
LA EUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA,
UN PROJECTE QUE ES VA REALITZANT

per Gregori Mir

S'han complert els prlmers quatre anys 
de funcionament de la Fundació Congrés 
de Cultura Catalana. En aquest temps 
s’han fet moltes coses i se n'han deixat 
de fer moltes més. En tot cas, alio que 
era un projecte pie de dubtes s'ha conso- 
lidat i cree que es pot dir que la Funda- 
ció és una sólida realitat dins el teixit 
institucional de la cultura deis PaTsos Ca- 
talans.

La Fundació va néixer arran del memora
ble Congrés de Cultura Catalana (1975- 
1977). Aquell Congrés va representar una 
fita important en el procés d'acostament 
de persones i institucions de tots els in- 
drets del domini lingüístic. Va significar 
moltes coses, car no podem oblidar que 
la cultura no és sois literatura. Abans, 
normalment, les relacions entre els PaTsos 
Catalans es limitaven al fet lingüístic i l¡- 
terari. El Congrés va lligar altres ámbits 
I va eixamplar les relacions humanes i 
sectorials. D'alguna manera vingué a con
firmar l'autenticitat del procés d’acosta- 
ment que s’havía iniciat d’engá deis anys 
trenta.

Les persones que vam ser elegídes per 
a liquidar el Congrés, que, com és sabut, 
hagué d'organitzar-se com a societat anó
nima, ens trobárem amb una situació 
sembla que no gaire normal entre nosal- 
tres: Encara que modest, el Congrés, una 
vegada liquidat, havia deixat un excedent 
monetari. La Comissió Liquidadora, des- 
prés de deliberar sobre el destí a donar 
a aquell excedent, va optar, entre altres 
alternatives, per la més difícil de realit- 
zar, pero la més ambiciosa possible: 
crear una fundació que perpetués l’espe- 
rit de tot el que va significar el Congrés 
de Cultura Catalana.

Tanmateix, no volíem que fos una funda- 
ció més. M'explicaré. El model organit- 
zatiu que tinguérem present va ser el de 
les grans fundacions europees i america- 
nes, és a dir, aquelles que no sorgeixen 

de capitals fundacionals individuáis, sinó 
que funcionen a partir d’aportacions múl
tiples i populars. Així, el capital fundacio
nal tingué una procedencia molt diversa: 
institucions publiques i privades, aporta- 
cions individuáis úniques o periódiques. 
La Fundació pertany a molts.

D'altra banda, la dedicado deis seus d¡- 
rigents és gratuita, i el cost global de 
l'administració és el-mínim possible, per 
tal de poder esmergar el máxim en acti- 
vitats. El Patronat, que és l'órgan que 
decídeix les activitats i controla el pres- 
supost, és format per representants de 
les institucions que feren aportacions 
económiques, per les persones que for
maren la Comissió Liquidadora, I per re- 
presentacions individuáis. Per tal de con
servar l'esperit del Congrés de Cultura 
Catalana, la Fundació havia d'actuar en 
cada un deis PaTsos Catalans a través de 
les institucions culturáis existents. Aques
ta és la raó que explica que els presidents 
de les associacions o entitats culturáis 
més representatives de la nostra área lin
güística també formin part del Patronat. 
Cree no equivocar-me si dic que una ins- 
titució com la Fundació és única i té uns 
perfils propis entre totes les existents.

ELS OBJECTIUS
Segons els Estatuís, la Fundació pretén:

1. La promoció d’estudis i el suport d’ini- 
ciatives que serveixin per a potenciar la 
realitat cultural catalana.
2. Estimular la investigado sobre árees 
que es considerin prioritáries en els ám
bits económic, social, científic i huma- 
nístic.
3. Fomentar el coneixement i la coHa- 
boració entre les diferents institucions 
culturáis i científiques existents ais PaT
sos Catalans.
4. Contribuir a la projecció exterior de la 
cultura catalana.

En cadascun d'aquests ámbits, la Funda- 
ció, durant els seus primers quatre anys, 
ha fet una considerable aportado que 
seria molt llarg relacionar. S'han esmer- 
gat uns seixanta milions de pessetes en 
ajuts per a l’edició de tesis doctoráis, per 
a la investigado sobre problemes priori- 
taris, beques a l’estranger, collaboracions 
per a la projecció de la nostra realitat 
cultural, etc,, etc. Bona part d'aquestes 
activitats s'han dut a terme en collabora- 
ció amb altres entitats. No cal dir que la 
sol-licitud d’ajuts ha superat en molt les 
possibilitats reais de la Fundació, els ac
tuáis dirigents de la qual porten una po
lítica rigorosa que ha de significar man- 
tenir a! dia el capital fundacional, i aixó 
vol dir que cada any, com a mínim en 
concepte de reserves, cal sostreure de la 
inversió el tant per cent de la inflació 
monetária.

Tanmateix, la crisi económica també ha 
afectat la Fundado. Ja s’ha dit que pot 
funcionar grácies a les aportacions úni
ques o periódiques de persones indivi
duáis i d’institucions públiques o privades. 
L'augment de socis está paralitzat des de 
fa dos anys i més aviat h¡ ha baixes de- 
rivades d'aquella crisi. Les institucions 
públiques o privades no han augmentat les 
seves aportacions. Per tots aquests mo- 
tius la Fundado ha hagut d’alentir les 
seves activitats i alguns projectes espe
ren temps millors.

LES ACTIVITATS

Aixó no obstant, dins les fatals limita- 
cions financeres, la Fundació continua la 
seva silenciosa marxa deixant obra feta 
i estimulant activitats que ella sola mai 
no podría dur a terme. Entre aqüestes dar- 
reres cree que han de ser esmentades, 
per la importáncia que poden teñir, les 
següents:

II Congrés Internacional de la Llengua Ca
talana. La Fundació reuní les institucions 



culturáis i universitáries més significatives 
de cada un deis PaTsos Catalans per tal 
d’estudiar la viabilitat del que definitiva- 
ment s’ha vingut a denominar II Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana. 
Aquest Congrés tindria una organització 
autónoma i es va pensar com una res
posta a la nova situació sorgida a partir 
de la promulgació deis estatuts d'autono- 
mia de Catalunya, el País Valencia i les 
liles Balears, que proclamen la cooficia- 
litat de la llengua catalana. Si el Congrés 
de l’any 1906 va ser el de la «normativit- 
zació», el que ara es vo| celebrar será 
el de la «normalització». Un Congrés que 
será científic pero que alhora intentará 
arribar a tots els sectors socials.
Cree que val la pena relacionar les ins- 
titucions que s'han adherit al projecte: 
Abadía de Montserrat, Acció Cultural del 
País Valenciá, Associació d’Editors en 
Llengua Catalana, Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana, Associació Interna
cional de Llengua i Literatura Catalanes, 
Associazione Italiana di Studi Catalani, 
Ateneu de Maó, Centre Caries Salvador, 
Centre Internacional Escarré per a les M¡- 
nories Étniques i Nacionals (CIEMEN), 
Departament de Lingüística Valenciana de 
la Facultat de Filosofía i Lletres de la 
Universitat d'Alacant, Departament de Li
teratura Espanyola de la Facultat de Fi
losofía i Lletres de la Universitat d'Ala
cant, Departament de Llengua Espanyola 
de la Facultat de Filosofía i Lletres de 
la Universitat d’Alacant, Departament de 
Llengua Catalana de la Facultat de Filo
sofía i Lletres de la Universitat de Palma 
de Mallorca, Facultat de Filosofía i Lle
tres de la Universitat de Palma de Mallor
ca, Departament de Lingüística Valencia
na de la Facultat de Filología de la Uni
versitat de Valencia, Federació per a la 
Defensa de la Llengua i de la Cultura 
Catalanes de Perpinyá, Fundació Ausiás 
March, Fundació Huguet, Fundació Jaume 
Bofill, Fundació Josep Renau, Fundació 
Salvador Vives Casajuana, Instituí d’Estu- 

dis Andorrans, Instituí d'Estudis Baleárics 
de la Consellerla d’Educació i Cultura de 
les liles Balears, Institut d’Estudis Eivis- 
senes, North American Catalan Society 
(NACS), Obra Cultural Balear de Formen- 
tera, Obra Cultural Balear de Palma de 
Mallorca, Obra Cultural Balear de Menorca, 
Ómnium Cultural, Secretariat de l'Ensenya- 
ment de [Idioma, Societat Arqueológica 
Lulliana, The Anglo-Catalan Society, Uni
versitat Autónoma de Barcelona, Univer
sitat de Barcelona, Universitat de Palma 
de Mallorca i Universitat de Perpinyá.

Premi Internacional Ramón Llull. Dotat 
amb un milió de pessetes, amb la col- 
laboració de l'lnstitut d’Estudis Catalans, 
aquest premi, que s'atorgará cada any, 
está dirigit a personalitats o institucions 
no catalanes que s’han distingit pels seus 
estudis sobre la nostra realitat cultural 
o han promogut en els seus pa'ísos la 
nostra llengua i la nostra cultura.

Si bé existeixen el Premi Catalónia de 
l'lnstitut d'Estudis Catalans, dedicat a pre
miar la labor d'un catalanófil; el de tra- 
duccions de la Generalitat, i, encara que 
honorífic, el que atorga la revista «Serra 
d’Or», la Fundació va considerar que ca
lía pensar en un guardó que tingués en 
compte els supósits possibles i comptés 
amb un suport popular per tal de difon- 
dre entre nosaltres la feina sovint des- 
coneguda de moltes persones d’arreu del 
món.

El Premi, que duu el nom de Ramón Llull, 
la personalitat catalana més universal, 
s’atorgará:

1. Al conjunt d'una obra individual, es
crita en qualsevol llengua, que hagi sig- 
nificat una notable contribució al conei- 
xement de la realitat histórico-cultural 
catalana.

2. A una institució estrangera que s’ha- 
g¡ dedicat a difondre la llengua i la cul
tura catalanes al seu país, o h¡ hagi ajudat.

3. A la dedicació a traduir obres cata
lanes a qualsevol llengua.

4. A l’aportació teórica d’una persona 
de qualsevol país del món que hagi sig- 
nificat una important contribució al co- 
neixement i la defensa de les cultures 
minoritáries.

El Premi, dones, intenta anar més enllá 
deis fins ara existents i ha de fer pos- 
sible una fita anual per tal d’homenatjar 
tots aquells que des de fora fan possi- 
ble la difusió de la nostra llengua i la 
nostra cultura.

I Conferencia Económica sobre el Medi- 
terrani Nord-occidental. Per a l’any 1984 la 
Fundació ha tingut la iniciativa d'organit- 
zar una conferencia d'especialistes que 
estudi’ín les interaccions económiques 
entre les regions veTnes de Catalunya 
dins la perspectiva de l’entrada d’Espa- 
nya al Mercat Comú. Una conferencia 
económica que vol debatre el futur d'a- 
questa área dins Europa i les relacions 
entre el Nord i el Sud deis pa’ísos que 
formen el Mercat Comú. En tot cas, el 
paper singular de Catalunya dins el trian- 
gle Barcelona-Lió-Roma.

La Fundació pot dur a terme aquest con- 
¡unt d'iniciatives grácies a la collabora- 
ció amb d'altres institucions i a l’apor- 
tació económica de molts ciutadans. Amb 
imaginació, recursos limitadíssims i mol
ía illusió, intentem mantenir l’esperit del 
memorable Congrés de Cultura Catalana 
i actuar sobre la complexa i difícil reali
tat que vivim. La Fundació, fruit de la 
iniciativa social catalana, necessita, per 
a prosseguir les seves activitats, que la 
nostra societat siguí, com sempre ho fou, 
plena d’iniciatives civils per tal d'enri- 
quir la nostra cultura, que necessáriament 
ha de ser pluralista. Esperar-ho tot deis 
poders públics podría significar que hem 
deixat de ser una societat creadora.

GREGORI MIR

Per primera vegada, la Historia de la 
Literatura Catalana, ¡Ilustrada i completa

Ara té una ocasió histórica per conéixer-la. 
Cada setmana sortiran al carrer conjuntament 
un fascicle i un ilibre deis autors més repre- 
sentatius, que conformaran aquesta obra única: 
82 fascicles il lustrats a tot coior i 82 obres 
íonamentals de la nostra literatura. Ara és 
l'ocasió. 
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• FASCICLE N° 1, I ELS LLIBRES:
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