
40 anys d’arrelament cultural 
Josep A. Duran i Lleida 

President del Comitè de Govern d’Unió Democràtica de Catalunya 
 

 

 
Des de fa molt i molt de temps, Catalunya s’ha caracteritzat per una ambiciosa 
empenta cultural i artística. Hem estat una societat acostumada a mirar cap a 
Europa, amant de la creació, del diàleg i de la reflexió, que entenia el valor de 
la cultura i de l’art i que ha ofert al món una plèiade d’artistes de magnitud 
universal. No és estrany que a casa nostra, des de fa gairebé dos segles hagin 
aparegut ateneus, orfeons, liceus, centres de tertúlia i tota mena d’espais en 
què donar sortida a l’impuls cultural del país. 
 
L’Associació Cultural CETRES celebra els seus quaranta anys de 
funcionament. Acostumo a dir que només les coses útils i que de debò arrelen 
en la societat acostumen a perdurar. Estem acostumats a projectes culturals 
efímers, a actuacions que neixen amb efervescència però que caduquen poc 
més enllà de la primera volada. No és el cas de CETRES. Durant aquests seus 
primers trenta-cinc anys de vida ha desenvolupat una activitat exemplar, plena 
de cursos, seminaris, conferències, excursions per Barcelona i Catalunya, 
activitats artístiques, visites a museus... Una activitat relliga perfectament amb 
la inquietud i el dinamisme de la societat catalana. 
 
I en puc donar fe en primera persona, no només per haver tingut sempre 
interès en els actes que organitzava, sinó també, modestament, per haver-hi 
participat en més d’una ocasió. A començaments del 1997, per exemple, 
CETRES em va obrir les seves portes per pronunciar la conferència "Política 
catalana avui", i no devia d’anar tan malament quan, tot just un any després, el 
1998, em va convidar a parlar sobre les "Repercussions polítiques i 
econòmiques de la propera implantació de l'Euro"... Fins i tot a CETRES he 
tingut ocasió de presentar algun dels meus llibres, de parlar de política, de la 
Unió Europea... 
 
Com deia, són quaranta anys d’esforç que avalen una futura trajectòria encara 
més dilatada i, com a mínim, igual de fructífera. Per això, és un honor poder 
felicitar CETRES en aquest notable aniversari i, alhora, encara és un honor 
major poder encoratjar-la a continuar com ara, inquieta i enèrgica, durant molts 
i molts anys més, oferint a tothom aquest espai de diàleg intel�ligent, 
d’inquietud cultural i d’amor a les arts. 
 
 
 


