
Identitat
La cultura dels Països Catalans dóna forma
plena i definitiva a una identitat nacional. I en-
cara més: aquesta cultura dels Països Catalans,
precisament perquè és dels Països Catalans,
s’integra al seu torn dins cercles culturals més
vastos: dins la cultura mediterrània, i, a partir
d’aquesta, dins la cultura europea, definido res
totes dues d’identitats supranacionals.

No s’hi val a fer trampa amb successius desple -
gaments de l’horitzó de la cultura; els edificis cal
començar-los pels fonaments i no per la teulada.
Tren cau una sola baula de la cadena i se us haurà
esgarriat la vostra identitat pròpia; prescindiu
d’una sola de les àrees culturals que us perta -
nyen, i caureu dins la més profunda incoherència:
haureu deixat d’ésser qui éreu. Recordem en
aquest punt la il·luminadora amonestació de Joan
Alcover: «Voleu triomfar fora de Catalunya? Siau
catalans. Voleu ésser universals? Conservau l’aire
de família.» Aquell aire de família, podem afegir,
que és el signe indicatiu de la plena i completa
identitat nacional, l’encuny de la nacionalitat.

El concepte de nació és identificable, per
tant, amb el concepte de cultura, donant a
aquest darrer terme l’abast ampli, antropològic,
que hem tot just esbossat. Les fronteres duna
nació seran, en conseqüència, delimitades per
la pròpia cultura, i l’espai físic, territorial, duna
nació coincidirà amb les fites dins les quals
aquesta cultura es realitza.

(Dins Països catalans?, de Josep M. Llompart, pp. 14-15)
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