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CONSCIÈNCIA I FUTUR
El Congrés de Cultura Catalana, fruit d’una 
iniciativa de Josep Pi-Sunyer Cuberta, apro-
vada per la junta del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona, que presidia Miquel Casals 
Colldecarrera, el 28 de gener de 1975, 
i acabat amb l’acte solemne de Montjuïc, 
presidit per l’Honorable Josep Tarradellas, 
el 27 de novembre de 1977, ha estat un 
fenomen extraordinari, únic, com a estí-
mul i fruit alhora d’unes circumstàncies 
històriques excepcionals.
Bàsicament, la intenció i el resultat de-
sitjat tenien el doble sentit de represen-
tar una posada al dia de l’autoconscièn- 
cia dels catalans en tots els aspectes de 
llur vida col·lectiva i d’establir al més 
científicament possible un projecte de 
futur nacional. En l’un dels caires i en l’al-
tre, ei Congrés, convocat en plena dicta-
dura franquista, aspirava a substituir una 
acció que, als països constituïts, escau al 
poder polític, tant en l’acoblament de les 
possibilitats del territori i de la gent com 
en l’establiment d’una prospectiva estra-
tègica i d’una presa de decisions tàctica.

DEFINICIÓ ANTROPOLÒGICA
DE LA CULTURA
Hi ha hagut dues notes fonamentals molt

6 d’abril 1976. Presentació del Congrés 
al País Valencià. Acte d’homenatge 

al doctor Vicent Peset Llorca a la Facultat 
de Ciències Econòmiques de València, 

organitzat amb la col·laboració de la Càtedra 
d’Història de la Medicina, del Departament 

de Lingüística Valenciana i de la 
Càtedra d’Història Econòmica. 

Hi van intervenir M. Sànchez Ayuso, 
M. Sanchis Guarner, V. Andrés Estellés, 

J. Fuster, M. Batllori i V. Peset. 

positives al Congrés, que corresponien 
als dos mots del seu nom: la definició de 
la Cultura i la de la catalanitat.

El plantejament del concepte de Cultura 
ens ha semblat extraordinàriament inte-
ressant. Així que en vaig ésser convocat 
a una primera reunió, vaig arribar-hi amb 
la idea fixa de fer esclatar els límits de 
la «cultura», entesa com a activitat se-
lectiva i tancada, i de defensar-hi la de-
finició antropològica del concepte, com a 
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visió total de la manera de viure i del 
sistema de valors d’un conjunt humà. 
Afortunadament, la lluita per aquest punt 
de vista no va ésser necessària, perquè hi 
havia un consens generalitzat sobre el 
tema, en el mateix sentit.

Així mateix, en el camp concret de l’àm- 
bit de creació artística, no calgué fer cap 
esforç per a esborrar l’Art amb majús-
cula elitista i interessar-se per tota mena 
de mitjans alternatius. En conjunt, ha es-
tat un congrés de cultura-no-culturalista.

19



ELS PAÏSOS CATALANS, IRREVERSIBLES

En l’aspecte tan important de la territo-
rialitat estem convençuts que el CCC ha 
estat una passa endavant decisiva en la 
conscienciació del tema dels Països Ca-
talans. Com deia Francesc de B. Moll, la 
coincidència d’esforços entre el Conti-
nent i les Illes ha estat perfecta, total. 
Moll ens explicà de quina manera el CCC 
havia obert els ulls a molts i almenys la 
indiferència de la «calma mallorquina» ha-
via estat dissolta. Evidentment el País Va-
lencià, la Catalunya Nord, Andorra i l'AI- 
guer hi participaren amb força. El CCC, 
en aquest sentit, creiem que assenyalarà 
el punt irreversible, després del qual ja 
mai més no podrà produir-se cap desvia-
ció respecte a la identitat nacional sen-
cera dels Països Catalans. Queden lluny 
les quatre províncies del catalanisme de 
la primera meitat de! segle. És clar que 
d’ara endavant serà difícil l'existència dels 
vells regionalismes que enfrontaven prin- 
cipadins, valencians i illencs.

UNA GRAN MOBILITZACIÓ

Aspecte molt important del CCC n’ha es-
tat el caràcter de mobilització. Tenia un 
precedent al Primer Congrés Internacio-
nal de la Llengua Catalana, iniciativa ma-
llorquina que va reunir a Barcelona, el 
1906, tres mil congressistes i que v.a ésser 
la fita triomfal del recobrament de l'idio- 
ma, després de la Renaixença. En certa 
manera, hi havia un altre precedent al 
Congrés Internacional del Pen Club, que 
tingué lloc a l'època de la primera Gene-
ralitat, el 1935, el qual significà el reco-
neixement internacional de la literatura 
catalana.

El CCC, concebut en un principi, sota el 
franquisme, com a Congrés de Defensa de 
la Cultura Catalana, de seguida va passar 
a assumir el paper més ampli d'ésser un 
congrés de la totalitat de la cultura, per 
sobre de les circumstàncies passatgeres. 
També des del començament, hom com-
prengué la necessitat d’abastar l’àmbit 
sencer de les terres catalanes. Jordi Car-
bonell va proposar una primitiva divisió en 
divuit àmbits d'estudi que, a la fi, han 
estat vint-i-cinc, per a cobrir la totalitat de 
la problemàtica nacional.

Les adhesions van començar aviat a ésser 
multitudinàries, de persones, d’entitats i de 
corporacions, cosa que va donar-li un abast 
plebiscitare El primer secretariat, format 
pel Col·legi promotor, altres col·legis i les 
entitats culturals principadines, aviat es 
va ampliar amb representats de les Illes, 
de la Catalunya Nord i del País Valencià. 
Passaven del miler les entitats adherides, 
de les quals emanà una Comissió Perma-
nent de vuitanta-cinc persones, la qual, al 
seu torn, delegà la feina en un Comitè 
Executiu de vint-i-una. Com a coordinador 
dels vint-i-cinc àmbits, fou creat el Se-
cretariat Cultural, que recolzava en un Con-
sell Assesor de personalitats. Agent dina- 
mitzador de tot fou. des d'un principi, el 

gerent del Congrés, Josep Espar Ticó. Des 
del primer moment, Miquel Casals en fou 
el President, i Jordi Rubió, el President 
d’Honor. Els Vice-presidents foren: Joan 
,Miró, pel Principat; Joan Fuster, pel País 
Valencià; Francesc de B. Moll, per les 
Illes; Pere Ponsich, per Catalunya Nord, 
i Joan Martí i Alanis, per Andorra.

Els dies 12 i 13 de juny de 1976, a Calella, 
i el setembre del mateix any a Lloret de 
Mar, ja quedava esbossada la totalitat del 
Congrés en la seva realització pràctica, 
segons un calendari que exigia un desen-
volupament difós per tot el territori na-
cional i una cloenda final el 27 de no-
vembre de 1977. Amb els materials pre-
parats, una gran reunió de més de mil 
participants, al Palau de Congressos de 
Barcelona, el 8 de desembre de 1976, va 
deixar definitivament fixat tot el programa.

El nombre d’inscrits arribà a molts mi-
lers. Els congressistes amb participació 
directa arribaren a la xifra de trenta-cinc 
mil. El pressupost disponible arribà prop 
dels setanta-cinc milions de pessetes. Als 
treballs concrets de redacció de textos, 
hi participaren uns dos milers d’especia- 
listes científics.

Un aspecte molt original va ésser l’apor- 
tació directa de les masses populars a 
través de secretariats de barri o de co-
marca, amb activitats de sensibilització, 
concentracions i festes.

El Congrés fou acompanyat de campanyes 
populars. La de Revitalització de valors 
populars amb la gran ballada de sardanes 
al passeig de Gràcia, el 12 de juny, i l'a- 
plec casteller a Santes Creus, el 2 d’oc- 
tubre. La de Salvaguarda del patrimoni na-
tural, amb final a Olot, el 15 d’octubre. La 
de l’Ús oficial del català, acabada al Puig 
de València, el 23 d’octubre. La de les Ins-
titucions, amb cloenda el 30 d’octubre, a 
Cornellà, i la del Català al carrer, acaba-
da a Mataró el 5 de novembre.

actes de cloenda d’àmbit
15 d’abril de 1977 .......... Antropologia i Folklore ....... ...... Perpinyà
8 de maig ..................... Arquitectura ......................... ...... Reus

15 de maig ............... ..... Agricultura ................................ Lleida
15 de maig ..................... Teatre .................................... ......  Alacant
22 de maig ................__  Estructura sanitària.............. ...... Terrassa
10 de juliol ..................... Música ................................. ..... Menorca
19 de setembre ....... ..... Arts Plàstiques ................. ...... Eivissa
25 de setembre ......... .... Llengua ................................. ...... Vic
25 de setembre ........ ..... Ordenació del Territori ...... ......  Tortosa

2 d’octubre ............... ..... Fet religiós ......................... ...... Tarragona
2 d’octubre ............... ..... Turisme ................................ ...... Lloret
2 d’octubre ............... ..... Cinema ................................ ...... Barcelona
8 d’octubre ............... ..... Indústria .............................. ..... Alcoi
9 d’octubre ............... ..... Esport i Lleure ...................... ...... Sabadell
9 d’octubre ..................... Estructura educativa ........... ...... Andorra
9 d’octubre ............... ..... Història ................................. ...... Balaguer

19 d’octubre ..................... Recerca científica ............... ..... Badalona
19 d’octubre ....................  Institucions ......................... ...... Castelló de la Plana
22 d’octubre ................ .... Economia ............................ ......  València
30 d’octubre ................ .... Producció literària ............... ..... Mallorca
30 d’octubre ................ .... Mitjans de comunicació....... ...... Figueres
30 d’octubre ................ .... Estructura social .................. ..... Girona

6 de novembre ........ .... Dret .................................... ...... Manresa
20 de novembre ......... .... Projecció exterior .............. ...... Vilanova i la Geltrú

Cal recordar que Joan Miró creà el cartell 
anunciador principal del Congrés.

L’ASPECTE INTERNACIONAL
Hi va ésser d'especial importància la pre-
sència internacional, no solament d’estu- 
diosos de la cultura catalana com Pierre 
Vilar o Alan Yates, sinó també la de per-
sonalitats de diversos països que van in-
tercanviar informacions sobre problemàti-
ca nacional amb els catalans, com Gerald 
Godin, del Quebec; Willy Kjispers, de Flan- 
des; Tom Nairn, d’Escòcia, o Robert La- 
font, d’Occitània. Els especialistes del país 
que participaren públicament a les activi-
tats de relació internacional foren Enric 
Garriga i Trullols, Oriol Pi de Cabanyes, 
Fèlix Cucurull, Eduard Vinyamata, Agustí 
Bové i Josep Palau i Fabre. D’altra banda, 
fou important l’adhesió del president in-
ternacional dels escriptors, Mario Vargas 
Llosa.

ELS ACTES DE CLOENDA
Els resultats de les discussions separades 
de cada un dels vint-i-cinc àmbits van és-
ser publicats en actes de cloenda localit-
zats a diferents indrets dels Països Ca-
talans, segons el quadre que publiquem.

La cloenda global del Congrés, presidida 
per l’Honorable Josep Tarradellas, tingué 
lloc el 27 de novembre a Montjuïc, amb 
participació de Jordi Rubió (absent, el seu 
missatge fou llegit pel vice-president, 
Agustí Bassols], Francesc de B. Moll, de 
les Illes; Sanchis Guarner, del País Va-
lencià; Martí i Alanis, d'Andorra; Pere 
Ponsich (en representació de Josep Del- 
oncle], de la Catalunya Nord; Pasqual 
Scannu, de l'Alguer i Alan Yates de l'An- 
glo-Catalan Society, en representació dels 
participants estrangers. El conseller Fre-
deric Rahola llegí el missatge del Pre-
sident.

Com a activitat final hi ha hagut també 
l’exposició «Què és i què ha estat la cul-
tura catalana», que planificàrem amb Joan
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27 de juny 1976. Presentació del Congrés a Ja Ciutat de Mallorca.

Ainaud i Francesc Vicens, i que ha estat 
instal·lada a la Fundació Miró, juntament 
amb les exposicions parcials que havien 
preparat diferents àmbits. L’exposició, 
formada per una seqüència d'informacions 
històriques, textos, mapes, gràfics i molta 
documentació fotogràfica, tenia ¡’acompa-
nyament de vuitanta peces autèntiques de 
valor excepcional, com els textos del 
Forum ludicum i les Homilies d'Organyà, 
els més antics textos catalans coneguts; 
l’original de l’Oda a la Pàtria, d'Aribau; la 
maqueta de l’«lctíneo», de Monturiol, o l’es- 
pasa de Pere de Portugal, rei dels ca-
talans.

VOLUNTAT DE CONTINUACIÓ

El sentiment general de continuïtat va 
manifestar-se en diverses decisions, des de 
la «Crida» d’un grup d'intel·lectuals fins a 
la creació efectiva d’organismes destinats 
a portar endavant conclusions del CCC, 
com el SERPAC, de cara a la conservació 
del patrimoni arquitectònic, la Societat Ca-
talana d'Ordenació Territorial, l’Institut 
d’Estudis Agraris, el Gabinet de Planifica-
ció Sanitària, l’Associació d'Escriptors en 
Llengua Catalana, el Grup de Planifica-
ció Lingüística, l'Institut Català de la Co-
municació, i la Unió d'Entitats Folklòriques 
de la Catalunya Nord.

EL MANIFEST

Conclusió fonamental del CCC fou el Ma-
nifest de la Cultura Catalana, de vint-i-sis 
pàgines, document d’una gran precisió en 
conceptes fins ara relativament fluctuants 
dins la consciència col·lectiva. Hi és ex-
posada la concepció antropològica de la 
cultura, amb una projecció social, com a 
conjunt del treball humà que per la trans-
formació del medi s'adapta a les necessi-
tats del progrés social. Segueix el con-
cepte de cultura nacional, entesa no com 
a autòctona sinó com a nacionalitat, o si-
gui vivència històrica concreta d'uns con-
tinguts que poden ésser internacionals. 
Després, la definició del territori, de la 
gent, de l'ocupació en el treball i de la 

lluita per l’autogovern. La llarga presenta-
ció de la dinàmica històrica és un model 
de concepció de la Història d’un grup na-
cional, amb adequada referència a la base 
dels fets demogràfics i econòmics.

LES CONCLUSIONS
L’àmbit de Llengua estudià bàsicament as-
pectes de sociolingüística; la consciència 
lingüística de la població als diferents ter-
ritoris, el procés de normalització idio-
màtica i els seus problemes. Com a con-
clusió, formulà les propostes de creació 
d’un organisme de recerca sociolingüísti-
ca i d'endegament d’una política segons 
el principi de la territorialitat per a la nor-
malització de l'ús de la llengua nacional 
a l’administració pública, als mitjans de 
comunicació, a l’ensenyament i a l’activi- 
tat econòmica.

3 de desembre 1976. Antoni M. Badia i Margarit parla durant l’acte de presentació del Congrés 
a París. A la presidència, l'Honorable Josep Tarradellas. (Foto: Marull.)

El d'Estructura educativa estudià aspectes 
de les etapes educatives, les activitats 
extraescolars, la formació professional, la 
relació amb el medi, etc., i no arribà a 
conclusions unitàries sinó a la comprova-
ció de la importància de la confrontació 
entre escola pública i escola privada.

El de Recerca es preocupà de preveure 
un Consell Científic i Tecnològic adherit 
al Govern català, per a un Pla General de 
Recerca Científica i Tècnica, amb una in-
versió del 2 % del PNB. S'ocupà així ma-
teix de les relacions amb la tecnologia 
estrangera, de la política educativa cientí-
fica, de l’encoratjament de la recerca, etc.

El d’Història realitzà un balanç de les acti-
vitats historiogràfiques des de 1939, es 
preocupà dels arxius, de les excavacions, 
de l'escola, de la formació d’historiadors, 
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d’arqueòlegs, d'arxivers, de bibliotecaris 
i de conservadors.
El d’Estructura social establí unes bases 
estadístiques i preveié la necessitat de la 
recerca sociològica i de l'acció d’òrgans 
de govern autònoms. S’ocupà així mateix 
de la integració de la societat.

El de Dret estudià els aspectes del dret 
polític, fiscal, processal, privat, agrari, el 
codi de la família i la problemàtica dels 
immigrats. S'ocupà també de terminologia 
i de cultura jurídiques.

El d’Institucions arribà a la conclusió pràc-
tica d'unes «Bases per a l’Autonomia».

El d’Ordenació del Territori enfocà la ne-
cessitat d'un poder català per a una orde-
nació que tingui en compte la definició de-
mocràtica dels nivells de qualitat, l’equi-
libri ecològic, el patrimoni cultural, ¡’en-
fortiment del sector públic i la reducció 
de les diferències entre camp i ciutat.

El d’Economia n’estudià el procés recent, 
la situació actual i una previsió de política 
financera, comercial, agrària i exterior.

El d'Estructura sanitària partí de la reno-
vació del concepte de la salut i del dret 
a la salut i esbossà la planificació sanità-
ria vinculada als governs catalans.

El d'Indústria arribà a la formulació d’in-
terrogants sobre política industrial, model 
de creixement, relacions socials, localitza-
cions, infrastructura, energia, protecció del 
medi, recerca tecnològica, educació, ús de 
la llengua, poder polític i relacions entre 
els Països Catalans.

El d’Agricultura enfocà la història recent 
i les previsions de reforma agrària, so-
cials, de mercat i de finances.

El de Turisme n'estudià la situació actual, 
les possibilitats futures, el significat so-
cial, els recursos humans i d’ensenya- 
ment.

El de Música n’enfocà temes de la difu-
sió i la pedagogia, de la música culta i de 
la popular.

El de Cinema n'estudià la realitat actual i 
preveié la creació d'uns ens autònoms de 
Cinema.

El de Producció literària en féu un balanç 
des de 1939, estudià les relacions entre 
Literatura i societat i reflexionà sobre 
l’alternativa futura d’una literatura nacio-
nal i popular.

El d’Arts Plàstiques estudià l’art com a 
fet públic en els aspectes d’educació, de 
difusió, de creació, i el dret a la fruïció 
artística de tots els ciutadans.

El de Teatre, a partir d'un examen de la 
situació, preveié el funcionament d’un 
Consell General de Teatre de Catalunya.

El d'Arquitectura i Disseny esbossà línies 
de conservació del patrimoni, de política 
d’habitatge, de terminologia i de reconei-
xement oficial dels dissenyadors.

El d’Antropologia i Folklore ha centrat la 
recerca en la relació entre cultura urbana 
i rural.

2 d'abril 1977. Dins la campanya per les Institucions, l'acte «El moviment obrer per l’Autonomia» 
al Palau dels Esports de Barcelona.
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El d'Esport i Lleure ha preconitzat el ben-
estar físic i l’equilibri psicològic per da-
munt de l’esport competitiu. S’ha ocupat 
també d'equipaments.

El de Mitjans de comunicació ha tractat 
del present i el futur en ràdio, en TV, en 
relacions públiques i en publicitat.

El de Fet religiós, del pensament, de l'es-
tructura territorial, de l'ús de la llengua 
i de la relació amb l'Estat, de la qüestió 
social i dels costums.

TENDÈNCIES DOMINANTS

En general, els àmbits judicaren essencials 
la incorporació de llur problemàtica als 
futurs governs autònoms dels Països Ca-
talans i la consideració de tots els fets 
observats com a fets socials. A tots ells, 
estimaren la necessitat d’identificació na-
cional, la tendència a la llibertat (per 
exemple, a favor del divorci), el respecte 
a la realitat (comarques en lloc de pro-
víncies), l’equilibri ecològic i humà (la 
supeditació del creixement econòmic, de 
l’esport, de la tècnica, de la medicina, al 
servei del benestar de l'home), la descon-
gestió (repartiment geogràfic de les acti-
vitats), la democratizació (per exemple, 
intervenció dels sindicats a la producció 
del cinema), el pluralisme (per exemple, 
el religiós) i l’ús públic (per exemple, 
dels monuments artístics).

MANCANCES

Malgrat la gran importància del CCC seria 
equivocat treure'n conclusions triomfalis-
tes. Les mancances hi han estat nombro-
ses. Pensat sota el franquisme, els partits 
polítics i la campanya de les eleccions 
del 15 de juny li van restar gran part del 
ressò popular, que, malgrat tot, va recu-
perar a les jornades de cloenda. Hi va 
haver un gran desequilibri entre les apor-

tacions dels principadins i les dels altres, 
no solament en quantitat sinó també en 
orientació, com en el cas, tan despolitit- 
zat, de la Catalunya Nord. Va ésser difí-
cilment articulat el sector de les mobilit-
zacions populars amb el dels planteja-
ments d’estudi i de teoria. Va haver-hi 
una certa mitificació de l'autonomia en una 
tendència a oficialitzar l’acció potser sen-
se preveure la possibilitat de les seves 
limitacions o, àdhuc, mistificacions.

IMATGE FINAL

La imatge dels Països Catalans dissenyada 
pel CCC per al futur proper és la d'una 
nació amb plena instauració de l’ús de la 
llengua nacional, amb prou recerca cientí-
fica per a alliberar-la en gran part del pes 
dels royalties i del destí de país de cam-
breres, amb un cultiu eficient de la pròpia 
Història com a fonament de ('autoconscièn-
cia, amb una acció sociològica d'integració 
de tots els grups de procedència diversa, 
amb una legislació humana i lliure, un ter-
ritori equilibrat, una economia planificada, 
una sanitat humanitzada, una indústria al 
servei de l’home, una agricultura justa i 
forta, un turisme social; una música, un 
cinema, una literatura, unes arts plàstiques, 
un teatre, una arquitectura i un disseny a 
les mans de tothom: al servei de tothom; 
un folklore vivent, un esport de benestar 
físic i mental, uns mitjans de comunicació 
al servei de la comunitat nacional, i un fet 
religiós plural i lliure.

Només als àmbits de la sociologia i de 
l’ensenyament hi ha mancat una conclu-
sió general i s’hi ha posat en relleu el 
natural enfrontament d’interessos i de 
punts de vista diversos. Això no és cap 
mancança, sinó una garantia d’autenticitat, 
en contrast amb els falsos unanimismes 
dictatorials dels que parlen de l’«interès 
general» com si existís.

ALEXANDRE CIRICI
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