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MANIFEST DE L’ÀMBIT DE PRODUCCIÓ LITERÀRIA: 

I. SOBRE EL CONCEPTE DE LITERATURA NACIONAL:  

Els escriptors catalans són perfectament conscients que cal una literatura d’abast nacional, és 

a dir, una literatura en llengua catalans i amb continguts catalans que interessi un públic català 

i que a partir d’aquesta síntesi autor-obra-públic tingui la seva projecció universal. 

El fet diglòssic – i no només de diglòssica lingüística, sinó també de diglòssia cultural- que es 

produeix a cadascun dels Països Catalans, fa que, si bé existeix actualment una literatura en 

llengua catalana i amb continguts catalans, no s’arribi a produir del tot la síntesi abans 

descrita. 

Conviuen a casa nostra, produccions literàries (sense valorar la seva qualitat) de llengua i 

continguts diferents: una literatura industrial, de consum, que segueix les modes que imposen 

els  mercats, que s’edita en llengua castellana o francesa, d’autors catalans o no, creada per 

una infraestructura editorial industrial que monopolitza el mercat (grans trusts editorials que 

pel que fa l’Estat espanyol resideixen normalment a Barcelona) i una literatura minoritària, 

amb un cert prestigi interior, sense projecció pública de masses ni projecció internacional, que 

no pot assolir –ni de fet ho vol- uns esquemes industrials de producció, que s’escriu en català i 

que té continguts netament catalans. Aquesta literatura és feta amb voluntat de ser nacional, 

es produeix indistintament a cadascun dels Països Catalans i bàsicament s’edita a la ciutat de 

Barcelona. El seu consum és minoritari i no s’ha fet cap estudi seriós per veure quins és la seva 

incidència real. Per tal que aquesta literatura deixi de ser minoritària i esdevingui única als 

Països Catalans, és a dir, per tal que aquesta literatura que té voluntat de ser nacional es 

converteixi en la literatura nacional catalana, d’aquesta manera caldria aconseguir: 

a) La total normalització lingüística que passa per:  

- Oficialitat del català als organismes públics. 

- Ensenyament en català i amb continguts catalans a tots els nivells de la vida 

educativa (del jardí d’infància a la universitat). 

- Ús sense restriccions del català als mitjans de comunicació social (premsa, 

ràdio, TV, cinema i publicitat). 

- Ús públic del català a nivell de relacions de producció i de carrer. 

b) L’eliminació del colonialisme cultural: - i per tant literari- que pateix la societat dels 

Països Catalans per part de les mal anomenades “cultures nacionals” francesa i 

espanyola que en l’aspecte literari, si més no, són colonitzades, moltes vegades, pels 

grans trusts anglo-saxons. 

c) La creació d’una infraestructura editorial: (producció, distribució i venda) que elaborés, 

d’acord amb els organismes oficials i amb la col·laboració dels escriptors una política 

d’edicions catalanes coherents, que demanaria una forta subvenció oficial (organismes 

autonòmics adients). 

d) La creació d’organismes d’escriptors: (gestionats democràticament i reconeguts 

oficialment) que vetllessin pels interessos professionals i intel·lectuals dels escriptors, 

per una banda, i que promoguessin tant a l’interior, com a l’exterior la literatura 

catalana.  



Evidentment cap d’aquests punts mínims que són imprescindibles perquè la literatura catalana 

esdevingui una literatura nacional plena es podran aconseguir sense aquelles formes 

d’autogovern que retornin la sobirania al poble dels Països Catalans i que avui en dia es 

formulen a través de les reivindicacions comunes dels Estatuts d’Autonomia de Catalunya-

Principat, les Illes i el País Valencià com a primer pas per a exercir el dret d’autodeterminació.  

II. SOBRE EL CONCEPTE DE LITERATURA POPULAR 

La majoria de comunicacions dels escriptors que participaren al debat “Literatura popular 

contra la literatura populista: per una literatura nacional i popular” coincidien a afirmar que la 

literatura popular és aquella que “feta per les classes populars i des de les classes populars es 

posi al seu servei”, rebutjant així el concepte paternalista d’una literatura elaborada per les 

èlites que rebaixa plantejaments, formals i de contingut, per a ser “entesa per al poble”. 

També coincidien les comunicacions a afirmar que aquest tipus de literatura és pràcticament 

inexistent als Països Catalans donats els condicionaments següents: 

a) Les classes populars dels Països Catalans, autòctones o immigrades, desconeixen la 

pròpia llengua com a vehicle habitual de  comunicació escrita. 

b) El sistema d’ensenyament està al servei de la classe dominant (a nivell estatal) que, a 

més de marginar sistemàticament la cultura catalana d’escola, manté la seva 

hegemonia com a classe impedint que les classes populars participin en la gestió de 

l’ensenyament en particular i de l’escola en general. 

c) La manca d’una indústria cultural catalana en mans de la classe dominant catalana que 

creï productes culturals de consum en la nostra llengua i amb continguts catalans i que 

és substituïda per una indústria cultural estatal (espanyola o francesa) que esdevé un 

element més de la pressió despersonalitzadora, respecte al fet nacional, que pateixen 

les classes populars. 

En aquest sentit, doncs, la reivindicació d’una cultura –i per tant una literatura- popular és 

molt a llarg termini i requereix unes condicions de progrés social, democràcia avançada i 

autogovern que possibilitin l’accés de les classes populars catalanes a la gestió de la cultura.  

III. SOBRE EL CONCEPTE DE PAÏSOS CATALANS 

La unitat lingüística i cultural dels Països Catalans fruit d’una història comuna és avui 

reconeguda per la gran majoria de partits democràtics que actuen als Països Catalans del sud 

de l’Albera. I si una demostració clara i palpable hi ha d’aquesta unitat de llengua i de cultura 

és, precisament, la que dóna la literatura catalana de tots els temps. Ramon Llull, Ausiàs 

March, Joanot Martorell o Ramon Muntaner pertanyen al patrimoni literari únic i s’uneixen 

indestriablement (sigui quina sigui la seva procedència) en la història de la nostra literatura. De 

la mateixa manera, a l’actualitat, Llorenç Villalonga, Joan Fuster o Salvador Espriu tenen el 

mateix tracte en qualsevol estudi seriós de literatura contemporània que hom vulgui fer. 

Les joves generacions de narradors i de poetes ni tan sols arriben a formar escoles “regionals”, 

sinó que s’influeixen els uns als altres sigui quina sigui la seva procedència. Aquest mateix 

projecte de resolucions n’és una prova contundent nat d’un projecte de treball dissenyat a 

Gandia (País Valencià), ha estat sotmès a diversos debats al Principat (Barcelona, Lleida, 



Cornellà...) i fou definitivament redactat a Ciutat de Mallorca per escriptors que pertanyen al 

Principat, a les Illes i al País Valencià. Només hem de lamentar l’absència d’escriptors de la 

Catalunya Nord on la situació política és diferent i on les alternatives de futur seran diferents 

de les de la resta dels Països Catalans. 

En aquest sentit, doncs, el Consell d’Àmbit de la Producció literària afirma la seva voluntat de 

mantenir l’estructura unitària de Països Catalans en totes les accions que emprengui un cop 

acabats els treballs del Congrés de Cultura Catalana. I alhora reivindica la necessitat dels 

estatuts d’autonomia de Catalunya, de les Illes i del País Valencià, amb els seus respectius 

governs de les Generalitats i el Gran e General Consell i tots els organismes autònoms que se’n 

derivin. I exigeix que aquests estatuts es puguin mancomunar en aquells aspectes que afectin 

la llengua i la cultura per tal d’emprendre tasques comunes que ajudin al retrobament dels 

nostres pobles i consolidin la nostra unitat cultural i lingüística, que si no fos així es veuria 

amenaçada pel fraccionament i la dialectalització. 

IV. INSTITUCIONS I ORGANISMES LITERARIS 

Hem parlat, ja, en el primer punt d’aquest capítol de la creació d’una infraestructura editorial 

que elaborés una política d’edicions coherent i amb una forta subvenció oficial. En aquest 

sentit creiem imprescindible la restitució de l’Institut del Llibre Català que havia funcionat a 

Catalunya-Principat durant la Generalitat i la creació d’organismes semblants al País Valencià i 

a les Illes que treballin mancomunadament i que puguin dur a terme aquesta “política 

coherent d’edicions”. 

En el mateix sentit, reivindiquem la Institució de les Lletres Catalanes, que funcionà en el 

mateix període de temps i que haurà d’acomplir la tasca de promoció i difusió, tant  a l’interior 

com a l’exterior, del llibre català, essent l’organisme oficial que agrupi els escriptors catalans i 

vetlli pels seus interessos professionals i intel·lectuals. 

Donem suport també al PEN CLUB INTERNACIONAL a través del seu CENTRE CATALÀ DEL PEN 

CLUB, organització recentment recuperada i que haurà d’assegurar la presència internacional 

de la literatura catalana a través dels seus representants. Finalment, i per tal de poder 

continuar els debats i els contactes iniciats a través del Congrés de Cultura Catalana volem 

possibilitar la creació d’una Associació d’Escriptors en Llengua Catalana que s’encarregui de 

vetllar per l’acompliment de l’alternativa de futur que hem plantejat en aquest capítol i que 

vetlli pels interessos dels escriptors catalans, servint, alhora, de marc institucional de debats 

com els que pensem continuar mantenint a través d’Encontres d’Escriptors dels Països 

Catalans, la segona sessió dels quals se celebrarà a Ciutat de Mallorca, amb motiu de la 

presentació en públic i posterior aprovació del present Projecte de Resolucions.     

 

Països Catalans, maig de 1977. 


