcvies a cada una de les concretions d'aquest terra. Aquesta
persona, tampoc no vam trigar a trobar-la; va ser escollit Xavier
Rubert de Ventos, a qui tint jo cl goig de presentar com a amic
i admirador de la seva obra. I dic que va ser facil de decidir-ho
perquc era l'home mes adient. Ell, catedratic d'estctica a la
Politecnica, professor a Berkeley, professor a Harvard, per tant
amb una carrega de seriositat i responsabilitat acadcmica extra-
ordinaria, pert a la vegada, un pensador original, un pensador
extraordinariament atent a ]a transcendencia dels fets quotidians
de I'epoca quo ens ha tocat viure. Jo diria que es tin home, clones,
rigoros i original; un home que per aquest terra tc una gran qua-
litat: ni ens el tractara d'una manera, podriem dir, si em perme-
teu 1'expressi6, classica o conservadora, pero tampoc no caura on
frivolitats des de la contracultura. Llavors Xavier Rubert va
acceptar i ens vain posar d'acord. Ens vam posar d'acord, no
sobre el contingut, que desconeixem encara, de la seva confe-
rencia; ens vam polar d'acord sobre el titol, que ja era molt, "La
cultura com a contaminacio". El professor Xavier Rubert de
Ventos to la paraula.


