
EL CENTRE
D ESTUDIS CATALANS 
DEPARTS
per Joan Salou

Els catalans ben sovint ens hem 
hagut de doldre que la nostra 
cultura, senzillament perquè no 
troba recolzament ni aval en 
cap estructura estatal, és pràc-
ticament ignorada enllà de les 
nostres fronteres. Si els nos-
tres pintors, per exemple, es 
col·loquen al primer reng entre 
les figures mundials, cal que 
ells mateixos facin l’esforç d'in-
sistir en llur arrelament perquè 
el mateix públic que els acull 
tan favorablement tingui un 
lleu coneixement del context 
que els explica i dins el qual 
ells troben llur significació més 
precisa. I els nostres escrip-
tors, els nostres millors poetes, 
per molt alta que sigui llur qua-
litat, senzillament no «fan fo-
rat», com es demostra, repeti-
dament i un cop cada any, a Es-
tocolm.

Desitjar que aquesta situació 
es modifiqui, no és només un 
moviment de vanitat nacional. 
La nostra cultura, com qualse-
vol altra, viu, és clar, en diàleg 
amb les altres. És un estrany 
diàleg, però, en el qual escol-
tem però no som escoltats. És 
bo d'obtenir respostes. Fóra sa-
ludable que els altres ens aju-
dessin a conèixer-nos. En aquest 
sentit podem apuntar, dels dar-
rers anys, alguns fets positius, 
com ho són, al terreny aca-
dèmic, l’ensenyament de la nos-
tra llengua i de la nostra lite-
ratura en universitats de bas-
tants països, el funcionament, 
des de ja fa bastants anys, de 
l'Anglo-Catalan Society o de la 
AILLC, la creació de l'Associa-
ció Italo-catalana o, en un ter-
reny més públic, la preparació 
ara en curs de les setmanes 
catalanes de Berlín. Dins aquest 

panorama, el Centre d’Estudis 
Catalans que, el dia 8 de no-
vembre, va ésser inaugurat a 
París, se singularitza per la so-
lidesa de la seva implantació 
institucional i per la regularitat 
de funcionament que n’ha d'és-
ser conseqüència.

El CEC de París depèn de la 
Universitat de París-Sorbona, 
que l’ha inclòs dins el seu pres-
supost. Té una seu de bon veu-
re, no gens lluny del vell cen-
tre dels estudis, exactament a 
la cantonada dels carrers de la 
Sainte Croix de la Bretonnerie 
i del Bourg Tibourg, al barri del 
Marais, a la dreta del Sena. És 
un edifici siscentista cedit per 
la ciutat de París, que n’és la 
propietària, a la Universitat, 
precisament amb aquesta desti-
nació. Tanmateix, perquè l'es- 
forç dels catalans comptés en 
l’empresa, va caldre reunir apor-
tacions per a les despeses 
—considerables— d’una restau-
ració a fons, absolutament ne-
cessària. Del bon èxit que ha 
tingut l’esforç conjunt, és just 
de donar-ne crèdit a les ges-
tions de Ferran Cuito i Víctor 
Hurtado, del monjo de Montser-
rat Marc Taxonera i del doctor 
Antoni M. Badia i Margarit.

A l’acte d’inauguració, l'abat de 
Montserrat, Cassià M. Just, va 
dir com era encertat que aquest 
primer centre d’estudis cata-
lans fora del nostre àmbit hagi 
sorgit a París, perquè hi ha 
una llarga tradició cultural ca-
talana a la capital francesa. 
«A les èpoques més dures per 
a Catalunya i, per tant, per a 
la cultura catalana, París sem-
pre ha estat el punt de reunió, 
el centre d’acollida i el lloc
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d’acció» i va precisar l'objectiu 
de la institució dient: «Entenem 
la cultura en un sentit molt 
ample, que l’atansa a l'antropo-
logia cultural, com el trobem 
reflectit als vint-i-cinc àmbits 
del Congrés de Cultura Catala-
na (...) D'acord amb aquest cri-
teri, l'economia, el medi am-
bient, la indústria, la sanitat, 
per exemple, han de subminis-
trar matèries d'estudi i de 
treball en una proporció com-
parable a les activitats tradicio-
nalment lligades a la cultura, 
com ho són la llengua i la lin-
güística, la literatura i la crítica 
literària, la història i l’arqueolo- 
gia, les arts i la música.»

L'edifici en el 
seu estat actual.

Abans de la 
restauració.

Un aspecte de 
l'exposició inaugural.
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Ha estat nomenat director del 
Centre el doctor Maurice 
Molho, brillant especialista de 
literatures hispàniques i que, 
refugiat a Barcelona durant la 
guerra, va aprendre amb sor-
prenent perfecció la nostra llen-
gua i, en molt poc temps, va 
integrar-se als ambients de la 
intel·lectualitat barcelonina. No 
li han de mancar ni coneixe-
ments ni empenta per fer amb 
èxit la seva tasca.

La primera activitat del nou cen-
tre ha estat una exposició d’o-
bres dels escultors catalans del 
ferro —Gaudí, Juli González, 
Gargallo...— muntada per Josep 
Palau i Fabre.


