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La cultura catalana en el segle XXI

L’oportú comentari del senyor Marçal Sintes titulat Mieras i Boadella m’ha trepitjat el tema. Jo també
estic sorprès que el primer acte públic que ha realitzat la flamant consellera de Cultura, senyora
Caterina Mieras, hagi estat oferir un vistent desgreuge a la figura d’Albert Boadella. O sigui a tot un
professional de l’escarni aliè. Escarni de persones, representatives d’institucions o no, de companys de
professió, de crítics i en definitiva de tothom qui hagi pogut pertorbar els seus interessos particulars. I
també d’un concepte de país, tan discutible com es vulgui, però mai vilipendiable i encara menys de
forma tan barroera i contumaç com practica ell amb obsessió malaltissa. 

I que consti que em dol més quan ho ha fet fora de l’escenari –que això no deixa de ser una convenció
si es vol professional – que a dintre. 

No sé si l’actuació de la consellera té poc o molt a veure amb el contingut d’un document intern del seu
partit sobre política cultural en què, de manera més o menys literal, s’exposa que la cultura popular
catalana, aquella que sorgí del romanticisme del segle XIX, és pròpia de nacionalismes caducs, i es
critica que la Generalitat hi hagi dedicat una atenció particular, especialment als més tradicionalsi
conservadors, sovint anquilosats i de baixa dinàmica comunitària. En el document s’advoca per atènyer
un nou concepte de cultura popular que inclogui la diversitat de col·lectius presents a Catalunya amb
especial atenció al flamenc i a la rumba catalana. No crec que aquests dos principis ideològics, aplicats
a fons, siguin gaire diferents ni, encara menys, contradictoris. Senyora Caterina Mieras, encara que li
pugui sorprendre, fa molt de temps que desitjo un canvi radical a la política cultural del país. O el que
vindria a ser el mateix, que existeixi una autèntica política cultural catalana institucional. I cada concepte
té un valor molt explícit i irrenunciable. Potser en el fons el que cal primer és promoure una profunda,
rigorosa, desapassionada i oberta reflexió global sobre què és cultura catalana al llindar del segle XXI.
Mentrestant hauria preferit que el seu primer gest públic hagués estat, per exemple, gaudir de l’excellent
espectacle que es va celebrar al TNC com a cloenda de l’Any Ruyra. 
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