Observo que ravorriment —i no parlo del
motivat per causes patologiques— p r t derivar igual de la superació de tot alio que
és donat per a omplir la nostra vida com de
la incapaeitat persimal d"abastar-ho. N o estaría pas malainent de fer un estudi que
tractés cl tenia en tota Textensió que mereix. En ell lii hauria d'entrar forgosament
la cuiisabuda crítica a certs niétodcs pedagogies, a ccrls tipus de formació religiosa i a rcducació estética, aquesta d e conseqücncies mes importants que el que hom
pugui imaginar.
Deixem de banda tot prejudici que vagi en
contra de la Cultura occidental. Sembla que
darreranient algü n'abusi i, fins ara, sois he
pogut observar que les diverses critiques
scverament contraríes a ella tendeixen o bé
a proposar un canvi d'eslil —potser convenienl— o bé un canvi de base, actitud que
poi ser perillosa si ens acondueix a Taulonegació. A mes. ni en la pedagogía, ni en la
rcligió. ni en Tcstelica, ni en la cultura, en
general, pot dir-se que no s'hagin realitzat
estorbos dignes de teñir una difusió a r e s cola, ais escenaris, o ais aparells familiars
que cstableixen contacte amb les emissores.
Per tant, si hi h a prou reserves espirituals
que perinetrien exercir l'interés vers tota
classe de temes i. fins i tot, triar entre clls,
llavors, a qué será degut que nientre alguns
badulien de tedi. bcn justificat de part seva,
la niajoria fa cl que bonament pot, en cl
fons. per distrcure Tavorriment?
Fixem-nos bé que hem parlat de reserves
espirituals. Per tant, aixo vol significar econ niia (?) deis tresors d'espiritualital al-ludida. que no convé prodigar massa fácilment
a la llum del dia. J a no cal dir com podem
atribuir-hü — e n unes i altres latituds geografiques— ais intercssos crcats, obra que
hom ha sabul realitzar molt mes sublilmenl
del que cretem i a m h prou astucia com
per a fer-los sentir intensamcnt. fins i
tot. a qui no estigui en condicions de crearnc mes enllá d e les nccessitats quotidiancs.
AIgú em podría objectar que és possiblc la
creació d'intcressos cspecíficament culturáis,
i no m'atreviria. en justicia, a contradir-ho,
sí be cal teñir en comptc que la pressa que
vivim no permcl Tarribada de res que reclanií una activitat mental a m b pérdua d e
temps. De fet, els métodes propagandístcs
que ens han arribat del país de la Ilibcrtat
i els gángstcrs escolleixen el pa espiritual de
la massa, d'acord amb el dret de vtn, o siguí,
el niaxim nunieric de peticions obtingudes...
dcsprés d e prcvísles i prcparades, sensc plantejar, pero, c a p mena de possiblc indigestíó,
ja que es sol comptar amb rcxistcneia. arreu.
de bons cstómacs. Obrar altrament seria eniprar el tan ptK recomanable diripsine que,
amb tot, s'aprofita per a encarrilar i patrocinar la quantítat ímpressionant d'energia
—diguem-ne sobrera— que el poblé, lógicament, desfoga en llur assístcncia ais succcdanis moderns del circ ruma.
Com cxemple —entre els innombrables—
citare el fet a! quai es refcreíx el títol d'aquesi
comentan. La liturgia cristiana i la d e les
esglésies católica i ortodoxa, en particular,
no dcixa d'ésser una obra d'art de Tespécie
temporal (A part la plaslicitat simbólica de

les cerimónies). Podrá semblar convencional que l'arribada de la lluna de Setmana
Santa obligui ai recolliment i a la profunditat.
Pero I'ordre, en un "programa" unitarí en
llur transcendencia i en roblígació confcssional de scguir-lo ho justifica, en tois aspeeies.
Socialment. en canvi, tot es desenvolupa de
forma ben distinta. La passió en -minúsculaés temible, fins i tot, en termes de religió.
mentre en els succedanis ja esmentats del
circ roma s'exigeix, o dona molius de sospita que se'n desvia (No hi ha mes que recordar Faforisme clássic Mens sana in corpore sano). Per altra part, el prestigi del
qual frueix TEsglésia, és causa de que els
pols litúrgics prenguin un relleu importantíssim en la vida nacional. D'aquí en deriva la
pressa — t a m b é ! — en organitzar emissions
de música "fina" (dic un terme que s h a cmprat) per Setmana Santa. I com que la difusió mesurada i progressiva de tanta "finor"
cau tora de les "nccessitats del momcnt",
heus, dones, ravorriment organitzat perqué
s"ha fet sinónim de profunditat.
Pero tampoc els cxigents, els que blasonen
de cultura vcritable. podran descansar de badallar, ja que tota la quantitat important de
bona música religiosa espanyola segueix
dormint en biblioteques i arxius, mentre la
ferum de clássic de qualsevol aria del "Barber de Sevilla" es fa perceptible, també
únicament — o quasi— durant els dies Sants,
quan, al meu entendre. el seu grau de rcligiositat n o és pas molt superior al d e la tan
concguda cani;ó " C u a n d o calienta el sol allí
en la playa".
Fenomen com el de seguir essent inapropiat
un tipus de programació tan cuidadosanient
reservada és explicable per la matcíxa pérdua de contacte a m b cl genere i a m b llurs
naturals distincions especifiques. En sentít
invers. es produeix molt freqüentment cl
mateíx abús de confianza i la mateixa inconscqücncia cada vegada que ens és possiblc d'cseoltar. per sorpresa, — i amb la sorpresa és molt cosa del temps especular-hí—
noms divins entre els ritmes de moda. U n a
missa de qualsevol mestre antic de laCapclla
Reíal o de I'església de Santa María del Mar
és un anacronisme d'una pesantor inexplicable, ja que reclama un esfor? d'atenció sí
la volem valorar. I aixó succeeix malgrat
molt legítimament s'hagi reclamat, des de
fa temps. l'exaltacíó de tots els valors p r o pís, nacionals o patriótics. En canvi, he pogut escoltar una cangó en la qual es deia que
"Dios es un bromista" i llcgir un Ilibre que
parlava sobre "un Dios de segunda división".
Per tant. cree que, a fi de poder arribar a
entendre les bromes divines i classificar
"Pequip" celeste, sería qüestió de comenijar
a pensar en la necessitat de crear una censura del gust, mesurar bé el seu abast, calcular les possíbilitats d e llur existencia i discutir el dret que exerceixí la seva missió
orientadora. N o cal dir que no parlo p a i
massa convcngudament que aixó sigui factible, pero, en tot cas, sempre seria convenient d*intentar-ho, malgrat podem comptar,
per endavant, a m b la reprovacíó de molts
que "es passcn d'actuals" i la d'aJtres que,
incomprensíblement, defcnsarlen els seus
intercssos.
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