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L a  M i r a n d a

Mes de març, llegeixo a La Vanguardia una enquesta 
sobre si les retallades pressupostàries han d’afectar 
també la cultura. El resultat?: 75% del vot popular a fa-
vor de la retallada i 25% en contra. Naturalment és un 
tema per a reflexionar-hi, ja que la cultura és el pal de 
paller de la nostra nació, i si es compleixen les previsi-
ons tornarem a la uniformització cultural de les «cultu-
res majoritàries», a una globalització que atemptarà de 
manera transcendent contra la nostra identitat. 

Durant els darrers anys del franquisme, la cultura ca-
talana era tolerada però no pas protegida, i el sociolin-
güista valencià Vicent Pitarch la definia com una cultura 
de peatge. Efectivament, si 
volies comprar un llibre en 
català t’havies de gratar la 
butxaca més a fons que si 
adquiries el mateix títol en 
castellà, però malgrat tot hi 
havia una militància social 
que feia possible la resis-
tència i frustrava els intents 
assimiladors que venien de 
ponent.

En arribar l’etapa democràtica, es va revertir la si-
tuació. Els qui manaven eren majoritàriament els qui 
havien liderat la resistència i, com que tenien la clau de 
la caixa, va començar a haver-hi barra lliure per a tot-
hom. Ho podem certificar amb multitud d’exemples, 
però només un cas: els més grans dels nostres lectors 
recordaran encara que per a anar a festa major calia 
comprar un abonament o passar per taquilla i agafar 
entrada. Quants anys fa que podem anar a totes les 
festes de la comarca sense haver de pagar res?

A nivell local, però també a nivell nacional, els poders 
públics han anat subvencionant esdeveniments cultu-
rals que ens han acostumat a veure com a normals ca-
sos com el fet que, en un concert o en un espectacle, 
hi hagi unes files reservades per a personalitats, públi-
ques o privades, que subvencionen l’esdeveniment, i 
moltes vegades entrades gratuïtes per a tothom amb 
diverses modalitats de regal. La mateixa revista que 
teniu a les mans, hi és per cortesia del nostre Ajun-
tament. Si anem a futbol, veurem la llotja plena de 
persones que, pel seu càrrec polític, tindran entrada 
preferent, i de vegades es reparteixen entrades a tort 

De la “cultura de peatge” a
 la “cultura de gorra”

i a dret per a omplir artificialment un estadi, sobretot 
quan juga una selecció, sigui del color que sigui. I així 
un llarg etcètera.

Per a la majoria de la població és tan evident que 
la cultura ha de ser gratis, que si algú vol fer qualse-
vol fullet en català demana al Servei de Normalització 
Lingüística que l’hi corregeixin o que l’hi tradueixin de 
franc. Per veure cinema en català, ha calgut que la Ge-
neralitat posés calés sobre la taula, i així i tot ja veieu 
els resultats.

I vist això, la pregunta és: Què dirà aquest 75% quan 
li demanin 6 € per a entrar a la festa del seu barri o del 
seu poble, quan hagi de pagar el preu real per a llibres, 
discos, espectacles en català, que ara són fortament 
subvencionats perquè siguin competitius? Però enca-
ra més, què direm tots plegats quan ningú no arrisqui 
diners per a publicar, editar, traduir, etc. qualsevol pro-
ducte en català i, per tant, només el puguem consumir 
en castellà o en anglès?

Serà possible tornar a una cultura de peatge en una 
època en què gairebé tothom consumeix gratuïtament 
qualsevol producte cultural a través d’internet? Les 
economies familiars faran un raconet per a dedicar-lo a 

la cultura ara que també els 
toca d’estrènyer-se el cintu-
ró? I els artistes, que ja no 
cobren res de la SGAE per-
què els seus productes amb 
prou feines es venen, ¿com 
s’ho faran si ni tan sols els 
contracten per a fer actuaci-
ons en directe, atès que els 
principals programadors del 
país són els ajuntaments, i 

la major part dels espectacles porten l’anagrama que 
certifica que reben subvencions de la Diputació, la Ge-
neralitat i/o el Ministeri de Cultura?
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