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Sr. Modes! Reixach: Per un cantó vull expressar un acard profund 
amb les tesis que heu desenvolupat, pero al hora també vull mos
trar un cert malestar. Costa, ara i improvisant, exposar-ho en detall, 
i més quan en la vostra comunicació, Sr. Galí, heu tocal lants temes 
que encara dificulta més el plantejament general de les rnateixes 
qüestions. la he dit que eslava en profund acord amb les tesis de 
fans, pero m 'ha semblat que la vostra exposici6 era excessivament 
apassionada. la sé que la passió és un elernent positiu ¡ que 
esperan a la renexió. que provoca mohes vegades les feaecions 
deis altres, pero la passió pot donar la imatge d'una seguretat 
gairebé absoluta. 1 en el terreny en que heu fel discórrer les vQstres 
reflexions és necessari també el dubte. Especialment quan s' afirma 
allo que nasal tres som, i volem ser, no tant a nivell personal sin6 
com a país. La rotunda seguretat en aquest camp la trobo 
excessivament idílica. 1 aixo Higa amb una tercera reflexjó: He trobat 
que plana tant sobre la primera intervenci6 com sobre la vostra un 
excessiu angelisme: com si la cultura no tingués res a veure amb el 
diner, com si la cultura només fas d'una iniciativa privada, d'unes 
persones extres o d'unes entitats gairebé naturals. No padem 
ablidar que la cultura també s'ha fet de subvencians, i que els 
millors pintors, els millors músics i els millors literats, han estat 
gent subvencionada. Contra les opinions que ho neguen, em sembla 
que el poder polític ha de fer cultura. Si voleu podem discutir quina 
és la cultura que han de fer, la que es fa des de Madrid a des 
d'aquí, la propia de la dictadura o la de la democracia. Pero em 
sembla innegable que tot govern ha de tenir una política cultural. 

Sr. Jordi GaIí: Els castellans tenen aquell proverbi: Perro que 
ladra no muerde. S6c apassionat en I 'expressió, pero sóc una 
persona molt pacífica, aixo tingueu-ho ciar. És una característica 
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intel·lectual meya: s6c contundent en l 'expressi6, pero després a 
¡'hora de matisar, matisaré lOt el que vulgueu. Vull insitir en que el 
poder polític no s'ha de ficaT en la cultura, pero sí en el patrimonio 
Aquest és producte d'un pacte, i aixo sí que s'ha de subvencionar. 
V6s heu dit que la cultura sempre ha estat subvencionada. 
Evidentment, no hi ha possibilitat que cap expressi6 espiritual 
existeixi si no hi ha al costal la material. Pero jo us diría que el 
Cenrre Excursionista de Catalunya i , 'Orfeo ealaJa, per agafar dues 
institucions cabdals de la nostra Renaixenc;a, no van ser mai 
subvencionades per institucions públiques. Mozart, que va ser 
subvencionat en diversos trehalls, en molls d'altres no ha va ser, 
i si va anar a parar a la fossa comuna és perque va engegar el 
príncep de Salzsburg més enlla d'on es ponia el sol. Evidentment 
va ser subvencionat, és ciar, s'ha de viure. No fa ara l'Estat el que 
abans feien els mecenes particulars o els prínceps? Em sembla que 
no: en la mateixa existencia d'un Ministeri de Cultura i la substitució 
de " la instrucción pública" per "la educación", hi ha alguna cosa 
de perverso Se ti dóna una sobirania que no és la que li pertoca. El 
poder polític ha d'intervenir i molt, en moltíssimes coses, pero no 
precisament en aquestes que en darrer terme són I'expansió de 
l'espiritualitat de cadascú. 

Sr. Jordi Font: La cultura catalana no necessita un estat. Catalunya 
té competencia exclusiva en materia de cultura des del 1980, exclu
siva! AixD vol dir que deis problemes que hi ha, que hi són, n'hem 
de buscar les claus no a fora sinó a dins. Aixo és molt important, 
perque si mirem pel forat equivocat perdem tata capacitat crítica. 

Hi ha una cosa que em sembla gravíssima en termes de política 
cullural, que és desestimar i no de manera inconscient sinó tan 
explícita com ha heu fet, la dimensió economica de la cultura. La 
visió, i ja no parle m del llibre, de les noves formes de visió, digital 
per exemple, la indústria discografica, la indústria cinematografica 
i tates les varietats audiovisuals, no són cultura? A finals del 
s. XX i a punt de comenc;arel XXI. quan aixo esdevenen els suports 
universals per excel'lencia de la cultura, tant de la de masses com 
de I'altra, com podem fer abstracció de la dimensió economica de 
la cultura? Ens estem situant en una cultura de principis del XXI, la 
cultura avui ja no és aixo, és una cosa molt més complexa, la dimensió 
economica és obvia i no només en les indústries de la cultura, 
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també en el patrimonio Recordo quan Empúries eren unes runes, fa 
no tant, fa unes decades. En els pressupostos públics era un forat 
que es feia insuportable. El patrimoni era un pes que s'arrossegava 
extraordinari. S'hi va aplicar un projecte economic al damunt, un 
projecte vinculat a la indústria del turisme, un projecte imaginatiu 
de la difusió del palrimoni. Que ha sueeeH? Que Empúries ha deixal 
de ser un pes mort a I'esquena del pressupost públic, i ha passat a 
ser una font d' ingressos que pot financtar la recerca, l 'excavació, la 
investigació de la propia Empúries. 

Sr. Jordi Galí: No desestimo de cap manera I'aspecte economic, 
de cap manera! Pel que fa a I'exclusivitat en materia de cultura 
deixeu que us ho digui posant d'exemple del terreny de I'en
senyament: I 'exclusivitat no ha servit per res. Des que varem 
obtenir I'exclusivitat en aquesta materia fins el dia que jo em vaig 
jubilar (1992) no he pogul fer al Balxil leral un eurs d'hisloria de 
Catalunya! 1 si ¡'he fet, ha estat saltant-me les normes de la meya 
adminislraeió, de la Generalilal de Calalunya. El Balxilleral espanyol, 
obligava. 
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