EL RELLOTGE CATALÀ
L'hora catalana en el rellotge que medesix el temps amb el sistema dels quarts
tradicional de la cultura de llegua catalana, un símbol nacional català que
identifica els Països Catalans

L’Ajuntament de Cardedeu ha estat el primer dels Ajuntaments catalans que ha instal·lat a la
seva façana un rellotge que marca les hores amb el sistema dels quarts tradicional a Catalunya.
He anat a veure la façana de l’Ajuntament de Barcelona, i no hi he vist el rellotge que mesura
el temps amb el sistema dels quarts tradicional de Catalunya. Al meu costat hi havia un grup de
turistes, que d’haver vist l’original rellotge, s’haurien assabentat de l´existència de la cultura
catalana. Una imatge identitària val més que mil paraules.
El rellotge de l’Ajuntament de Barcelona, la Capital de Catalunya, no marca les hores amb
el sistema tradicional català. ¿Perquè no es catalanitza Catalunya amb els seus símbols i
mites propis? Hi ha un pacte de govern- em pregunto tot sovint, quan veig determinats fets i
actituds de molts polítics catalans - pel qual el poder hispano-castellà de Madrid renuncia a
la censura, a canvi de que el poder hispano-català o catalanista de Barcelona renunciï a la
catalanitat?
Les grans metròpolis, com més universals es fan, més reflecteixen en el seu urbanisme els
senyals i símbols de la seva pròpia identitat autòctona. Londres, té un rellotge anomenat "Big
Ben" que es visitat per milions de turistes. Praga, la ciutat de Kafka, també té un rellotge típic a
l'Ajuntament que es cisitat per milions de turistes. ¿Per què no el pot tenir Barcelona?
Barcelona, hauria de ser un mirall que reflectís la catalanitat, així es faria una capital digna dels
catalans. El Rellotge Català podria ser un d’aquests símbols.
Pel que fa referència als immigrats o nouvinguts, jo crec que aquests símbols facilitarien la
seva integració. Els simbols faciliten la integració en una identitat. La catalanitat no és
solament una qüestió de llengua. Es una qüestió de mites i símbols. És, des del punt de vista
de la funció cultural, una manera d’integrar-se en la realitat. "El rellotge esfèric que marca les
hores amb el sistema dels quarts" tradicional de la cultura catalana, - al que jo anomeno "el
rellotge català"-, hauria de ser un símbol de Catalunya, que estigués present a tots els seus
municipis, especialment en els llocs oficials com són els Ajuntaments i les esglésies.

El "Rellotge Català", s’hauria de posar al Palau de la Generalitat, a l’ Ajuntament de
Barcelona, en el parc de temàtica catalana "Catalunya en Miniatura", a les esglésies
parroquials, a les estacions d'autobusos i trens, ...
No l'he vist, però, ni al Monestir de Poblet, ni en el Monestir de Santes Creus, ni el Monestir
de Ripoll, ni el Monestir de Montserrat que passen per ser molt catalanistes... M'agradaria
felicitar-los, però no ho puc fer en aquesta qüestió perquè no valoren ni donen testimoniatge
del rellotge que medeix el temps amb el sistema dels quarts com a símbol nacional català.
Tampoc puc felicitar al senyor president del “Barça”, un club que vol ser més que un club
perquè té la representació de la catalanitat en boca dels seus socis i simpatitzants, doncs no hi el
rellotge català a l’estadi i si vol ser un club amb simbologia catalana, ho hauria de tenir.
Tampoc puc felicitat als responsables de TV3 la Televisió de Catalunya, doncs tampoc té posat
el rellotge català quan senyala les hores.
Crec que s’hauria de promoure la catalanització dels rellotges de Catalunya. La mesura, o
senyalització del temps en el sistema català dels quarts, comporta tota una concepció cultural.
El rellotge que medeix el temps amb el sistema dels quarts, dóna imatge de catalanitat.
Seguiran l’exemple de l’Ajuntament de Cardedeu els altres Ajuntaments de Catalunya?
Seguiran altres mossèns de Catalunya l'exemple del mossèn de la parròquia de Sant Josep de
Badalona, que sí ha ficat a la torre del campanar de l'església parroquial el rellotge català?.
¿ Les altres parròquies de Catalunya, donat que l'església catòlica genuïnament cristiana,
sempre ha mostrat predilecció per les llengües i els símbols vernacles per allò del "do de
llengües" , ensenya´ça essencial del cristianisme que celebren per la Pentacosta?
¿Sacrificarem una vegada més la representació de la simbologia catalana, justificant-ho amb el
subterfugi de la pseudo-modernitat d’un disseny “light”, indefinit i sense sentit, com ho van fer
fet els responsables de la mascota olímpica dita “cobi” i del canvi de l’escut municipal de
Barcelona del que en van treure els 4 pals que representen el Tetragramma i la creu dels
templers i de Sant Jordi?
M’agradaria menjar-me els dotze gatims de raïm de la propera nit de cap d’any, escoltant les
campanades d’un rellotge que mesurés el temps amb el sistema tradicional català dels quarts.
Només conec dos llocs a tot Catalunya on es pugui veure el rellotge català que marca les
hores amb el sistema dels quarts, aquest llocs són: L’Ajuntament de Cardedeu i la parròquia
de Sant Josep de Badalona.

Londres, té un rellotge anomenat "Big Ben" que es visitat per milions de turistes. Praga, la
ciutat de Kafka, també té un rellotge típic a l'Ajuntament que es visitat per milions de turistes.
El catalasns també tenim un rellotge propi. Per què no hem d'exhibir "el rellotge català" els
catalans? La qüestió és: S'ha d'exhibir el rellotge català com a senyal d'identitat en els Països
Catalans? Si la resposta és afirmativa...Perquè no ho fem?
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