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TIR1QPICS MARCELLI BORRELL 

Cultur a aristocrátic a 
Tenia pensat celebrar els 100 T(r)ópics parlant de mi. 
Pero qué fa un articulista si no parlar sempre d'ell. 
Escriuré, dones, sobre les coses inútils que tant tro-
bava a faltar Óscar Wilde. Dilluns 27 de setembre po-
so TV3: digui 33, que demanaven els metges per 
auscultar-te, i em trabo al bell mig deis Premi s Na-
cional s de Cultur a 2004.1 jo en calgotets! 

L'escenah, el Teatre Nacional de Catalunya, om-
brejat de blavors i megapantalies. Onze guardons i 
tretze protagonistes: quatre dones i nou homes. 
Zapatero viu a la Moncloa, que si no la paritat hau-
ria triomfat. En general, els discursos sonaven rel-
vindicatius maldant per la famosa memoria históri-
ca. S'ha vist mai que la magdalena de Proust ser-
veixi per altra cosa que no sigui sucar en la 
nostalgia? Qui es saltava el protocol patriótic era 
Isabe l Coixet . Amb la seva inefable estupidesa 

feia bona la dita: menja i calla. Premi Nacional de Ci-
nema, l'autora de Mi vida sin mí badava boca afir-
mant que "els films no es distingeixen per la seva na-
cionalitat, sino entre bones i males pel-lícules". Ales-
hores per qué acceptava un premi nacional? Miop, 
creia estar ais óscars de Hollywood? Sort que els 

La cultura sou vosaltres, 

basicament els creadors 

 i els pensadors 

seus films son mes coherents que ella. I parlant de 
xerrar, el discurs de Pasqual Maragall reblava el clau. 
"Qué és cultura? I tu m'ho preguntes, inventor del 
frankensteiniá Fórum de les Cultures? "Cultura és tot 
i no res". I davant l'esglai general, el presi afegia: "És 
1'imaginari col-lectiu". En veure, pero, la cara de pru-
nes agres deis ¡I-lustres assistents, rematava la corri-
da amb un brindis a les grades: "la cultura sou vosal-
tres. basicament els creadors i els pensadors". De 
cop, \'ancien régime aristocrátic dirigia l'escena polí-

tica. 
I la retreta final deis fastos a ritme geriá-

tric amb la companyia oficial del régim, Da-
gol l Dagom , que vivint de records, via ví-
deo, assajava la cangó deis pirates Mar i 
Cel d'un Guimerá deconstruít que ara tor-
nen a reflotar. Embafador "tocinillo de 
cielo" a la vista. Amb Pasqual Maragall 
-apassionat grumet i volador de coloms-
exercint de flamant capitá amb la desneri-
da Caterineta al timó d'un galeó fantasma. 


