
30
debat

DIJOUS, 21 DE NOVEMBRE DEL 2013 ara

Singulars i universals

El lema de la cultura ca-
talana, convidada d’ho-
nor a la Fira del Llibre
de Frankfurt del 2007,
va ser un encert. S’hi

presentava com a “singular i uni-
versal”. Una cultura com totes les
altres, homologable; però amb un
patrimoni i un perfil específics,
particulars. Va ser un encert tam-
bé perquè contenia una afirmació
de trajectòria, una definició de pre-
sent i un propòsit de futur. Establia
els paràmetres d’una continuïtat. I
era aplicable a les diverses activi-
tats inscrites o adscrites a una cul-
tura nacional permanentment in-
teressada per totes les altres, des
de la vivència i la renovació desa-
complexades del propi llegat. Una
cultura oberta i canviant, inclusi-
va, permeable, disposada a la coo-
peració, a compartir i a intercanvi-
ar influències i formes d’expressió.
A Frankfurt, el 2007, al costat dels
llibres i de totes les arts, com a
tants llocs i tantes vegades, els cas-
tells van actuar com a símbol, com
a prova material efímera però im-
ponent d’aquella, nostra, cultura
peculiar. Castellers de Valls i de Vi-
lafranca, en representació de tots
els altres, van exhibir i certificar
amb contundència aquella marca
de singularitat de vocació i projec-
ció global.

No sóc casteller. He vist castells
d’ençà que tinc memòria. Però no
n’he fet. No hi he participat més
enllà de la perifèria testimonial
d’alguna pinya, arrossegat per al-
gun amic. Però he patit a cada sac-
sejada, vista de prop o de lluny. I,
des de la distància, m’he descobert
còmplice, emocionat i commogut.
Sempre m’ha semblat que aquells
castells eren una expressió genu-

ïna del meu país. Sem-
pre. I me n’he sentit im-
pressionat i orgullós.

El món casteller aca-
ba de commemorar el
tercer aniversari del seu
reconeixement com a
part del Patrimoni Cul-
tural Immaterial de la
Humanitat. El 16 de no-
vembre del 2010, des-
prés d’un procés ence-
tat el 2007 aglutinant
energies i voluntats, a l’Assemblea
de la Unesco celebrada a Nairobi,
mentre el president del Parla-
ment Ernest Benach carregava i
descarregava el rostre i els punys,
els castells quedaven inscrits en
un exclusiu registre mundial d’ac-
tivitats, festes i representacions
mereixedores d’especial conside-
ració i protecció. Dilluns passat, al
Palau de la Generalitat, sota la
presidència del conseller Ferran

–la mesura justa– entre la preser-
vació del substancial, de l’irrenun-
ciable, i la modernització i actua-
lització del necessari. Els castells
han perdurat i han sabut transfor-
mar-se. S’han fet més grans, s’han
expandit organitzativament i ter-
ritorialment, han guanyat visibili-
tat als mitjans i a la societat, han
atret més gent, han incorporat de-
finitivament les dones, són més
transversals, més segurs per a la
canalla... I han mantingut íntegres
els seus trets característics i els
seus valors definidors. Un castell
és el repte públic d’un equip dis-
posat a posar-se a prova. És un
gest col·lectiu d’audàcia. És una
empresa complexa que convoca a
la participació dels presents. És la
materialització tangible i concre-
ta d’una ambició; una mena de mi-
racle de la col·laboració i la disci-
plina. La seva verticalitat desafi-
ant només és possible per la seva
horitzontal capacitat organitzati-
va. És el triomf del grup, l’expres-
sió de la capacitat de l’esforç hu-
mil i persistent. És un model insu-
perable de cultura cooperativa,
adoptat com a referència en mol-
tes organitzacions empresarials i
programes universitaris.

La poderosa emergència dels
castells és potser, ara mateix, la mi-
llor font de metàfores per als rep-
tes socials i nacionals que ja estem
afrontant. És una història d’èxit
que ha de continuar irradiant la se-
va vitalitat per tots el replecs de la
cultura popular del país. Prosse-
guint l’adaptació als canvis; extre-
mant la permeabilitat i l’accessibi-
litat; evitant les temptacions des-
naturalitzadores. Per molts anys,
plens de noves fites. Per una llar-
ga trajectòria d’exemplaritat.

Mascarell i amb la pre-
sència de les colles i de
bona part dels impul-
sors i continuadors de
la iniciativa, es va re-
memorar la fita.

L’acte va tenir un to
de discreta i contingu-
da solemnitat. No va
ser només un exercici
de memòria. El reco-
neixement extern, en-
cara que es produís al

màxim nivell internacional, no-
més va ratificar l’evidència inter-
na de la importància del fenomen
casteller en la transició de la cul-
tura popular tradicional catalana
des de la resistència davant del
franquisme fins a la renovació
protagonitzada per la generació
actual. Els castells han estat una
de les formes de cultura popular
amb més capacitat d’influència a
l’hora de buscar i trobar l’equilibri
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La farmàcia i els pacients
El dia 9 de novembre Xavier Martínez, al
seu blog Generalitats (a l’ARA Emprenem
online), va publicar un post sobre els im-
pagaments a les farmàcies, on interpre-
ta que el cartell exposat a les farmàcies
(“Durant 4 mesos, hem pagat la vostra
medicació”) culpa els malalts del fet de
necessitar medicaments. Com a presi-
dent de la Federació d’Associacions de
Farmàcies de Catalunya (Fefac) vull
aclarir que la nostra queixa no va dirigi-
da al ciutadà, sinó a l’administració, que
és qui no paga. Res més lluny de la nostra
intenció que culpar els nostres pacients.
Estem al seu costat (en molts casos amb
una relació de molts anys) i comprome-
sos amb la seva salut, tal com ens reco-
neixen ells mateixos. Així s’explica que
moltes farmàcies arrisquin el seu patri-
moni per poder comprar els fàrmacs per
als seus usuaris, tot i que no els cobrin.

D’altra banda, el Sr. Martínez nega
que les farmàcies estiguem pagant res als
ciutadans. Encara que tots sufraguem els
fàrmacs a través dels impostos, mentre
l’administració no els pagui a les farmà-

cies, som les farmàcies les que ho fem, i
prop d’una trentena han tancat per això.

També trobem desafortunada la com-
paració amb les retallades patides pels
treballadors públics, que, segons afirma
Martínez, equivalen al 7% del seu sala-
ri. Això passa per alt que les farmàcies,
deixant de banda els impagaments, su-
porten una baixada de facturació del
22% des del 2009, a causa de les mesures
de contenció.
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