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F O T O G R A F I E S :  F R A N C E S C  C ATA L à

A L B E R T O  V E L A S C O  I  J O A N  TA L A R N

mIquEL CALÇADA

E N T R E V I S T A

Comissari de la Generalitat per a l’organització dels actes
commemoratius dels 300 anys dels fets de 1714

Fem d’hora. Són tres quarts de set del vespre 
quan entrem a l’edifici del grup d’emissores 
Flaix. Just sortim de l’ascensor, a la planta 9, 
ens topem amb en Miquel Calçada. Ens fa 
una salutació de compromís que es transfor-
ma en rialla, seguida d’encaixada de mans, 
després de presentar-nos com a membres del 
consell de redacció de la revista ARTS.

Ens convida a passar. Esperem uns breus 
minuts a la planta on hi ha les cabines 
d’emissió i la zona de redacció. Fa molt 
de goig. De disseny actual i diàfan, amb 
una magnífica vista damunt del passeig 
de Gràcia que ens permet veure, davant 
mateix, un gran rètol de reminiscències po-
lítiques: Majestic. 

Passeig de Gràcia, Majestic... Sens dubte, 
som al Centre, a la Capital i al Carrer on 
s’han pres i es prenen decisions transcen-
dents per al futur del nostre país, entrevis-
tant una “persona humana” important. 
Una persona que, més enllà de la popula-
ritat que s’ha guanyat en la seua carrera 
de comunicador, és la responsable de la 
que és, segurament, una de les commemo-
racions més influents que s’han celebrat a 
Catalunya. 

Ens fan passar a l’altell, on hi ha una sala 
de reunions, al fons de la qual s’hi veu 

el despatx del Miquel Calçada, mobiliari 
i espais moderns, presidit per una gran 
foto del president Macià.

Molt amable, ens ofereix aigua i fixem 
els termes de l’entrevista. Comencem.

El Tricentenari, per fer què? A més de fer 
memòria històrica d’uns fets, també és 
un revulsiu social? Més encara, vol ser, 
com acusen alguns, una eina política?

El Tricentenari no és una eina política. 
Evidentment, totes les commemora-
cions poden tenir una interpretació 
política, però la raó primera del Tri-
centenari és commemorar, com ho fa-
ria qualsevol altre país normal, uns fets 
transcendentals per a la història. El 1714 
és un moment clau, una cruïlla en què 
l’esdevenir de la nació queda escapçat. 
En la lluita entre l’absolutisme i el pactis-
me perd el segon i, amb aquest, perdem 
una tradició que havia estat el tret defi-
nitori de la societat catalana. Per tant, 
després de tres-cents anys, commemo-
rar aquest fet em sembla que és un acte 
que faria absolutament qualsevol país. I 
encara té més valor perquè aquesta pèr-
dua portava implícita una clara voluntat 
de posar fi a les institucions culturals i 
polítiques d’una nació, i és una mera-

vella que, malgrat això, la nació encara 
sigui aquí. 

Ara bé, hem de reconèixer que aquesta 
commemoració ens agafa en un mo-
ment importantíssim. Ens agafa, de fet, 
en una nova cruïlla, i això no és casual. 

Que algú pugui confondre el Tricentena-
ri amb un artefacte polític pot ser, però 
no està pensat des d’aquest punt de vis-
ta. El que fem és commemorar, i per això 
organitzem recerca, fem congressos, etc. 
Actes de difusió i reflexió perquè aquesta 
història s’ha intentat tapar, i no pas per 
part nostra, sinó d’aquells que n’haurien 
d’estar més ufanosos, els vencedors. Deu 
ser que no n’estan tant, d’ufanosos. El 
nostre deure és fer recerca i divulgar-ho.

Amb això ja hauríem fet la feina, però 
hi ha un altre aspecte que és substantiu 
del Tricentenari i que lliga amb aquest 
número de la vostra revista: la prospecti-
va. Cap a on ha d’anar Catalunya com a 
país? Nosaltres també hem volgut mirar 
cap al futur, generant espais de reflexió. 
En aquest sentit, hem programat dife-
rents activitats, de les quals m’agradaria 
destacar el Next World 2014, amb un 
comitè científic presidit pel professor 
Carles Boix i amb acadèmics com Ferran 
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Requejo. Cal afegir que hi ha un altre 
projecte, que lidera la Universitat Rovi-
ra i Virgili, anomenat Fòrum Internacio-
nal d’Educació i Tecnologia que, amb el 
pretext de debatre sobre la tecnologia 
aplicada a l’àmbit de l’educació, ens per-
metrà parlar d’altres models educatius, 
com el finlandès o el coreà. 

Resumint, per un costat, el Tricentenari 
vol fer recordança dels fets i de la seua his-
tòria, però, per l’altre, també vol ser un es-
pai de reflexió que mira cap al futur. I amb 
aquesta doble intenció s’acabaran unes 
cent activitats repartides per tot el territori.

A banda d’aquesta voluntat de difusió 
portes endins, hi ha previstos actes 
que busquin ressò internacional del 
Tricentenari?

Hi ha una programació internacional del 
Tricentenari, però finalment no podrà 
ser com ens hauria agradat i hauria estat 
desitjable. I no tant pel fet de fer un se-
guit d’actes a l’estranger, que els farem, 
sinó perquè el que volíem era ajustar-los 
amb altres calendaris i altres agendes per 
donar notorietat, de manera que volíem 
organitzar esdeveniments adreçats a un 
públic més ampli que l’estrictament ca-
talanòfil. Però això no serà possible per-

què ens trobem amb certes reticències.
Malgrat això, al mes de març, per exem-
ple, l’Escolania de Montserrat ha fet di-
ferents actuacions als Estat Units, a Nova 
York i a Washington. A més, també te-
nim previst incidir en altres ciutats com 
Londres, Brussel·les, Viena o Estrasburg. 
A Brussel·les hi haurà una exposició a 
l’oficina de la Generalitat. A Viena també 
hi haurà una exposició de Gaudí i una 
actuació de l’Orfeó Català.

Hi ha, doncs, una voluntat de fer divul-
gació internacional, però hem de re-
conèixer que és complicat.

Un cop hem definit el Tricentenari i 
hem establert els àmbits geogràfics 
d’actuació, ens pots fer una pinzellada 
de les actuacions concretes que heu 
programat?
 
Com us deia, el nostre interès bàsic és fer 
divulgació. No es tracta d’adoctrinar, es 
tracta, senzillament, de treure el vel que 
hi ha sobre un moment històric concret 
i superar les mitificacions lògiques que 
sobre aquest moment s’han produït. 

I aquesta intenció divulgadora es mate-
rialitza en exposicions, com la que s’inicia 
el dia 13 d’abril al Museu d’Història de 

Catalunya, que es complementa amb la 
del Born i amb la del Museu d’Història 
de Barcelona. També, com havia apun-
tat abans, divulguem amb l’organització 
de congressos i, sobretot, ho vull des-
tacar, a través d’un eix que hem deno-
minat d’ensenyament. En aquest sentit, 
organitzem jornades adreçades a do-
cents per parlar de la didàctica d’aquest 
procés històric i com es pot enfocar a la 
xarxa de recursos xtec del Departament 
d’Ensenyament. Des d’aquesta platafor-
ma hi haurà diversos materials perquè els 
alumnes puguin treballar aquest moment 
històric i posarà a l’abast de mestres i do-
cents eines d’aproximació al període. Cal 
afegir que hi ha un programa que es diu 
Welcome to Catalunya - Benvinguts a Cata-
lonia adreçat a estudiants d’Erasmus.

A més de ser comissari del Tricentena-
ri, ets un professional i empresari de 
la comunicació. Des del teu punt de 
vista, i pel que fa a l’àmbit de la comu-
nicació i la cultura en general, davant 
la possibilitat d’esdevenir un estat in-
dependent, quines estructures ens fan 
falta o cal que prioritzem?

Hi hem d’afegir moltes coses, però són 
qüestions que ens les anirem trobant. 
Tots els països que han aconseguit la in-
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dependència s’han espavilat. Ho hem de 
fer de la millor manera possible i ho hem 
de pensar tot, però tampoc no ens ha 
d’entrebancar l’obsessió per preparar-
nos. I segur que ja hi ha gent que ha 
pensat en aquesta qüestió. Hem d’estar 
mitjanament preparats, però el que és 
fonamental és tenir ganes de fer-ho, de 
tirar-ho endavant. I, en tot cas, tenim 
l’exemple de 1914, quan Prat de la Riba 
va fundar la Mancomunitat, en què tot 
estava per fer i amb molt poc van trans-
formar tot un món, dos-cents anys sense 
govern. Nosaltres, a diferència d’ell, no 
partim de zero, ja tenim eines i sobretot 
tenim un govern consolidat. 

Aquella gent de la Mancomunitat va 
ser capaç, fa cent anys, de projectar un 
país desenvolupant un progrés impres-
sionant en un seguit d’àmbits fonamen-
tals, malgrat que partia d’una precarietat 
inicial que ara ens faria feredat. Són un 
model espectacular. Van fundar l’Escola 
d’Administració Pública de Catalunya, 
una vertadera i fonamental estructura 
d’estat (la segona escola d’administració 
pública del món), i la van crear perquè 
hi hagués uns cossos de funcionaris amb 
la formació necessària per anar més en-
llà, per tenir una base sòlida d’estructura 
administrativa per al país. Van desplegar 

la xarxa telefònica, tenien el concepte 
clar del teixit de carreteres per equilibrar 
el territori. Es van preocupar de forma 
organitzada per l’ensenyament i com 
es podia estendre el coneixement. I tot 
això i més, amb molts pocs diners i mol-
ta il·lusió.

Ara que has fet referència a la Man-
comunitat, no trobes que el Tricen-
tenari ha tapat la commemoració del 
centenari d’una institució d’un pes tan 
important en el desenvolupament pos-
terior de l’autogovern a Catalunya?

Això va a batzegades. El 1914, la creació 
de la Mancomunitat es va menjar el bi-
centenari. El que és substantiu és la pèr-
dua de les llibertats fa 300 anys. El govern 
no ha oblidat la Mancomunitat, però és 
cert que ha col·locat el pes damunt del 
Tricentenari. Em consta, però, que es fa-
ran actes i activitats al llarg d’aquest any 
i també en els anys propers.

Centrem-nos en l’àmbit de la cultura. 
Quin és el paper que ha de tenir la cul-
tura en la Catalunya sobirana?

Hi ha de tenir un paper bàsic i fonamen-
tal. Durant la dictadura, la base cultural 
se suportava sobre el fonament de la so-

cietat civil. Un cop arriba la democràcia, 
aquesta feina se l’apropia l’administració 
pública, la Generalitat, que inicia la 
creació d’estructures nacionals: el Mu-
seu d’Història de Catalunya, el Tea-
tre Nacional... És una nova dinàmica 
d’intervenció de la política en la cultura. 
Una dinàmica que probablement era ne-
cessària en aquell moment inicial en què 
partíem d’una situació de mínims, però 
que a poc a poc es desvirtua. I, sobretot, 
es desvirtua quan comencen a aparèi-
xer els consorcis per una raó purament 
crematística, la qual cosa comporta que, 
quan les coses van malament econòmi-
cament, difícilment poden subsistir: això 
és el que ha passat amb les institucions 
de projecció a l’exterior.

Allò que ens hem de qüestionar és si 
aquesta cultura la continuem mante-
nint amb el model actual subvencionat 
o triem un model més anglosaxó. Jo em 
decanto per aquest darrer, crec que hi 
ha hagut un excés de suport públic. 

Entenc que veníem de 40 anys de foscor; 
com a comunitat, havíem quedat atu-
rats, convenia una voluntat d’esperonar 
i d’ajudar i fer créixer com més activitats 
culturals millor. Però, un cop feta aquesta 
tasca inicial, ens hem de preguntar quan-

  “Tots els països que han 
aconseguit la independència 
s’han espavilat”
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tes d’aquestes expressions culturals es 
poden aguantar per si mateixes. Per què, 
si la seua pròpia dinàmica no les pot su-
portar econòmicament, les hem de con-
tinuar subvencionant pel sol fet que són 
cultura? I el senyor que fabrica una cadira 
de forma artesanal, però que s’ha quedat 
sense mercat perquè hi ha formes més 
rendibles de fer cadires, és o no és un fet 
cultural? L’hem de subvencionar?

No és el meu terreny, però penso que en 
altres llocs del món han generat artefac-
tes legislatius, com ara lleis de mecenatge 
o exempcions fiscals, ajudes d’empreses 
privades a canvi de publicitat en la de-
nominació, etc. Tinc una experiència 
personal, dels anys que he estat als Estats 
Units. A Syracuse hi havia una orquestra 
simfònica, la Simfònica de Syracuse. Una 
bona orquestra, a la qual estava abonat 
i vaig assistir al seu cinquantè aniver-
sari. Malgrat els intents de l’associació 
d’amics per aconseguir el finançament 
suficient, al final van haver de tancar. I 
em va saber greu, però l’orquestra no 
podia continuar perquè ningú hauria as-
sumit el forat econòmic que anava gene-
rant. I així us podria explicar altres casos, 
com el del Metropolitan Opera House de 
Nova York, que està en una situació di-
fícil i és probable que hagi de deixar de 

fer activitats. Tanmateix, segur que hi ha 
una altra orquestra en un altre lloc dels 
Estat Units que està funcionant perquè hi 
ha una base social de gent que vol que 
continuï i que per això ha aconseguit el 
finançament necessari. Suposo que no 
cal anar d’un extrem a l’altre, però cal 
trobar el terme mitjà i començar a plan-
tejar quin valor social té un equipament 
o una actuació cultural. Potser hi ha acti-
vitats que s’han de continuar subvencio-
nant, però no estic d’acord que s’hagi de 
subvencionar la cultura de forma univer-
sal pel sol fet de ser-ho.

La cultura catalana va més enllà del 
Principat de Catalunya. Hi ha terri-
toris culturalment catalans que no 
s’alliberaran i quedaran dins de l’Estat 
espanyol. I és probable que, un cop 
produïda la secessió, la pressió sobre 
la nostra cultura en aquests territoris 
sigui encara més forta del que ho és 
actualment, que ja ho és molt. Com 
creus que hi podem establir vincles i 
donar-los suport?

Jo penso que ha de ser sensiblement di-
ferent de com ha anat fins ara. Ho hem 
fet amb molt bona voluntat, però no 
acaba de funcionar. El plantejament pa-
ternalista no és un bon sistema. 

Actualment, a un austríac no li pots dir 
que és alemany, malgrat que l’any 37 tots 
se sentien alemanys. Pot ser evident que 
formen part de la mateixa cultura, però 
realment no hi ha vincles comunicatius 
gaire forts entre àustria i Alemanya. Potser 
no és ben bé comparable amb la nostra 
situació, però a mi això em va fer pensar. 

Segurament quan siguem estat tindrem 
eines per poder vetllar per les minories in-
corporades en altres estats, i espero que 
no ho fem des de posicionaments pater-
nalistes. Em sembla més interessant ser 
exemple d’una il·lusió i d’un dinamisme 
que ha de fer que una part substancial 
de la societat valenciana o de la societat 
de les Illes vulgui ser com nosaltres per-
què nosaltres ho farem més bé. És millor 
donar exemple i demostrar la viabilitat 
del nostre projecte per apropar-nos que 
no pas el que s’ha fet fins ara, que, com 
deia, no ha acabat de funcionar. 

Els catalans estem pel que hem d’estar i 
no podem oblidar que la nostra cultura 
no s’acaba a Catalunya, i som aquí per al 
que convingui, però el territori del País 
Valencià és de la gent que viu al País Va-
lencià i han de ser ells els que han de 
decidir-ne el futur. I em costa imaginar 
que aquesta unitat cultural es pugui tra-



8

duir algun dia en una unitat administra-
tiva. I si mai ha d’esdevenir-se, serà per 
la voluntat de la gent.

L’independentisme, i el catalanisme en 
general, han tingut com a puntal bàsic 
la cultura i la llengua catalanes. Ara, 
iniciat el procés, sembla que des de 
certs sectors es formula un catalanis-
me integrador que no depèn tant de 
la cultura, i sobretot la llengua, i que 
accepta la incorporació d’elements 
culturals forans en una futura Cata-
lunya independent.

En primer lloc, el que vull constatar és 
que la nostra no és una societat bilingüe, 
sinó una societat multilingüe. I estic molt 
d’acord que les institucions, dins de les 
seues possibilitats, s’haurien de poder re-
lacionar amb el ciutadà amb el seu idio-
ma i amb el màxim d’idiomes possibles. 
Tanmateix, això es pot fer sempre que 
tinguem present que, en aquest escenari 
multilingüe, hi ha un consens bàsic que 
accepta que hi ha una llengua pròpia, 
la catalana, que, més enllà de ser una 
eina de comunicació, permet a tots els 
ciutadans del territori sentir-s’hi identi-
ficats. El més important és que hi hagi 
aquest consens sobre quina és la llengua 
pròpia. Ara, em fa molt feliç que hi hagi 

associacions de castellanoparlants que 
decideixin defensar el país, com la gent 
de Súmate. “Vostè estigui tranquil, parli 
el que parli, perquè el que és important 
és entendre’s, i parlem dues llengües tan 
pròximes que aquesta entesa és fàcil.” 

Aquesta situació ens ha de permetre 
que, per primera vegada en 300 anys, 
el català tingui una posició preeminent 
que li ha d’assegurar la pervivència, i no 
pas imposar-se a ningú.

Com a persona viatjada, tant per raons 
laborals com d’estudis, com es viu des 
de fora el procés català, el procés en 
si mateix i les manifestacions multitu-
dinàries com l’Onze de Setembre o la 
Via Catalana?

Tinc la sensació que aquells països que 
han hagut de lluitar per la seua inde-
pendència ens veuen amb bons ulls, co-
mençant pels Estat Units. Però, és clar, 
el problema és que la dinàmica de les 
relacions internacionals és el que mar-
ca l’agenda, i tot plegat és una qüestió 
d’interessos, d’interessos entre estats. 
Europa, d’entrada, sempre farà costat 
a un estat constituït que en formi part, 
però al final nosaltres, com a catalans, ja 
estem integrats a Europa, tenim imple-

mentades un munt de directives. A més, 
ens sentim europeus i hem demostrat la 
voluntat de formar part d’aquest projec-
te. Però és que, si amb això no n’hi ha 
prou, administrativament també formem 
part de la Unió, i també com a ciutadans. 
Se’m fa difícil creure que em puguin 
prendre el dret de ser europeu perquè 
decideixo deixar l’estat a què pertanyo.

Vull repetir-vos un argument demolidor 
de Xavier Sala Martín: “A aquesta gent 
que fa el pas de forma democràtica i civi-
litzada els fareu fora, mentre que a croats i 
serbis els deixeu entrar sense problemes? 
No m’ho crec i, a més, és impossible!”

Amb el mateix to contundent amb què 
acaba aquesta darrera frase, mira el rellot-
ge i ens diu que s’ha fet tard. Li agraïm 
la bona acollida i comentem, fora de gra-
vació, algun dels aspectes del programa 
que està fent a TV3, Afers exteriors. Una 
encaixada, ascensor, i ens trobem un altre 
cop al bell mig del passeig de Gràcia, entre 
gent apressada i turisme cosmopolita des-
preocupat que, probablement, desconeix 
que aquesta ciutat és la capital d’un país 
que fa 300 anys va perdre institucions i 
llibertats i que ara està treballant per ex-
plicar aquells fets i per recuperar el dret a 
poder decidir el seu futur.

  “Hi ha un consens bàsic, 
que la llengua catalana, a 
més d’una eina de comuni-
cació, permet a qualsevol 
ciutadà de Catalunya sen-
tir-se identificat”


