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PRENENT EL POLS A LA CULTURA CATALANA.

VITALITAT O DECADENCIA? '^

EL TIT.-1NIC QUH MAI NO EXISTI

JOKDI PORT A

Fundacid Jaume Bofill, Barcelona

Suposo quc cs dificil parlar d'aquest terra sense caure en el cofoisme o en

cl catastrofisme. Tambc suposo que si s'ha triat aquest subtitol per a la taula

roduna -vitalitat o decadcncia- deu see per influencia d'aquest dcbat que

rebruta de Cant en tart i que s'ha tornat a plantejar aqucstes darrcres setmanes.

F.m refereixo al fam6s enfonsament del Titanic. Se^;ons aquesta teoria, la

cultura catalana va gaudir d'un moment esplendor^^s els darrers an^^s del

franquisme i va comen^ar a decaure en la primera legislatura de la Generalitat,

es va cumen^ar a enfonsar incxorablement com el vaixell Titanic.
I'er comen^ar deiain-me die que, a parer meu, el Titanic, referit a la cultura

ratalana, noes ^^a enfonsar abans ni s'esta enfonsant ara per la senzilla rani quc
nu ha e^istit mai. F,m sembla que cs perillos deixar-se portar massy pcl
subjecti^^isnu en aquest opus d'apreciacions. Un primer error d^e perspectiva
pot ^°enir pel fet de valorar gluLialment un moment cultural a partir de la

priipia pr^^ctica professional concrcta o de Ies questions que desvetllen 1'inte-
res subjectiu de 1'opinador en giicsti^^. Un segon error pot venir del fet quc,
simplement, fa vint anus tots erem mes joves i veiem les cows annb 1'entusias-
me i la frescor quc pertocava per I'edat. Un teeter error pot consistir en tenir
una opini^i massy esbiaixada per raons ideol^^^;iques: si cls que maven a la
Generalitat no former part dcls emus amiss, put tenir la tendencia ^ trobar-ho

hrti^iii ctrl I'rinu^r Ciclr ^1r cunfercnrie5 -c^^l^loyui sober •^La Nadu ,^ Drbat•^, ^^r^;anitiat per

I'nsu,riaci^i per a Ies Nei° rs Bases ^1r Manrrsa . Barcel^^na, 12 i1e jum^ .1e lyy6. Inh•rainguemn

^^^rdi I'urta (p. 2^K), Juscp- h1aria ^I^rrricabras (p. 29y ), i Dacid Juu (p. 303).



296 QUINZE CONGRES DE METGES I f3IOLEGS DE ILENGUR CRTALANR

tot malament, facin el que facin. Un quart error, i aquest pot ser mes sospitos,

pot provenir del fet que els maxims defensors de la teoria de I'enfonsament
tenon la Ilengua castellana com a vehicle fonamental, i en alguns casos unic,

d'expressio literaria. Segons aixo, allo que es fa en castelli te, per aquest sol fet,

una dimensio que Ii dona un sobrevalor cultural intrinsec.

Posats a donar opinions molt subjectives, deixin-me tenir una petita expan-
sio de tipus personal. Jo vaig viure a Paris del 1967 al 1970, periode que pel que

sembla el Titi nic navegava amb tota la seva potencia per les mars procel•loses

del franquisme. Doncs be, la meva experiencia en aquells moments em va fer

ressentir un gran canvi d'escala en la vitalitat cultural de les dues ciutats.

L'oferta de biblioteques, museus, exposicions, teatres, Ilibreries, cinernes,

conferencies i debats no tenien punt de comparacio. Tampoc no en tenia el

debat intellectual i el politic a traves dels diaris i de les revistes. No puc parlar

de la televisio perque no disposava de l'aparell. Situats aqui, la pregunta cl au

seria: com es mesura o es valora la vitalitat cultural d'un pals o d'una ciutat?

No tine la resposta, l6gicament, pert podern desgranar algunes consideraci-

ons sobre el tema.

Una mancra de valorar es, evidentment, comparar amb el passat. Veurc

I'evolucio de la produccio i el consum culturals en tots els terrenys per tal de

veure si hi ha un augment en quantitat i qualitat. Una altra manera consisteix

a comparar-nos amb ciutats i paisos de dimensions i histories similars, cosa no

gaire facil. Una tercera pot consistir en com ens veiern nosaltres mateixos i

sobretot, com ens veuen els altres, com ens veuen des de fora.

I per donar cos a aquestes valoracions, no hi ha altre remei, moltes vegades,

que recorrer a les dades objectives i a les estadistiques. Pero no pateixin que no

els cansare amb xifres. Nornes els donare dues referencies. Una, extreta de la

pura lectura de la cartellera dels diaris: Qui dubta avui que el teatre a

Catalunya ha fet un salt quantitatiu i qualitatiu considerable respecte a vint

anys enrera? L'oferta dels grups, molts d'ells de dimensio internacional, ha

elevat el nivell d'una activitat cultural que sempre s'havia considerat I'assig-

natura pendent del pals. L'altra referencia es sobre un altre aspecte que ha estat

objecte de debat les darreres setmanes: les biblioteques. Segons l'estudi let per

Xavier Cubeles i Xavier Fina, del Centre d'Estudis de Planificacio sobre la

cultura a Catalunya, i publicat per la Fundacio Jaume Bofill (1995), a Catalunya

hi ha 876 biblioteques, de les quals el 40 per cent tenen menys de quinze anys

d'existencia, la qual cosa demostra, segons cis autors, l'esforc per millorar

aquest servei cultural basic. El que passa es que la gent avui no va a les

biblioteques. Segons cl mateix informe, en una enquesta realitzada el 1991, el

80 per cent dels enquestats declaraven no haver anat a cap biblioteca en cis

ultims trey mesos. I aixo que en aquest tipus d'enquesta la gent acosturna a dir,

per quedar be, que fa mes del que realment fa. Les biblioteques son avui usades

principalment pels escolars i pels universitaris, i para de comptar. Aquesta

constataci6 planteja el problema de quins i com han de ser cis equiparnents

culturals basics de cara al futur i quines son les consegi.iencies culturals d'un
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consum basat fonamentaIment en les noves tecnologies de Ia cornunicacio i de
('audiovisual. Una recerca feta recentment a Franca constatava que el 24 per
cent dels escolars son analfabets, es a dir, que son capacos de llegir les Iletres i les
paraules que veure pert que no copsen el sentit I el contingut del que Ilegeixen.

De totes maneres, atesa la composicio de la taaala rodona, on hi ha qui pot
parlar de les humanitats i qui ho pot fer de la recerca cientifica, en ciencies
naturals, s'entcn, molt millor que jo, trot que a mi em pertoca parlar de les
ciencies socials i de la seva contribuci6 a la cultura global del pals. I dic aixo
despres d'haver constatat la crisi de la produccio i consum cultural d'aquest
final de segle, perque ern sembla que les ciencies socials podrien o haurien de
contribuir a veure mes clares les orientations que haurem de seguir en el futur.

Hi ha una primera aproximaciu referent a les relations entre cultura i
economia i, d'una minera mes concreta, a la questio de les industries culturals.

Quan ]a produccio i distribuci6 dels bens culturals estan regides per les (leis
del mercat, corn pot desenvolupar-se una cultura de dimensions mitjanes que
no disposa del poder politic necessari per compensar la dominaci6 de les grans
multinationals? Aqui hi ha tota una linia de recerca, en alguns casos compa-
rant realitats similars, corn pollen ser les dels paisos nbrdics, que ens series de
grin utilitat. Ili ha aspectes, pet-6, que ens son especifics I que, per tal de neosr
titllats de provincians, bandegem de les nostres preocupacions de recerca
enruniament. Deixin-me explicar, en aquest sentit, una breu anecdota. A
I'entitat on treballo, vam acollir fa uns anus una reunio de cientifics socials
d'arreu del m6n, especialment nordamericans. Aprofitant aquesta avinentesa
vaig organitzar una reunio conjunta amb sociolegs, politicblegs, historiadors,
i antropulegs de les nostres universitats catalanes. L'objecte de la reunio era
confrontar els ternes que en aquell moment centraven 1'atencio dels cientifics
socials del nostre pais i dels de fora. Despres d'escoltar 1'exposicio dels
universitaris catalans, un socibleg nord-america va intervenir mostrant la seva
sorpresa pel fet de veure que ningu no li havia comentat corn a centre d'interes
el terra de la territorialitzacio del poder, dels nacionalismes, de les cultures
d'ambit restringit... etc., quan creia que des de Catalunya es podia disposar
d'una bona motivacio i esdevenir una talaia privilegiada per a aquest tipus de
temes. De fet, els nostres col•legues no en van parlar per no ser considerats
localists i provincians. L'exercici de les ciencies socials al nostre pais sembla
bascular sempre entre el localisme i I'universalisme mal enter.

De totes maneres les ciencies socials tenon una objecci6 social a superar. Es la
del sou us i de la seva utilitat. Sovint se sent dir: de que serveixen les ciencies
socials? A I'actualitat, en el nostre pais, se'n poden constatar quatre nivells d'uti litat:

1. Les administrations ptibliques usen les ciencies socials per orientar
mil for Ies sever decisions politiques, per copsar els estats d'opinio publica i, en
alguns casos, per controlar-la.

2. La societat civil, I'associacionisme, les fan servir per afinar millor les
seves activitats a partir d'un coneixement mes profund de la realitat sobre la
qual volen actuar.
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3. Les editorials i els mitjans de comunicacio en general es responsabilitzen

de la seva difusio , amb els constrenyiments que imposen les (leis del mercat,

i son uns ernissors essencials per a la creacio de l'opini6 publica.

4. La comunitat cientifica o universiteria a traves d'una comunicacio

transversal, pot millorar les seves cities de treball, confrontar metodologies i

enriquir el bagatge universitari de cara a la docencia.

I aixo tambe es cultura. Aquesta capacitat de fer mes transparent el funci-

onament de la societat als ciutadans , de desvetllar I'esperit critic de manera

que permeti posar en dubte allb que es dona per descomptat, de desem-

mascarar les irnatgcs i cis topics sobre els quals molter vegades s'exerceix la

dominaci6 de les consciencies, es un simptoma de nivell cultural d'un pals.

Per acabar , em situare en el mare mes general d all6 que s ' entcn per cultura,

corn he fet al principi, per donar algunes apreciacions sobre la situaci6 actual

del nostre pats.

- Prohablement per alto del mercat, estem vivint uns moments de valoracid

de la cultura corn a espectacle , rnes que no pas apreciar la cultura de tons,

moltes vegades discreta, de treball quotidia i poc afalagador.

- probablement per les exigencies electorals dels politics, estern fent una

politica cultural de grans infraestructures , de grans edificis, sense haver pensat

prou amb els continguts , com si hagucssim posat el carro davant dels bous.

- Probablement per les matrixes motivacions, estern mes pendents del

ransom final i a curt termini -cis periodes politics s6n de quatre ant's- que

per a la formacio i la preparacio a llarg termini. Aixo ens porta a valorar alto

que es efinier mes que no pas alto que exigeix continuitat.

- Estero inimersos en una cultura fonamentada en la imatge on cada vegada

recta menys espai per a la paraula. Tenim acres a gran quantitat d'informacio,

pert ens cal un esforc per discernir a11o que es important i cercar els esquemes

que ens permetran una interpretacio adequada d'aquesta informacio.

- Tenim en el nostre pals desequilibris en les peces basiques de la nostra

cultura. Podem tenir obres com l'Arxiu de Textos Catalans Antics, recerca que

molts paisos hies patents no tenen, i en canvi encara no disposem de I'edici6

critica de l'obra de Josep Career, per exernple.

Aixi, doncs, estem en una fase interessant pert amb clars i obscurs. Tenim

pendents nornialitzacions per posar -nos al dia despres de tants anys de

franquisme i opressio i, al rnateix temps , ens trobern en un moment de canvis

accelerats d'ordre tecnolbgic i politic a escala mundial clue no ens permeten

disposar del temps suficient per agafar 1'impuls que potser seria necessari. De

totes maneres es innegable que en cis darrers quinze anys hem millorat , i estic

segur que aquesta tendencia continuara en els propers anys.


