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A hores d ' ara ja no hauria d'estranvar a ningu que els Catalans ens preocu-
pem per coneixer , defensar i aprofundir els trets diversissims de la cultura
nacional , en tots els ambits possibles: i is que sabem que la naci6 no es una idea
supraestructural a la qua] es pot arribar o no, a partir de 1 ' economia , el comer4,
Cl turisme , la ciencia , les traditions , la Ilengua o la politica d'un pals, Simi que
la naci6 es precisament in iruat,c ' produi da per in conjunci6 de tots aquests
elements, i de molts d'altres. La naci6 no es un invent prescindible , Simi que
es una realitat historicament creada , pert inevitable. No es inevitable que es
tingui aquesta o aquella naci6 , que es pertanvi a aquesta o aquella , pet-6 si que
es inevitable que es tingui nun naci6 , que es pertanvi a uva nacici.

Com que la cultura nacional realment existent es, simplement , Id cultura
dels nacionals (passats i presents ), aquests nacionals es poden desnacionalit-
zar. Amb aixo , no em refereixo , es clar, al let d'experimentar canvis i evolu-
cions en la comprensi6 i en la vivencia que aquests nacionals tenen de la seva
cultura . Ben al contrari : no s6c dels que creuen en una idea de naci6 i de cultura
absolutamenteterna , invariable, essential , mes enlla del be i del mal , mes enlla
de les trifulgues de la vida i de la historia quotidianes . No, no hi crec. Totes
aquestes essencies nacionals -ode qualsevol tipus-em semblen una trampa
ideologica terrible, que vol amagar el fet que la nostra existencia es historica
i que el nostre cami -individual i col•lectiu- sempre es a mig fer , i que, per
tant, sempre es pot desfer , refer o estrafer . Si no fos aixi, no hi hauria
responsabilitat historica -ni individual ni col•lectiva- de les nostres accions.

Quail parlo de desnacionalitzaci6 , no em refereixo , doncs, als canvis que es
poden experimentar per evoluci6 historicament natural, sinci als que es produ-
eixen per efecte d'agressions culturals externes que, amb afany de domini i de
suplantaci6 , acaben minant de tal manera la cultura dels nacionals que aquesta
cultura pot arribar a desapareixer i ells, doncs , tambe poden desapareixer corn
a poble , encara que continuin sent individus pobladors de la terra.

Aquest peril ] de desnacionalitzaci6 , es a dir , de desaparicio per suplanta-
ci6, es el peril] que ha corregut la naci6 catalana durant segles. De fet, es un
peril] que encara sotja . No es pas en va que durant gairebe tres-cents anus hem
estat sotmesos als patrons -en el doble sentit de « modek i d''amo- de la
cultura no se si ben be castellana , pero certarnent , espanyola . Tant en I'ambit
de la Ilengua , corn de la cultura , la ciencia o la tecnologia, 1'educaci6 i 1'escola,
i tarnbe dels mitjans de comunicaci6 , els Catalans hem tingut , durant segles,
referents espanyols.
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El resultat de suplantaci6 cultural no ha estat, sortosarnent, tan anihilador

corn els suplantadors haurien desitjat, per6 ha estat, certarnent, funest. Encara

avui molts dels nostres habits mentals i moltes de les nostres reaccions son,

vulguem o no, siguern o no capacos de reconeixer-ho, espanyols. Repassern-

ho, sin6, ben breument, per fer-nos-en carrec. (Evidentment, em referire

nomes a allb que succeeix en la part de la nacio catalana que es el Principat de

Catalunya. El meu relatiu desconeixernent de la realitat viscuda en el Pais

Valencia i a les Illes, i el respecte que em mereixen els sous propis esforcos per

a la reconstrucciu nacional m'obliguen a aquesta autolimitaci(i a la realitat del

Principat.)

a) En el camp de Ilengua es un fet objectiu -mes enlla de qualsevol

polemica sobre el catala normatiu- que una gran part dels nostres connacio-

nals pensen en castelli. Algu potser em preguntara corn ho se, aixo, si el

pensament es precisament ocult, o be que vol dir aixb de « pensar en castelli,,.

Senzillament, sc que es pensa en castelli quan qui parla s'expressa amb unes

frases construides segons la gramatica castellana. No em fixo ja en si algu diu

«jusgat,, o ,busson,,, o en si la gent «va de tendes» o tropessa sempre amb la

mateixa pedra>>. Aixb son nomes errors de lexic que resulten, al capdavall,

errors menors. Molt mes greus son la barbaritzacio sintactica i I'alienaciu

fonetica de l'idioma. Es greu, per exemple, que el catala vagi perdent els

pronoms febles (,,Havia un not molt simpitic,,), o que vagi adoptant formes

modals absolutament exbtiques ('Tine que anar al metge»), o que es rebreguin

i es triturin les esses sordes amb les sonores. Aixb li passa, al parlant catala,

perque la seva ment ha estat ocupada per les formes i les singularitats prbpies

de la gramatica castellana.

Desgraciadarnent, avui el catala cs l'unica llengua del mon que un castelli

pot entendre sense haver d'aprendre. La contribucio que encara avui estan

fent a aquesta desfeta cis mitjans de comunicacio Catalans es enorme. La

contribucio particular de la majoria dels periodistes i dels prograrnes espor-

tius es esferefdora. De fet, no hi ha gairebe ni un programa -esportiu o de

qualsevol altre tipus- de radio o de televisio en catala en que no es cometin

errors linguistics gravissims. De fet, hi ha pocs consellers del Govern de la

Generalitat -i d'aquf en avail- que enraonin sense ferir massa I'oida. De fet,

hi ha pocs professors d'universitat catalans que puguin escriure cartes en

catala sense faltes d'ortografia. De fet, hi ha milers de retols publics i privats

arreu de Catalunya amb faltes incomprensibles. De fet, hi ha un desconeixe-

ment tan general i tan preocupant de la prbpia llengua, que em pregunto si

I'extensi(i quantitativa -que realment s'ha produit aquests ultims ant's- en

I'us d'aquest argot catala ens pot satisfer massa.

b) Pel que fa a la cultura en els ambits de la ciencia i la tecnologia, Ies

mancances son encara rnes bbvies. Les xarxes informatiques -amb timides

excepcions- no catalanitzen els usuaris, sino que els anglesegen o els espa-

nyolitzen. Els manuals universitaris o els Ilibres d'investigaci6 sun, en la seva

immensa majoria, estrangers. L'Institut d'Estudis Catalans to nomes la consi-
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deraci(i formal, pero no la consideracio real -pressupostaria i institucional-
de primera Academia de Lletres i de Ciencies dels Paisos Catalans. La CIRIT
fa, si, tasca de suport a la investigaci6, pero no ho fa ni amb prou planteja-
ments, ni amb prou mitjans, ni amb prow seguiment dels resultats. La ciencia
que soviet es fa a Catalunya des de les universitats -i se'n fa cada dia mes-
acostuma a ser mimetica de la ciencia espanyola, sense tenir massa en compte
els problemes i reptes derivats de la prbpia industria, del clima, del sill, dell
recursos naturals i humans, de la nostra histl ria o de la rostra gastronomia.
Sovint, les relacions internacionals empitjoren encara la sil:uacio, com quan les

beques ERASMUS o SOCRATES-tan desitjables, d'altra banda- porten a les
nostres universitats alumnes, que desconeixent el catala. demanen -i obte-
nen- que les classes a que assisteixen siguin fetes, per a tots, en castella.

c) L'educaci6 escolar cs potser el camp, on, des d'un punt de vista nacional,
mes avencos s'han fet en els ultims anys. Tambe es cert, per, que els avencos
s'han fet, sobretot, en el terreny de la Ilcngua, que Homes es una part petita
-tot i que important- de la formacio escolar. Encara no es un fet normal,
pero, l'ensenvament preferent de la historia i de la geografia del pals; encara
son excepcionals els cursor de les nostres universitats sobre art, musica,
filosofia o ciencia catalans. Encara moltissims classics s'han de llegir en
traducci6 castellana. Encara les editorials catalanes refusen la publicaci6 de
bons manuscrits catalans si noes tradueixen al castella. La situaci6 es tan grew,

o mes, en I'educaci(i no formal: encara els jots de taula, els videos i els videojocs
no son, normalment, en catala. Encara les pel-licules sen majoritariment en
castella. Es a dir, encara l'imaginari i la imatgeria col•lectius funcionen d'acord
amb I'anormal normalitat que imposa el castella a Catalunya.

d) Als mitjans de comunicaci6, m'hi he referit breument abans. La magni-

tud de la seva capacitat d'irradiaci6 i de seducci6 -com ho demostren les

retransmissions esportives o les series i telenovel-les- no fa sin6 agreujar fins

al limit la seva responsabilitat. Que les ernissores de radio i televisi6 de la

Corporaci6 Catalana no es considerin aides prioritaries d'educacio popular

em sembla incomprensible. I lamento que part dels mews impostos ajudi a

mantenir una xarxa de radio i televisio amb tan poca consciencia i amb tan poc

compromis amb relacio a la nostra cultura. (Els referents de la radio-televisi6

de Catalunya son, basicament, espanvols: tant si es tracta de personatges de

revistes del cor, com d'actors, escriptors, politics o intellectuals. Un cas

extraordinari: per que se'ns ha ofert flies ress6 de la mort d'Aranguren que de

la de Jose' M. Valverde? Perque a Madrid en feien mes plat. I per que a Madrid

en feien mes plat? P(,rque Aranguren era mes d'alla.)

Despres d'aixb, algu potser dira: «L1, doncs, que fer?,, Em semblaria molt
erroni que, quan ens adonem de tot aixi, ens plantegessim el futur com si tot
plegat es reduis a adoptar una actitud pessimista o optimista. El pessimisme
i 1'optimisme son trets psicolbgics que serveixen poc per analitzar Ies situaci-
ons i per canviar-les. No es tracta d'aixb. Es tracta, mes aviat, de ser Iucids en
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les analisis i de tenir coratge en les actions. Per aixo, i gairebe nomes a manera

de resum indicatiu, proposo ara uns quants punts per a la reflexi6 final:

1. La cultura es sempre cultura compartida i, en aquest sentit, es cultura

nacional. Cadascu tambe es cultiva, pero si no vol caure en la cultureta o en el

ser, diguem-ho aixi, un culturaire, haura de cultivar-se en el cultiu comu. Per

aixo la cultura nacional es sempre la cultura dels nationals.

2. Participar en un i d'un patrimoni cultural no implica, de cap manera,

haver de participar necessariament en una cultura tancada. Els patrimonis

poden ser oberts o tancats, disposats a 1'evoluci6 o be impermeables. Que

siguin una cosy o altra depen justament dels qui tenon 1'usdefruit del patrimo-

ni. I is quc Cl fet que jo tingui un determinat patrimoni no vol pas dir que pontes

el tingui jo, quc sigui exclusiu meu o exclusivament per a mi: hi pot haver altres

grups i altres pobles que disposin de patrimonis molt semblants al nostre.

3. A Catalunva, durant segles, ha regit una politica forastera dirigida a

suplantar la cultura catalana i, doncs, a desnacionalitzar els ciutadans. Molts

catalans tenen encara tants referents culturals castellans que es pot ben dir que

han estat colonitzats culturalment per la nacio castellana. Despres de 1'61tima

dictadura s'ha iniciat una represa que ha de continuar i s'lia d'envigorir. La

nova politica ha de tenir dos eixos: l'oficial i el ciutada.

a) Oficialment i socialment s'ha de fer quc la llengua catalana esdevingui,

realment la llengua propia de Catalunya. El nostre pals ha acceptat i acceptari

moltes Ilengi es; nosaltres mateixos n'hem d'aprendre moltes; pero ha de

quedar ben clar que 1'6nica llengua propia del pals es la catalana, i aixo vol dir

que ha d'esdevenir la Ilengua comuna, la llengua que faci de pont entre Ies

altres llengiies parlades. Hem, doncs, d'invertir la realitat actual, en clue la

Ilengua castellana es -sovint amb la nostra col-laboraci6- 1'unica Ilengua

comuna.

b) Oficialment i culturalment s'ha d'aconseguir que la ciencia i la tecnologia

es connectin amb eis grans projectes internacionals a partir del seu arrelament

a les necessitate publiques i privades dels grups i individus del pals. En

aquesta tasca, tant les universitats i els centres de recerca com I'Institut

d'Estudis Catalans han d'assumir el paper que els es propi, sigui en la

programaci6, 1'execuci(i, la direcci6 o la coordinaci6 dell projectes.

c) Oficialment i socialment s'ha d'aconseguir que 1'educacib sigui un

objectiu social prioritari: l'educaci6 formal i no formal, 1'educaci6 escolar i la

formaci(i continuada, 1'educaci6 civica i la formaci6 professional. Una societat

profundament educada es una societat mes democratica i mes autonoma. Els

principis d'igualtat, de Ilibertat i de solidaritat que haurien d'impregnar les

societats desenvolupades del futur s'han d'anar tent realitat a traves del dialeg

i de la formaci6 constants.

d) Tal com diu expressament Particle 13 de les Noves Bases de Manresa,

«Catalunva ha de constituir-se com a espai nacional de comunicaci6 que

garanteixi alhora el desplegament dels mitjans de comunicaci6 catalans i els
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drets personals de tots els residents en el seu territori.» Els mitjans de comu-

nicaci6 catalans s'han de polar al servei dels ciutadans i de la seva qualitat de

villa. Per aixo aquests mitjans ban de ser tambe de molta qualitat, tecnica,

cultural i humana. La tasca a fer es molta, pero es pot fer, amb impels oficial

i amb esfor4 social, si es to la clarividencia i la preparaci6 per fer-la.

No hi ha, certament, democracia sense sobirania. Pero es que no hi ha

sobirania tampoc sense sobirans, es a dir, sense nacionals que vulguin deixar
de ser subdits per passar a ser ciutadans o, encara mes, conciutadans, es a dir,
sobirans del propi desti personal i col•Iectiu.

La promoci6 de ciutadans preparats i independents -en els seus criteris,
idees i accions-cs la millor garantia per a 1'exercici col-lectiu de la sobirania.
No podem acceptar gaire mes temps la minoritzaci6 de Catalunva, que ha de
cam mar decididament, cap a la majoria d'edat nacional. Que aquesta arribi
aviat o rocs tard no depen de cap fat historic, sin6 de la voluntat i la capacitat
nacionals dels catalans. Aixo suposa, pero, que constru'im una societat consci-
ent del seu patrimoni cultural i disposada, des d'aqui, a la solidaritat i al dieleg
interculturals.

Si la maduresa es l'objectiu a que aspiren naturalment ell humans, la

sobirania cs l'objectiu natural de qualsevol grup configurat historicament con)
a naci6. Que la naci6 catalana aspiri a la sobirania es natural. Que la cultura i
el civisme siguin ell trets mes rellevants del desplegarnent d'aquesta naci6,
aixo depen, en molt bona part, de nosaltres.

CIENCIA I CULTURA A CATALUNYA:

TRES PROGRESSOS I TRES MANCANCES

D,xvm Jou

Departanient de Fisica, 1 niversitat Autonomy de Barcelona

La tradici6 cientifica del nostre pals es escassa, pero no inexistent ni

totalment irrellevant. Ens ho recorden, per exemple, algunes fites de la nostra

historia cientifica: el primer submari de la Mediterrania (Monturiol, 1859); la

vacuna anticolera (Dr. Ferran, 1885); la descoberta de les connexions entre les

neurones (1888), que valgue a Ramon y Cajal el Premi Nobel de Fisiologia o

Medicina de 1906; la descoberta de I'atmosfera de Tita (Comas i Sola, 1908); o

la primera aplicaci6 de la insulina contra la diabetis a Europa (Carrasco i

Formiguera, 1922). La inquietud tecnologica de Barcelona compta tambe amb

fites considerables en ]a Peninsula: el primer enllumenat public de gas, el

primer ferrocarril, la primera fotografia, el primer autodrom... La tradici6


