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CULTURES

’anticatalanisme té moltes ca-
res, moltes sensibilitats ideolò-
giques i diverses procedències
territorials. A mi em sap espe-

cialment greu, però, quan determinades
bajanades provenen de territoris de parla
catalana diferents del Principat.

Fins ara, els catalanoparlants que s’atrin-
xeraven amb més vehemència en la postura
de considerar la seva parla com una llengua
diferent del català, i escampaven entre els
seus conciutadans una teoria conspiratòria
segons la qual els catalans del Principat vi-
vim obsessionats amb la idea d’assimilar-
los, eren alguns valencians que, fa uns anys,
s’arrengleraven en el que s’anomenava bla-
verisme (hi va haver un partit, Unió Valen-
ciana, amb un líder peculiar, González Li-
zondo, que va gaudir de certa fortuna elec-
toral als anys vuitanta i noranta defensant,
en castellà, les singularitats del valencià i
promovent l’anticatalanisme) i que des de
fa temps ells mateixos han estat -ves per on-
assimilats pel Partit Popular, la majoria de
líders del qual ja s’expressen sempre, direc-
tament i sense complexos, en castellà. 

Darrerament, qui s’ha erigit com a pri-
mera espasa en la croada d’arraconar el ca-
talà a l’escola i a les institucions públiques i,
per tant, relegar-lo als usos folklòrics, és el
president balear José Ramón Bauzà, que ha
promogut, fent-se el sord davant l’opinió de
tota la comunitat educativa, una polèmica
llei de trilingüisme que (darrere l’aparent
promoció de l’anglès, que sempre queda
bé) té com a objectiu reduir la presència del
català a l’ensenyament i acabar amb la im-
mersió lingüística, de resultats més que
contrastats. En poc temps, el govern de
Bauzà ha tirat endavant aquesta llei, ha des-
cartat el català com a requisit per accedir a
la funció pública i, fins i tot, ha provat de
bandejar-lo en els topònims. Fa pocs dies, a
més, queia en l’actitud ridícula, demagògica
i populista que tradicionalment havia estat
patrimoni del blaverisme valencià. Literal-
ment, va dir: «no defensarem el català que
es xerra a Catalunya sinó el que vam apren-
dre dels nostres pares i padrins».  D’aquí a
dir que la llengua pròpia de les Illes és dife-
rent de la catalana hi ha un pas. I, tanma-
teix, si ens remuntem una colla llarga de ge-

neracions fins a l’edat mitjana, ens troba-
rem amb un dels padrins mallorquins més
venerables de la història, el savi, filòsof i po-
liglot Ramon Llull, creador del català litera-
ri, que no tenia cap dubte sobre la llengua
que parlava i en la qual va escriure bona
part de les seves obres, com també ho va fer
en llatí i en àrab.

L’intent de disgregació (juntament amb
la folklorització i el desprestigi social) és
una constant en els processos de substitu-
ció lingüística (i consegüent desaparició de
llengües minoritàries) que s’han produït o
s’estan produint arreu del món. Llegiu, si no
us ho creieu, l’interessant assaig de Carme
Junyent, Vida i mort de les llengües (Empú-
ries, 1992). Entendreu que l’únic interès que
tenen aquells valencians, balears i aragone-
sos (això del LAPAO faria riure, si no fos un
afer tan enverinat) que diuen defensar una
llengua pròpia diferent del català és dividir
per, un cop afeblida, procedir a l’abolició
dels usos públics d’una llengua que, durant
un temps, es mantindrà en les manifesta-
cions folklòriques per, al capdavall, desapa-
rèixer.
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(i consegüent desaparició de llengües
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La trentena de peces musicals de
la festa de la Patum amb les seves
respectives versions, que poden ar-
ribar a sumar més d’un centenar
de partitures. També totes les com-
posicions sobre la música patu-
maire que s’han realitzat per al
concert anual del Memorial Ricard
Cuadra que inclou aportacions
roqueres, romàntiques, jazzísti-
ques i de teatre musical, entre
d’altres. Recopilar tot el patrimo-
ni musical de la festa berguedana
reconeguda per la Unesco és l’ob-
jectiu del nou grup de treball que
s’ha creat a Berga. I no només la
música de Patum, la iniciativa
també vol donar aixopluc a la mú-
sica d’altres festes i celebracions de
la ciutat, com la dels Elois o la re-
lacionada amb Queralt, sardanes,
música coral...

La primera feina a fer és aplegar
les partitures que utilitzen les di-
verses formacions berguedanes i
centralitzar-les a l’Escola Munici-
pal de Música per tal que puguin
ser a l’abast de tothom. Xavier
Llobet, director de l’escola de mú-
sica i integrant del grup de treball,
destaca que, ara per ara, «cada
grup té les seves partitures, i n’hi
ha que són a cases particulars. És
una feina que està disseminada i
que intentarem unificar per ser efi-
caços». En última instància, el pa-
trimoni musical patumaire i ber-
guedà s’hauria de digitalitzar i
editar. En la primera reunió del
grup de treball ja es va fer una llis-

ta  el màxim exhaustiu possible per
poder reunir-lo i, d’aquesta ma-
nera, garantir-ne la salvaguarda.

El grup de treball és format per
Llobet; Lluís Sellart, de la cobla Pi-
rineu; Josep Moneo, del Memorial
Ricard Cuadra; Francesc Molera,
de la cobla Ciutat de Berga; Jordi
Sabata, director de la Banda de
l’Escola de Música; Albert Rumbo,
gerent del Patronat de la Patum; i
el músic berguedà Sergi Cuenca.
La idea és ampliar els integrants en
funció dels temes a tractar, i per
això en la propera reunió es con-
vocaran els representants de l’Or-
feó Berguedà i de la Societat Coral
Unió Berguedana, el Coro.
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Berga recopila el patrimoni
de la música de la Patum i
d’altres festes de la ciutat

L’objectiu és centralitzar les partitures que utilitzen les diverses
formacions a l’Escola Municipal de Música perquè hi pugui accedir tothom


ARXIU/PARTICULAR

El Festival Lola, nascut el 2003 a Esparreguera, en la seva onzena edició
oferirà programació també a Martorell, el Bruc i Sant Andreu de la Barca. Les
propostes artístiques, que a través d’un toc d’humor subtil aborden
temàtiques actuals i delicades, s’allargaran fins al desembre i s’inicien amb la
comèdia negra Per què moren els pares?, de Carles Alberola, a càrrec de
Tramateatre. Les representacions, al Teatret d’Esparreguera, es faran avui
(21 h) i demà (19 h), i també el proper cap de setmana. 



Arrenca l’onzena edició del Festival Lola

L’encara director artístic del Gran
Teatre del Liceu, Joan Matabosch,
creu que en la institució barcelo-
nina «s’han traspassat absoluta-
ment les línies vermelles» en el re-
ferent a les retallades i la baixada
de les subvecions públiques, en-
cara que també ha negat vehement
que «la casa s’enfonsi».

Després de presentar els con-
certs que s’inicien dilluns per
commemorar el bicentenari de
Verdi, Matabosch, que ja ha estat
presentat com a nou indepen-
dent del Teatre Reial de Madrid, ha
reflexionat sobre l’actual moment
de la institució, que no té director

general, ni nou director artístic
nomenat, i també haurà de buscar
un nou director del Cor, ja que José
Luis Basso marxarà a l’Òpera de
París la temporada que ve.

L’encara director artístic, amb
contracte fins al 31 de desembre,
ha reconegut que el teatre de la
Rambla fa anys que viu «un procés
molt difícil per la baixada brutal de
subvencions», per valor d’uns 12
milions d’euros.

El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, ha replicat que «no s’ha
traspassat cap línia vermella» i no
s’ha mostrat preocupat pel futur
del Liceu: «només m’inquieta la in-
quietud que té la gent».
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Matabosch: «al Liceu s’han
traspassat absolutament les
línies vermelles» en retalladesEls músics fan una aportació indispensable a la celebració de la Patum

ARXIU/DANI PERONA

Els músics s’organitzen per
millorar l’organització de la festa

La coordinació de les forma-
cions musicals que actuen per

Patum és en l’origen de la iniciativa
de recopilar les partitures bergueda-
nes. Segons Xavier Llobet, de l’Escola
de Música, «hi ha necessitat de trac-
tar temes pràctics, com la relació
amb les comparses, especialment en
el gran problema de la durada de les
cercaviles. És qüestió de posar-nos
d’acord, no de fer res contra ningú,
sinó d’anar tots a l’una».



LA CLAU


