
nació, estat i província

ELS DEBAIS DE PERPINYÀ
per Joaquim Ferrer

El març de 1975 fou llançada des de Per-
pinyà una crida especialment interessant, 
adreçada pel Centre Pluridisciplinar d’Es-
tudis Catalans de la Facultat de Ciències 
Humanes i Socials de la Universitat d'a-
quella ciutat i la «Fondation Internationale 
d’études històriques et sociales sur la 
guerre d’Espagne de 1936-1939» (FIEHS) 
—que malgrat residir a Ginebra té els ar-
xius i la biblioteca a Perpinyà—. En aquella 
convocatòria, els organitzadors afirmaven 
que «les ciències humanes i socials han 
experimentat en els darrers anys un avenç 
considerable, però dissortadament, aquest 
desenvolupament no troba una correspon-
dència a nivell institucional. Pràcticament, 
quasi no existeixen associacions professio-
nals on puguin alhora plantejar-se els pro-
blemes específics de la praxi professional, 
on puguin tenir lloc unes discussions 
teòriques, i encara menys es dóna una 
interrelació entre les diferents especiali-
tats».
Davant aquesta situació convidaven «his-
toriadors, filòsofs, economistes, antropò-
legs, sociòlegs, geògrafs, juristes i crítics 
de la cultura literària i plàstica» a prendre 
part en un Encontre que se celebraria a la 
Universitat de Perpinyà els dies 19, 20 i 
21 de març de 1976 sobre el tema: «Nació, 
estat i províncies, del segle xvin ençà». Es 
tractava d’una magnífica iniciativa que pre-
sentava nombrosos aspectes positius, entre 
els quals destacava «el de contribuir a una 
descentralització a nivell de Països Cata-
lans» i, concretament per al Rosselló i per a 
la Universitat de Perpinyà, un doble inte-
rès, ja que «una manifestació d’aquest tipus 
i d'aquest nivell —reconeixen els organitza-
dors— hi contribuiria a afirmar la cultura 
comuna».
Al llarg d’un any el projecte ha anat pre-
nent forma, concretant-se i trobant un gran 
ressò. Així, doncs, res no té d’estrany que 
el dia 19 de març la Universitat perpinya- 
nesa reunís un nombre de participants que 
superava els càlculs més optimistes dels 
organitzadors, ja que a la inauguració d’a-
quest primer Encontre hi assistiren 318 ins-
crits que omplien de gom a gom un dels 
amfiteatres del centre universitari.
S'iniciaren les sessions amb unes paraules 
que dirigí als participants Joan Meyer, degà 
de la Facultat, el qual, en nom del rector 
Ives Serra, retingut a París per una vaga 
de transports, desitjà que els debats d'a-
quest Encontre ajudessin a la consolidació

i al reconeixement de l'entitat cultural dels 
catalans. La conferència inaugural a càrrec 
de Pierre Vilar —que no pogué desplaçar- 
s’hi per raons familiars— fou llegida per 
Jordi Planes. Com sempre, les orientacions 
d'aquest mestre d'investigadors, gran co-
neixedor de la societat catalana, proporcio-
naren uns punts de referència a la reflexió 
teòrica i a l’aplicació al fet català. En 
aquest sentit assenyalà algunes de les no-
ves direccions que calia emprendre en la 
investigació, com és «passar de la Catalu-
nya definida més amplament com a Països 
lloc del “catalanisme” clàssic a la Catalu-
nya definida més amplament com a Països 
Catalans, com un fet de llarga durada en 
via d’una represa de consciència» i, en un 
altre aspecte, «considerar el catalanisme 
burgès (...) com una "etapa" que va donar 
la seva força al fet polític, però com un 
fet excepcional i passatger; el "grup” va 
poder sentir-se i afirmar-se sota altres for-
mes i ésser en via de fer-ho sota altres di-
reccions, en altres conjuntures».
La primera ponència, «Nació i regió als 
Països Catalans: economia política, estruc-

La sessió inaugural. D’esquerra a dreta: Jordi Planas, Joan Meyer —degà del Centre Universitari 
de Perpinyà—, Jordi Estivill, Alícia Marcet, Jordi Porta i Enric Lluch. (Foto: Núria Ribó.)
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tures territorials i ideologies» fou presen-
tada per Eugeni Giralt que l’havia elabo-
rada conjuntament amb Josep M. Carreras, 
Ernest Lluch i Francesc Roca. Aquest tre-
ball estructurat en dotze capítols comprèn 
des d’una descripció del que entenem per 
nació fins a la funció de l'intel·lectual en 
el procés de reidentificació nacional de la 
postguerra, passant per una anàlisi de com 
foren destruïdes les estructures polítiques 
autòctones, l’eix del moviment obrer Bar- 
celona-València, la industrialització i crite-
ris per a una alternativa que racionalitzi 
el creixement salvatge i naturalment la ne-
cessitat d’una planificació d’aquest desen-
volupament.
Aquest extens treball exigiria la seva imme-
diata publicació, ja que constitueix una 
aportació valuosa; especialment en la con-
juntura política actual. Presentaren comu-
nicacions el rossellonès Joan Becat sobre 
«La noció de la frontera i la geografia eco-
nòmica i humana de Catalunya-Nord», el 
menorquí Andreu Murillo sobre la qüestió 
autonòmica de les Illes, Jordi Monés una 
documentada aportació sobre la política



La sessió de clausura. D'esquerra a dreta: Bartomeu Barceló —degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de Mallorca—, Jordi Estivill, 
J. Martínez-Aller, Tom Nalrn, F. Letamendia, Enric Lluch, Joan Bonell, Carles Camps i Jordi Porta. (Foto: Núria Ribó.)

educativa seguida per l'Estat espanyol des 
de la Llei Moyano del 1857, Amadeu Petitbò 
amb unes «Notes sobre la dependència i vul-
nerabilitat de l’economia catalana», i final-
ment, David Barras donà notícia de les 
seves investigacions als arxius britànics so-
bre el tema «Repercussions diplomàtiques 
de la política de la Generalitat en el pe-
ríode 1936-1939».
El debat que seguí totes aquestes interven-
cions evidencià un dels grans problemes 
d'aquest Encontre: l'«xcessiva temàtica per 
discutir i aprofundir i les limitades possi-
bilitats horàries que oferia el programa. 
El dia 19 mateix fou presentada la segona 
ponència, de Josep Termes, sobre el tema 
«Classe obrera i qüestió nacional a la pro-
clamació de la segona República». Fou la 
sessió on els debats foren més intensos. 
Tot i que Termes advertí que l'exposició 
reincidiria en aspectes coneguts de les seves 
tesis sobre aquest tema, el cert és que 
oferí noves dades sobre el recel de les 
esquerres espanyoles (socialistes i comunis-
tes) respecte al problema nacional català 
durant aquell període, explicà com les rei-
vindicacions autonòmiques tingueren el su-
port majoritari dels sectors populars, ana-
litzà el mite de l’abstencionisme dels treba-
lladors i reafirmà l’existència d’un sentiment 
nacional popular, a través de nombrosos 
testimonis de dirigents sindicals i en co-
mentaris de la premsa obrera d’aquella 
època.
A continuació s’iniciaren les comunicacions. 
Obrí el tom Jordi Solé Tura amb «El pro-
blema nacional i la qüestió de l'Estat», que 
insistí en la tesi segons la qual la burgesia 
catalana ha estat la que ha donat per pri-
mera vegada forma política a la reivindica-
ció nacional. Seguiren les aportacions de 
Pere Solà «Anarquisme i qüestió nacional 
catalana» i de Josep Picó López «Proteccio-
nisme i classe dominant al País Valencià: 
1900-1970».
El debat d’aquesta secció se centrà gairebé 
en exclusiva en una polèmica sobre la tesi 
de Solé Tura, al qual replicaren, entre 
molts d’altres, Josep Guia i Joan Becat que 
criticaren l’esquema qualificant-lo de jaco-
bí, d'excessiu en el protagonisme atribuït 
a la burgesia i d’esquematisme en el seu 
conjunt. Fou sens dubte el debat més ampli 
i sorollós de tot l'Encontre.

El debat del dia 20 tingué un to més plàcid 
però igualment interessant. La tercera po-
nència, «La literatura catalana i els seus 
límits», fou exposada per Joaquim Molas, 
que presentà una panoràmica d’aquesta 
qüestió il·lustrada amb «les solucions radi-
calment distintes» que donen a aquest pro-
blema Martí de Riquer i Jordi Rubió. «Per 
al primer, de formació més filològica que 
no pas històrica, la literatura és una crea-
ció de la llengua i, doncs, literatura cata-
lana només és aquella escrita en llengua 
catalana. En canvi, Rubió, de formació més 
històrica que filològica, entén la literatura 
com una part de la creació cultural d'un 
poble o, en termes més moderns, com una 
proposta de diàleg que l’autor estableix 
amb una societat determinada. Per tant, 
per a ell, literatura catalana és l’escrita per 
la gent catalana en qualsevol de les llen-
gües amb què han intentat d’establir diàleg 
amb la seva societat.»
Molas aprofundí i completà aquestes posi-
cions afirmant que, «en el camp de la crea-
ció cultural i artística, cal separar els qui 
utilitzen la llengua com a simple instru-
ment dels qui la utilitzen com a matèria 
de treball. Cultura catalana és la creada 
per la gent catalana o, almenys, per la nas-
cuda o resident al país que, de manera ex-
plícita o no, mostra una voluntat decidida 
d’assumir el conjunt de la tradició nacio-
nal catalana», mentre que «el cas de la li-
teratura és distint; per a l’escriptor, la 
llengua és un fet essencial: és la matèria 
primera. Per tant, literatura catalana és 
únicament l’escrita en llengua catalana, 
és la que utilitza amb tota puresa i pleni-
tud el tou de recursos acumulats per la 
nació catalana al llarg dels segles».
També sobre aquest tema foren presenta-
des les comunicacions següents: «Sobre la 
definició de cultura nacional» de Joan F. 
Mira, «Literatura "nacional” i literatura 
"dialectal"» de Ramon Sugranyes de Franch, 
«El nacionalisme espanyolista: 1936-45» de 
Xavier Arbós i Antoni Puigsech, «La inte-
gració dels immigrats en la societat cata-
lana» de Miquel Siguan i «El Noucentisme, 
una ideologia político-cultural» de Josep 
Murgades.
La quarta ponència, «Dinàmica dels Països 
Catalans», era integrada per diverses apor-
tacions que analitzaven respectivament la

problemàtica específica de cada element 
dels que configuren la nostra afirmació ge-
neral. Rafael Ribó exposà «La dinàmica del 
Principat: de l’Estatut del 1932 al trenca-
ment democràtic», Gregori Mir ho féu de 
les Illes, Vicenç Soler llegí la comunicació 
d’Alfons Cucó sobre el País Valencià, Joan 
Borrell i Jordi Estivill parlaren de Catalu- 
nya-Nord i Jaume Bartomeu d’Andorra. El 
debat evolucionà ràpidament sobre les con-
dicions actuals que envolten i caracteritzen 
el reconeixement efectiu d’aquesta realitat 
nacional, sobre el sucursalisme polític i la 
progressiva compenetració dels Països Ca-
talans en un esforç comú.
Al vespre els organitzadors havien previst 
un «Casinet», és a dir, un temps de debat 
sobre temes lliures sorgits espontàniament, 
però la densitat dels temes anteriors va fer 
optar a molts dels participants per una 
certa relaxació al cinema de Canet o bé al 
Cafè de Llotja.
Finalment, el dia 21 fou dedicat el matí a 
la cinquena ponència: «Altres entitats na-
cionals», on intervingué Tom Naim amb 
«La qüestió nacional, una perspectiva esco-
cesa» ; també hi hagué les comunicacions de 
Joan Martínez Alier sobre «Els nacionalis-
mes a Cuba i Perú» i de F. Letamendia so-
bre Euzkadi.
Un debat final va cloure l’Encontre. A més 
de destacar l'interès que havia tingut en 
tot moment, sorgí la necessitat de progra-
mar amb més temps els temes per al segon 
Encontre que possiblement se celebrarà el 
1978 a la Ciutat de Mallorca, aprofitant 
roferiment que féu Bartomeu Barceló.
Un document redactat espontàniament per 
participants i signat per tothom, resumí 
les inquietuds manifestades, en el sentit de 
comprometre’s a incrementar l'esforç per-
què els Països Catalans prenguin una més 
sòlida estructuració en totes les matèries 
que s’havien plantejat.
Per acabar, no seria just oblidar en aques-
ta ressenya els esforçats organitzadors, en-
tre els quals cal destacar Jordi Estivill, Jor-
di Planes, Enric Lluch, Jordi Porta, Carles 
Camps, Rafael Aracil, Joan Borrell, Isabel 
Moll, Alfons Cucó i Manuel Jorba. Ens cal 
reconèixer l’interès d’aquests debats, que 
han permès un intercanvi lliure sobre te-
mes essencials per a tots. Hi tomarem!
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