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EL CONGRES DE CULTURA CATALANA 
VA ENDAVANT

per Jaume Fuster

EL PERQUÈ
Que la catalanitat es consolida cada dia 
que passa, és indubtable. Que allò que 
fa uns anys era patrimoni d’uns quants 
lletraferits arrauxats, de gent de la 
ceba, de nostàlgics irreductibles, s’ha 
convertit en patrimoni conscient (i sub-
ratllo la paraula) de tot el poble (nat 
aquí o vingut de nou a viure i treballar- 
hi), és un fet.
Per tant, no ens ha d’estranyar el ressò 
que ha tingut la convocatoria del Con-
grés de Cultura Catalana. Però bé, ¿per 
què un Congrés de Cultura Catalana? 
Dones perqué les circumstàncies ho de-
manen. Si algú ens digués que els ita-
lians o els alemanys preparen un Con-
grés de Cultura italiana o alemanya, 
riuríem o, en el millor dels casos, no 
entendríem res. Una cultura normalitza-
da, és a dir, una cultura les manifesta-
cions de la qual tenen el ple suport dels 
organismes institucionals que una socie-
tat organitzada en Estat s’atorga, no 
necessita congressos. Es desenvolupa i 
prou. Ara bé, la nostra cultura no està 
normalitzada. I diríem que la anormali-
tat de la cultura catalana rau, no en els 
catalans, sinó en les institucions. Una 
cultura sense el suport d’unes institu-
cions pròpies fa la figuereta o va a mal 
borràs. I la cultura catalana ha fet la 
figuereta i si no ha anat a mal borràs 
ha estat gràcies als lletraferits arrau-
xats, a la gent de la ceba, als nostàlgics 
irreductibles i al fet que fins ara ha es-
tat un patrimoni inconscient (i subratllo 
la paraula) de tot el poble.
El perquè, doncs, és obvi. El Congrés de 
Cultura Catalana sorgeix perquè és ne-
cessari, perquè els catalans en tenim 
necessitat, perquè volem fer un balanç 
de les nostres mancances culturals, dels 
defectes d’estructura, de les malforma-
cions i, sobretot, perquè, a partir d’a-
quest balanç, volem projectar el nostre 
futur cultural, volem programar una 
cultura que reflecteixi l’esdevenir i els 
trets més característics de la nostra so-
cietat.

EL COM I EL QUAN
Però, tot això, ¿com i quan va néixer? 
El dia 28 de gener de 1975 la Junta del

Col·legi d'Advocats de Barcelona deci-
deix llançar la convocatòria d’un Con-
grés en Defensa de la Cultura Catalana. 
Era lògic. De feia temps el Col·legi d’Ad-
vocats de Barcelona rebia consultes 
respecte a la legalitat de l’ús de la llen-
gua i de l’ensenyament. Josep Pi-Sunyer, 
secretari del Col·legi, llança la crida a 
través de la premsa. El ressò és imme-
diat. Altres col·legis professionals i di-
verses entitats catalanes s’adhereixen a 
la idea. La guspira que ha incendiat la 
mescla de consciència, indignació i ne-
cessitats, s’ha produït. L'allau s’ha posat 
en moviment i és imparable. El secre-
tari del Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na comença a rebre adhesions. I no 
només adhesions nominals i formalis-
tes, sinó adhesions entusiastes i actives.
Davant l’empenta presa per la convoca-
tòria, es crea un Secretariat Provisional 
com a embrió d’allò que serà en el futur 
el Congrés. Aquest Secretariat Provisio-
nal és constituït per les entitats més 
representatives i les primeres que es 
van adherir —alguns col·legis professio-
nals, òmnium, etc. més un representant 
del País Valencià, un de les Illes, un de 
Catalunya-Nord, connectats amb els se-
cretariats provisionals de cadascun dels 
Països Catalans.
El 29 d’octubre de 1975 quedava consti-
tuïda la Comissió Permanent del Con-
grés de Cultura Catalana formada per 
l’Institut d’Estudis Catalans, entitats 
pertanyents al Secretariat Provisional, 
membres del Secretariat Cultural, enti-
tats culturals, populars i professionals 
designades pels secretariats del País Va-
lencià, de les Illes i de Catalunya-Nord, 
representació del món cultural, artístic 
i professional dels Països Catalans no 
representat per les entitats abans es-
mentades i representants d’entitats po-
pulars i culturals de les comarques del 
Principat, agrupades per vegueries, i 
del Principat d’Andorra.
Com defineix el document fundacional 
del Congrés: «La Comissió Permanent 
serà l’òrgan executiu del Congrés la 
qual tindrà la responsabilitat de l’orga-
nització de les tasques que aquest com-
porti. D’aquesta Comissió Permanent en 
sortirà un Comitè Executiu format per

una vintena de membres, que serà l’òr-
gan que permanentment estarà reunit 
i tindrà la responsabilitat delegada de 
la dita Comissió per resoldre aquelles 
qüestions que es puguin plantejar. El 
President i el Secretari de la Comissió 
Permanent són el Degà i el Secretari del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona».
Bé, perdoneu la prosa oficial. A partir 
d’octubre de l’any passat, doncs, el Con-
grés ja té un organisme que el faci fun-
cionar. D’ençà d’aleshores la volada del 
Congrés ha anat creixent: actes de pre-
sentació (Universitat, comarques, barris, 
entitats culturals i populars de tots els 
Països Catalans), actes culturals d'adhe-
sió (conferències, taules rodones, debats, 
exposicions, festivals, etc.) i adhesions 
d’entitats i personals. En aquest mo-
ment la xifra d’entitats adherides arriba 
al miler i les persones passen de les 
deu mil.
A les primeres reunions del Secretariat 
Provisional es prengué l’acord que el 
Congrés deixés l’expressió «Defensa de» 
i esdevingués, simplement, «Congrés de 
Cultura Catalana». La proposta accepta-
da al·legava que hem d’abandonar acti-
tuds defensives i passar a l’atac de la 
conscienciació, la reivindicació i la nor-
malització.

EL QUÈ
I com es menja, tot això del Congrés?, 
preguntarà un castís de la Bretxa de 
Sant Pau. Molta organització i... què?
Doncs bé, un Congrés dit de Cultura ha 
de definir dues coses primordials: quin 
és el seu abast «cultural» i quin és el 
seu abast «territorial». Què entén per 
«cultura», el Congrés? Anem al docu-
ment fundacional: «En el Congrés de 
Cultura Catalana caldrà donar a l’ex-
pressió "cultura” la seva més àmplia 
definició i incloure-hi totes aquelles ma-
nifestacions de llengua, pensament, con-
ducta i formes de vida que caracteritzen 
la nostra condició individual i col·lectiva 
com a membres dels Països Catalans». 
És a dir, cultura antropològica. És a dir, 
tot allò que afecta les relacions huma-
nes dins el si d’una societat diferencia-
da. Quin àmbit territorial es dóna el



Congrés? La resposta queda inclosa a la 
definició anterior. L’àmbit geogràfic és 
el de la llengua, cultura i societat cata-
lanes : Catalunya-Nord, a l’Estat francès, 
Principat d’Andorra, Principat (amb to-
tes les comarques, incloses les comar-
ques del Matarranya, la Llitera, el Baix 
Cinca i Ribagorça, situades en «provín-
cies» aragoneses), Illes i País Valencià.

ENCICLOPEDIA
CATALANA
pregunta:
La Gran Enciclopèdia Catalana vol 
que els seus articles siguin el més 
ben informats possible, cosa que, per 
raó de l'escassetat de bibliografia en 
molts d'aspectes de la cultura cata-
lana, només és possible d'aconseguir 
amb una àmplia col·laboració. Obte-
nir dades poc conegudes és, doncs, 
la finalitat de les preguntes que 
d’una manera periòdica apareixen 
en aquest espai. Enciclopèdia Cata-
lana agraeix l'ajut que ja ha rebut 
del públic en aquest sentit, i des 
d'ara el que espera continuar rebent. 
Envieu les respostes a:
Enciclopèdia Catalana, S. A.
Via Laietana, 171, 4.'
Barcelona-9.
1. Quin any i a quin lloc morí el 
sacerdot secularitzat i escriptor Segi- 
mon Pey-Ordeix? Nasqué a Vic el 
1868.
2. Quin any i a quin lloc nasqué el 
pintor retratista Francesc Parera i 
Munté? Quin any i a quin lloc morí?
3. Quin any i a quin lloc morí l’es-
cultor Josep Pagès i Horta? Nasqué 
a Sarrià el 1865.
4. Quin any nasqué, a Sant Pere de 
Torelló, el general i insurrecte (1822) 
i reialista Benet de Plandolit? Quin 
any i a quin lloc morí?
5. Quin any i a quin lloc morí el pin-
tor valencià Albert Pla i Rubió? Nas-
qué a Castelló de la Ribera el 1867.

¿I com s’organitza aquesta cultura an-
tropològica i aquest àmbit geogràfic pel 
que fa a les tasques culturals? A través 
d’un Secretariat Cultural, format per 
quatre Secretariats Regionals (Catalu-
nya-Nord, Principat, País Valencià i 
Illes) dividit en els àmbits de treball 
següents: la Llengua; l'Estructura do-
cent; la Recerca; la Història; l’Estruc-
tura social; el Dret; les Institucions; 
l'Ordenació del territori; l'Economia; 
l’Estructura sanitària; la Indústria; 
l’Agricultura; el Turisme; la Navegació 
i la Pesca; la Producció artística (arts 
plàstiques, música, literatura, cinema, 
teatre, arquitectura i disseny); l’Antro-
pologia i el folklore; l’Esport i el lleure; 
els Mitjans de comunicació (premsa, 
ràdio-televisió, món editorial, publici-
tat); el Fet religiós; la Projecció exte-
rior de la cultura catalana.
Els professionals, els intel·lectuals i els 
artistes van ser convocats, van formar 
les comissions coordinadores de cadas-
cun dels àmbits i van triar els delegats 
pertinents. I ara elaboren unes ponèn-
cies que abracen allò que abans defi-
níem : el balanç del que hi ha i del que 
ens manca i el programa de futur per 
tal d’obtenir la tan esmentada norma-
lització.
Però el Secretariat Cultural no vol ela-
borar aquestes ponències en solitari. 
Creu que la funció de l’intel·lectual, del 
professional i de l’artista ha d'anar lli-
gada a la realitat social que l'envolta i 
vol fer seva la frase d’en Miquel Casals 
Colldecarrera, degà del Col·legi d’Advo-
cats de Barcelona i president de la Co-
missió Permanent del Congrés: cal que 
aquest «sigui el Congrés de tots els ciu-
tadans dels Països Catalans». Per tant, 
el Secretariat Cultural ha establert con-
tactes amb la Federació d’Associacions 
de Veïns de Barcelona i concretament 
amb la coordinadora de les Vocalies de 
Cultura i amb totes aquelles entitats, 
grups o persones que a les comarques 
dels Països Catalans vulguin treballar 
en els àmbits del Congrés, establint se-
cretariats arreu on sigui possible. «El 
Congrés de tots els catalans», doncs. 

QUAN I QUANT
I quan se celebrarà aquest ditxós Con-
grés?, preguntarà el castís de torn. Doncs 
ja s’està celebrant. El Congrés es vol 
dinàmic i operatiu i, si bé preveu uns

grans actes de clausura on les ponèn-
cies seran llegides —o resumides— i 
aprovades pels congressistes, creu que 
tota aquesta munió d’actes, adhesions, 
reunions, treballs preparatoris, discus-
sions, aclariments, publicacions, etc. for-
men part del Congrés i que per tant el 
Congrés ja funciona. Una mica a tota la 
geografia catalana, autònom però articu-
lat, ple d'imaginació i de formes diver-
ses. S’edita el «regional planning» de la 
Generalitat, i és un acte del Congrés, 
perquè és un document de treball de 
l’àmbit d’Ordenació del Territori; es 
projecta una pel·lícula catalana a Mon- 
tuïri, i és un acte de Congrés perquè 
l’àmbit de Cinema el fa seu; es fa una 
enquesta sobre l’assistència sanitària a 
Ciutadella, i és un acte del Congrés per-
què l’Estructura sanitària la promou i 
la recull. I així fins a l’infinit.
I quant ha valgut, val i valdrà, tot això? 
I qui ho pagarà?, continua preguntant el 
castís. Bé, sí, això val molt. Però val més 
en esforços i en entusiasmes, en hores 
i hores dedicades al Congrés. Però com 
que val diners de veritat, d’aquells de 
«curs legal», hi haurà un finançament 
doble: per una banda, ajut i suport d’en-
titats bancàries, i d’entitats i organismes 
adherits, i d’altra banda, una aportació 
popular. Esperem que serà massiva i 
que posarà oli en aquesta maquinà-
ria que hem intentat engegar entre tots.

ESLÒGANS
I per acabar, eslògans. Ja hem remarcat 
la importància, la transcendència del 
Congrés. Voldríem, doncs, suggerir, es-
peronar, sensibilitzar tothom perquè 
creiem que tothom hi ha de participar.
— Ja sabeu què és el Congrés de Cultu-
ra Catalana? *
— Ja us heu adherit al Congrés de 
Cultura Catalana?
— Ja treballeu des del vostre barri, co-
marca o sector professional pel Congrés 
de Cultura Catalana?
— Ja difoneu el Congrés de Cultura Ca-
talana?
— El Congrés és de tothom. Tothom hi 
ha de participar.

JAUME FUSTER

* Si voleu més informació adreceu-vos al CON-
GRÉS DE CULTURA CATALANA (Col·legi d’Advo-
cats), Mallorca, 283, tel. 215 46 12, Barcelona.
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