
COL'LOQUI 

Sr. Jordi Galí: La erisí de )'associacionisme és evidentment, i em 
penso que heu tocat un punt essencial. En una societat en la qual 
la creen,a generalitzada és que I'home és una lIibertat indetermi
nada, no lIigada per res ni per ningú essencialment, i que en tot cas 
admet que els lIigams narnés 56n formals, és evident que 
I'associacionisme no pot funcionar. 

Per altra cantó, és enormement perillosa -i ha diré en la meya 
ponencia- la intervenció pública en aquestes coses. L'Orfe6 i els 
Centres Excursionistes, que van ser les dues graos bases de final 
del segle passat i comen9ament d'aquest segle de )' associa
cionisme, no van sortir de la protecció pública, van sartir per elles 
mateixes. No és que vuIgui menysprear la feina que esta fent la 
Generalitat, cree que és una bona feina, pero és extraordinariament 
ambígua i perillosa perque ja sabem que de la sub venció de la 
cultura, s'arriba a la cultura de la sub venció. 

Sr. Joan Vida): Té tota la raó i li agraeixo que hagi fet aquesta 
observació final perque jo la comparleixo totalment, pero és molt 
difícil de canviar-Ia d'una forma immediata. La mostra més clara de 
la debilitat de I'associacionisme cultural és que s'hagi de recórrer 
a la subvenció sistematica. Si voleu un element que justifiqui en 
termes economics la crisi de la qual estic parlant, dones la trobem 
en aixo: no hi ha cap associació cultural 3vui dia que pugui viure 
deis seu s propis recursos. 

El cas més emblematic de tots el tenim amb els Ateneus. Tenen 
unes estructures i una serie d'instal·lacions magnífiques, gran
dioses, importantíssimes, que varen ser fetes amb l'esfon; perso
nal deis associats en una epoca en que els recursos economics 
eren molt més inferiors deis que la societat pot disposar avui. 

Si les subvencions es tallessin en aquest moment 3ixo 
determinaría la caiguda d'un bon nombre d'associacons. Jo cree 
que la millor mostra de la recuperació de ¡'associacionisme cultural 
sera quan fem una convocatoria de subvencions i no s'hi presenti 
mngú. 

Sr. Ramon Valls: En la intervenció que acabo de sentir hi trobo, en 
el llenguatge mateix en que s'expressa, paraules que em resulten 
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simptomatiques. En diré alguna: desgraciadamenl aixo és mor! O 
seria especialmelll greu. Aquestes paraules són significatives de 
que hi ha unes avaluacions latents, no expressades, pero des de 
les quals es creu que allo és desgraciat, o que allo és greu. ¿No hi 
ha una política que manté morts dempeus, o que s'esfor�a per fer
ho? Les formes de vida moren, i en neixen de noves: a aixo ens 
hem d'atendre basicament. El resum és aquest, una política que 
tendeix a salvar segons uns criteris que vol en fixar coses que ja no 
s'aguanten, a mi em sembla que cal repensar-la. 

Sr. Jordi Sales: Aquí hi ha un problema que cal reflexionar: s'esta 
envellint la militancia d'aquest País. Hi ha una militancia de la 
me va edat, de cinquanta cap amunt, que esta fent un tap en les 
associacions. Llavors ve el lament de la no renovació associativa. 
1 és que tot a la vegada no es pot fer. Del que la Generalitat s'ha de 
preocupar és que el País faci un debat sobre les opcions de 
voluntariat, ONGs, tercers cicles, estudis per Internet, viatges a 
l' estranger. .. Tot a la vegada no es pot fer: ens cal saber quin model 
de País volem ¡ actuar en conseqüencia. Necessitem un cert realisme 
de la possibilitat que el ciutada, que no és un menor, deliberi sobre 
el morlel dePaís que vol. Perque del contrari i en I'exemple del Dr. 
Valls, enterrarem el que es mori, tant amb subvencions com sense. 

123 


