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Comentaris a la Consellera de Cultura
de la Generalitat de Catalunya Laura Borràs
“La cultura, eina de transformació”

B

envolguda Consellera:

solemne presentació pública.

cap membre de la redacció de LO
CAMPUS la coneixem personalment però
un dia ens vàrem lligar com “amics” a Facebook i hem acabat familiaritzant-nos
DPE YRVWq SHO WVXQDPL GH IRWRJUDÀHV
que vostè mateixa ha penjat a la xar[DÀQVLWRWRVREUHWRWVREUHVLWXDFLRQV
IDPLOLDUV D PpV GH IRWRJUDÀHV G·DPLFV
LFRQHJXWVGHODPXOWLWXGG·DFWHVFXOWXrals que vostè ha seguit per tot el País.
Una imprudència de quan no era ConVHOOHUDLTXHDUDKRDSURÀWHQXWLOLW]DQW
aquest material per criticar-la durament
ÀQVDODFDOXPQLD
Nosaltres també li farem uns comentaris
FUtWLFVSHUzGHVGHOUHVSHFWHO·HVWLPDció i sobretot fent-li una crítica constructiva.
Vostè és possible que no ho accepti,
però vostè junt amb la Consellera Elsa
Artadi, representa la traducció política i
SUjFWLFDGHO·LGHDULGHOV3UHVLGHQWVGHOD
Generalitat, sobretot del President Torra, tant èpic i integra i tant poc “diplomàtic” i pràctic. Vostè més que ningú és
“la idea President Torra” en versió Dona
o sigui com a dona: més intel·ligent i
efectiva.
Tota aquesta ensabonada inicial li fem
perquè ens la creiem, però sobretot
perquè ha sabut començar a portar a la
pràctica el que el president Torra ja havia anunciat en el Pla de govern, però
que no veiem enlloc. Què és que el govern Torra pràctica una governança amb
transversalitat de les polítiques importants entre els diferents Departaments
del govern.
Això de la “transversalitat” era un desig,
però un govern de coalició ho fa molt difícil, sobretot si els Consellers és miren
de reüll –com passa, encara que ho neJXHXRÀFLDOPHQWLVLSHUODIDOWD´G·XQLtat política” acaben sent contrincants
en les futures comtesses electorals.
Sigui com sigui, el Departament de Cultura ha presentat un treball denominat
“La cultura, eina de transformació”
que ha propiciat un document base, una
YHUVLyHQ O·RGLyV3RZHU3RLQW L HVSHFLDOPHQWODUHDOLW]DFLyG·XQ&RQVHOOGH*RYHUQHVSHFtÀFGHGLFDWDODWUDQVYHUVDOLWDWGHOD&XOWXUDDPpVG·XQDHVSHFLDOL

Ho adjuntem tot, perquè tot plegat és
més que un document, és una operació
de comunicació ben lloable, però que
pel fet de ser una síntesi del treball fet
o en marxa, immediatament pots veure
les mancances. (En aquest número de
LO CAMPUS, a la pàgina 6, recollim part
GHWRWDTXHVWWUHEDOODPEODYHUVLyRÀFLal del Departament).
Li plantegem dues temàtiques que cal
abordar per seguir la transversalitat de
la Cultura i que vostè NO contempla.
(Només ho apuntarem):
PRIMERA TEMÀTICA
6·REOLGDGHOHV“Produccions Creatives
Pròpies de les Universitats de Catalunya” i en general de totes les univerVLWDWV GH SDUOD FDWDODQD 6·REOLGD GH OD
VHYD LQFHQWLYDFLy GH O·DMXW TXH PHUHLxen i de la seva difusió.
En moltes de les Universitats tenen establert orgànicament un “Servei Cultural
&HQWUDOµHQG·DOWUHVpVXQVHUYHLFXOWXral en xarxa. A més cada Facultat, Escola
i Departament és un món molt interessant en producció cultural.
Hi ha Facultats que per la seva especialitat en algun dels camps de la cultura, en
les pròpies assignatures, en treballs de
ÀQDOGHFXUVLQGLYLGXDOVRFRPSDUWLWVL
en treballs de post-grau, hi ha una immensa producció cultural i normalment
és de molta qualitat amb estàndards totalment professional encara que siguin
creats per amateurs, però tota aquesta
creativitat té una pobre difusió.
Difusió quasi nul·la entre les pròpies coPXQLWDWVXQLYHUVLWjULHVÀQVLWRWHQXQD
mateixa universitat ningú coneix el que
es fa culturalment a les aules, als platós
o als tallers dels diferents centres. No
cal dir que un estudiant universitari de
&DWDOXQ\DHVWjG·HVTXHQDDXQGHO3DtV
València i viceversa, per posar un exemple.
7DPEp D O·jPELW GH OD FLXWDGDQLD GHOV
diversos públics potencials aquesta immensa, suculenta i elegant oferta cultural universitària no els hi arriba, no és
programada, no és distribuïda, no és difosa en general.
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PORTADA: Escultura de Jaume Plensa:
“Carmela” (2015) instal·lada davant
del Palau de la Música Catalana de
Barcelona.
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“Empremta de mà” (1974) d’Antoni Tàpies.
Obra en solidaritat al poble vietnamita, oferta a Comissions Obreres de Catalunya.
Fundació Antoni Tàpies ©.
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EDITORIAL (continuació)
¿Tot aquest món no li pot fer
costat un Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que es creu de veritat la
“transversalitat de la cultura”?
SEGONA TEMÀTICA
El treball “La cultura, eina de
transformació” obvia les qüestions de l’Aran i de la seva cultura.
Senyora Borràs: ja sabem o suposem el seu respecte a la Val
G·$UDQ L WRW HO TXH O·HQYROWD
ÀQV L WRW HQV FUHLHP TXH VHULD
capaç de recitar-nos en veu alta
HOVFOjVVLFVGHO·RFFLWj SHUzHO
cert és que al seu Document i
WRWHOTXHO·HQYROWDQRFRQWHPSODUHVG·$UDQ
La cantarella sempre és la mateixa, ens diuen: allà on diu Catalunya o català hi podeu llegir
Aran o aranès. Tot és ben difícil,
que a més de no escriure-ho, els
aranesos han de imaginar que
també hi son.
-DQ·KLKDSURX'HL[DQWGHEDQda els unionistes democràtics
com els unionistes feixistes que
VHPSUHIDQG·HVSDQ\ROLVWHVHOV
independentistes catalans actuHQ DPE PHQWDOLWDW GH ÀORFHQtralisme català. Un centralisme
conscient o inconscient, però
V·REOLGHQGHO·DOWUDUHDOLWDWQDcional de Catalunya.
Ja sabem que hi ha Institucions
araneses, que hi ha un cos legislatiu i que la cultura a Aran és
una competència plena del ConVHOK*HQHUDXG·$UDQSHUzWDP-

bé sabem que la Generalitat de
Catalunya ha de cooperar en la
protecció i promoció de la cultura aranesa i occitana.
A més els Departaments de la
Generalitat de Catalunya han
G·DMXGDU D OHV LQG~VWULHV FXOturals i donar suport per a la
promoció de la llengua pròpia
d'Aran en qualsevol dels àmbits
relacionats amb la cultura, les
indústries culturals, la creació
cultural o els mitjans de comunicació.
Però també la legislació vigent
contempla que calen impulsar
les iniciatives necessàries per
a coordinar els esforços amb la
resta de territoris occitans en
favor de la promoció i la preservació de la llengua.
Ho veu, senyora Borràs quan
camp té per recórrer amb la
seva “transversalitat cultural
entre Departaments”.
Li fem només tres propostes
concretes:
PROPOSTA A
(Ben petita i fàcil).
$O ZHE LQVWLWXFLRQDO GH OD *Hneralitat de Catalunya, en el
seu lloc referit al Departament
de Cultura i en el seu apartat
de “Llengua Catalana”, hi ha
increïblement el sub-apartat
´G·2FFLWjµ &DO UHPRGHODUKR L
canviar-ho.
3ULPHU SHUTXq O·RFFLWj QR pV

FDWDOj L VHJRQ SHUTXq O·DUDQqV
GHQRPLQDFLy D$UDQ GH O·RFFLtà- es mereix un apartat independent propi, amb una entrada directa.
Les formes també porten ideologia i política, encara que parlem de llengua.
PROPOSTA B
Que la Generalitat de Catalunya
ajudi econòmicament a la iniciativa privada, a la iniciativa associativa, al propi Conselh GeQHUDX G·$UDQ L DOV$MXQWDPHQWV
aranesos que volem construir un
modern i singular Palau de Congressos, amb instal·lacions escèniques, culturals i universitàries de primera divisió, acollint
el gran “Centre de Referència
de la Cultura Occitana”. Tot
aquest complex localitzat a la
capital del País o sigui Vielha,
amb diferents subseus al territori aranès.
8QHGLÀFLVLQJXODULHPEOHPjWLF
UHDOLW]DW D WUDYHV G·XQ FRQFXUV
LQWHUQDFLRQDO G·DUTXLWHFWXUD
que sigui motor de cultura. I
que també propicií el turisme
cultural.
Aquest Projecte, que potser
tant transcendental, no el poGHPIHUVROVGHVG·$UDQQHFHVsitem la solidaritat dels catalans.
Ja que tenim els terrenys municipals: Qui no ha somiat a Aran
en tenir una mena de Guggenheim de la cultura occitana?

PROPOSTA C
+DG·KDYHUXQFDQYLUDGLFDOGHOV
mitjans de comunicació públics
en aranès.
Tenim una radio i televisió en
GLDO G·HPLVVLy GXUDGD G·HPLVsió, horaris, difusió i inversions en producció propis (sigui
RULJLQDO R GREODGD  GLJQHV G·XQ
País colonitzat. A qualsevol inGHSHQGHQWLVWDFDWDOjO·KLKDXULD
de caure la cara de vergonya de
com estant el mitjans de comuQLFDFLyS~EOLFVDOD9DOG·$UDQ
Sort dels periodistes aranesos
professionals que hi treballen.
A Aran només es podrà viure de
veritat en aranès, si tenim un
mitjans de comunicació en aranès les 24 hores al dia. Perquè
serà una potent eina de normalització lingüística.
Necessitem una “Corporació
Aranesa de Mitjans AudiovisuDOVµEHQÀQDQoDGDLDPEPROWD
creativitat. Seria tot un motor
modern de creació de cultura.
Senyora Borràs ho veu, un nou
FDPSFRPO·DUDQqVTXHWpSHU
recórrer amb la seva “transversalitat cultural entre DepartaPHQWVµ$MXGL·QV
+++
Força a la cultura !!! ... i com
vostè diu: “la cultura, una eina
de transformació”.
Salutacions cordials
La redacció de LO CAMPUS

