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El Congrés de Cultura Catalana i la transició política 1. Antecedents

L’origen d’un  
gran esdeveniment

El Congrés de Cultura Catalana té una data de 
naixement molt precisa. Josep Maria Pi i Sunyer, 
el secretari de la Junta del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, que presidia Miquel Casals i Colldecarrera, 
presentava als seus companys una proposta el 28 de 
gener de 1975. Franco, recordem-ho, no era mort 
encara.

La normalització del català, un terme nou en el 
llenguatge polític i cultural, havia estat una reclamació 
més intensa els darrers mesos; d’això se’n féu ressò el 
Col·legi d’Advocats, com destacava a primera pàgina 
La Vanguardia Española (5/II/1975): “Siguiendo la linea 
de proyección ciudadana mantenida por el Colegio de 
Abogados en los últimos años al manifestarse de forma 
explícita respecto a la defensa de los derechos humanos, 
libertad individual, derecho de reunión, asociación y 
opinión”, el Col·legi d’Advocats de Barcelona afegia 
un nou motiu d’interès la resistència cultural. Si 
fins aleshores aquesta havia estat la seva tasca 
predominant, la defensa dels drets col·lectius encara 
no s’havia encetat, per això “atento a la situación en 
que se desenvuelve en la actualidad la cultura catalana, 
es especial las dificultades y obstáculos que encuentra 
la enseñanza del catalán en las escuelas privadas y 
públicas de Cataluña.”

Calia defensar els drets de la persona, però també 
els drets de la cultura catalana. I és que s’havien anat 
rebent al Col·legi consultes sobre l’ensenyament i 
l’ús públic del català. Quines eren, doncs, segons La 
Vanguardia Española (18/II/1975)? S’havien presentat 
dificultats ben serioses per poder donar classes de 
català al Prat de Llobregat i a Cornellà, així com en 
d’altres poblacions de Catalunya. S’havia interpretat 
d’una manera molt restrictiva una llei que és ja molt 
minsa, de manera que les classes s’havien d’impartir 
fora de l’horari escolar. Aquesta situació els treia 
efectivitat, però s’afegia a la difícil situació del català 
altres qüestions com eren els obstacles i les restriccions 
que trobava l’ús del català a la ràdio i a la televisió i 
la premsa, en el moment que no hi havia cap diari 
en català. No era la primera iniciativa pel català 
d’advocats (A. Mayayo , 2007), l’any 1960 Josep Benet 
i Josep Solé i Barberà havien demanat l’ús del català al 
Col·legi i el degà els reconegué la llibertat d’emprar-
lo.

Atesa la situació, es proposaven tres mesures: crear, 
com recollia La Vanguardia Española (5/II/1975), 
dins del Col·legi, una comissió de defensa de la 
cultura catalana; adreçar-se al Ministeri d’Educació 
i Ciència perquè “sean suprimidos los obstáculos 
que impiden la enseñanza del catalán dentro 
del horario escolar en las escuelas de Cataluña, 
dando un sentido amplio, y no restrictivo, a la 
interpretación de la vigente norma legal sobre 
el tema”, i, finalment: “promover un Congreso 

de defensa de la Cultura Catalana y en el que se 
procurará obtener el apoyo y colaboración de todos 
los Colegios Profesionales de Cataluña.” Una mesura 
adient per evitar la prohibició de l’esdeveniment, atès 
el caràcter professional, prestigiós i gens suspecte 
de “separatismo” que tenien aquestes respectables 
institucions, essent, com eren, entitats de caràcter 
oficial. 
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Quin era el moment en què aquest procés s’esdevenia? 
Un moment en què es donaven molts símptomes 
disgregadors del règim franquista autoritari imperant, 
però, així i tot, aquest es mantenia ferm i fort, però 
l’oposició començava a sortir sense por.

El perquè d’una iniciativa

Com s’havia arribat fins aquí? En el camp concret 
de la defensa de la llengua catalana, la llei que hem 
esmentat permetia obrir una escletxa (ja la veurem 
més endavant) per introduir el català a l’ensenyament 
primari o Ensenyament General Bàsic (EGB), per 
això Òmnium Cultural prestà suport a la iniciativa 
de Josep Benet per dur a terme la campanya “Català 
a l’escola”, que comptava també amb el suport 
d’activistes de l’Acadèmia de Llengua Catalana i altres 
sectors catalanistes. Érem el 1970. Anteriorment, (J. 
Crexell, 1998) dues campanyes més, el 1960 i el 1963, 
l’anomenada “de les instàncies”, havien escampat la 
demanda popular, un xic a les palpentes, sense fixar-
ne els objectius concrets, de tornar la llengua del país 
al lloc on havia estat foragitada per la violència, però 
amb uns objectius que no canviaren gaire fins a 1980: 
català als mitjans de comunicació, a l’administració 
pública, ús del català a la retolació pública i privada i a 
tots els nivells de l’ensenyament. Una extensa enquesta 
del Secretariat d’Acció Catòlica de Promoció Social, 
el 1965-66, recollia que el 84% dels enquestats no 

estava d’acord amb l’absència del català de les aules 
(F. Vallverdú, 1975). Un 43 en volia l’ensenyament 
obligatori. En un altre sentit, un 30% era partidari del 
model d’escola catalana, mentre que el 57% del de 
l’escola espanyola que ensenyés el català. Publicacions 
com Destino, Tele/estel o El Correo Catalán promovien 
aleshores enquestes, publicaven cartes al director i 
reclamaven en articles l’objectiu del català a l’escola, 
en algun cas, fins i tot, proposant no l’ensenyament 
del català, sinó en català. La Diputació de Barcelona 
n’introduïa l’ensenyament en els organismes educatius, 
per tant, introduint-lo en un organisme oficial i s’oferia 
als ajuntaments per promoure’n l’ensenyament. 

Ja l’any 1974 hi havia dues càtedres de literatura 
catalana, a la Central (Universitat de Barcelona) i 
a l’Autònoma, amb delegacions a Lleida, Girona, 
Tarragona i Ciutat de Mallorca, i a les escoles de 
professorat d’EGB n’era obligatori l’ensenyament. Fora 
de l’àmbit escolar, s’alçava un erm. Eren temps en què 
recordo la primera exhibició de la bandera nacional, 
sempre acompanyada per la Rojigualda, quan eren 
molt més freqüents veure les banderes de l’estat, la 
falangista i la del carlisme en edificis públics, encara. Ça 
i lla hom podia començar a escoltar algunes emissions 
de ràdio en català i de manera escadussera hom podia 
veure programes de televisió en català, produïts des 
del “centro emisor de Miramar”, tals com Teatre català 
o Miramar, també periòdicament hom podia trobar 
pàgines en català a El Correu (El Correo Catalán), Tele/
exprés, Diario de Barcelona i entrava als quioscos 

l’intent del setmanari El Poble Andorrà. Revistes com 
Presència (N. J. Aragó, 2013) anaven introduint pàgines 
en català. El panorama del llibre català millorava (F. 
Vallverdú, 1975) per la irrupció d’un públic jove, que, 
segons A. M. Badia, no podia trencar, però, la inèrcia 
d’una “gran massa catalanoparlant que s’ha acostumat 
de prescindir del català escrit.”

Aquests anys eren els de l’antecedent immediat del 
Congrés: el 1968, amb l’Any Fabra; el 1974, els actes 
del 500 aniversari de l’edició del primer llibre el català 
(Les trobes en llahor de la Verge Maria) i esdevenien, 
en paraules de Xavier Garcia a Canigó (29/III/1975), 
“l’ofensiva popular en favor del restabliment de la 
llengua i cultura catalanes.” Totes dues entrellaçades. 
Totes dues iniciatives lluny d’una campanya amb 
objectiu concret, semiclandestines com havien estat 
les que s’havien fet per la llengua a principi dels 
seixanta, eren un devessall d’actes arreu per objectius 
nacionals a la llum del dia, de la publicitat i de la 
premsa.

Des de la immediatesa dels fets. No ens sembla casual 
que dues setmanes abans de la proposta de la junta 
presidida per Casals Colldecarrera, es convoqués 
al CIC, com informava La Vanguardia Española 
(14/I/1975), un cicle de conferències sobre cultura 
catalana, dins del actes del Vè centenari del primer 
llibre en català amb el suport dels col·legis d’advocats, 
d’aparelladors, d’arquitectes, d’enginyers i de químics, a 
més d‘Òmnium Cultural i Rosa Sensat.
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Altres fets relacionats amb la llengua i el seu ús a 
l’ensenyament i arreu s’anaven produint aquelles 
setmanes, recollia Eusebi Coromina a Canigó (1/
III/1975), partint del ressò que arribava a la premsa, 
en bona mesura l’altaveu i aliat indispensable. A més 
de la proposta del Col·legi, la delegació del Ministeri 
d’Educació i Òmnium Cultural es proposaven fer 
un informe complet sobre l’ensenyament del català 
i estudiar les formes d’habilitar-ne mestres. El degà 
del Col·legi de Llicenciats demanava la inclusió del 
català en tots els nivells de l’ensenyament, també el 
Batxillerat Unificat Polivalent (BUP), que amb un 
canvi de criteri del Ministeri, veia reconegut el català 
com una assignatura de menys relleu que el francès o 
l’anglès, i reclamava quelcom de semblant el Col·legi 
d’Arquitectes. Al País Valencià començava la recollida 
de signatures del manifest “Nosaltres, ciutadans del 
País Valencià”, que aconseguí ja recollir-ne  40 000.

Érem en aquella circumstància política (B. de Riquer, 
1989) que la reivindicació nacional per assolir una 
estratègia unitària d’oposició antifranquista, i amb 
l’exemple que representava el Col·legi d’Advocats: 
d’“existència d’una xarxa d’associacions i d’entitats 
ciutadanes que en aquells anys desenvolupaven 
un notable activisme cívic...”, en un context general 
català en què el franquisme polític i sociològic era 
en plena davallada. La repressió anticatalana, al seu 
torn, aplegava en un “front cívic comú” catalanistes 
antifranquistes i altres de més tebis, en un exemple 
precís d’acció que promogués la reconciliació nacional.

Però també el 1974 és un any d’una activitat política 
sobresortint que comportava la creació de nous 
instruments polítics com Convergència Socialista, 
Convergència Democràtica, el Reagrupament 
Socialista i Democràtic, Unió de Pagesos o el Partit 
Socialista d’Alliberament Nacional-Provisional.

El primer ressò  
del Congrés

Destino (1/III/1975), la revista en castellà que il·lustrava 
una petita burgesia i burgesia culta i farta d’una règim 
fòssil, en el número d’u de març dedicava portada al 
Congrés de Cultura Catalana i destacava la “resonancia 
inesperada” que havia assolit i la “naturalidad y 
espontaneidad con que se ha acojido un proyecto que no 
había sido debatido públicamente.” Quinze dies després 
La Vanguardia Española (8/III/1975), la qualificava 
de “congreso necesario”.  Superava així el cercle dels 
nuclis estrictament catalanistes. La Vanguardia 
Española anunciava durant el mes de març i abril 
nombroses adhesions, com la del Col·legi d’Arquitectes 
i recollia que Joan Vallvé, degà del Col·legi d’Enginyers 
Industrials, donava suport a la iniciativa dels advocats, 
a les quals seguien la d’aparelladors i la de doctors 
i llicenciats, a més d’Òmnium Cultural, Acadèmia 
de Ciències Mèdiques, Col·legi de Metges, Centre 
Excursionista de Catalunya, Club Excursionista de 

Gràcia, Enciclopèdia Catalana, l’Ateneu Barcelonès, el 
Foment d’Arts Decoratives i el Gremi de Llibreters de 
Barcelona. El primer mes li permetia afirmar al Col·legi 
d’Advocats que estava “satisfecho y entusiasmado por 
el poder de convocatoria y la inmediata respuesta de 
los diferentes estamentos catalanes con la propuesta del 
Congreso.”

En el segon mes, es comunicava l’adhesió d’un fogar 
d’activitat antifranquista d’aleshores com l’Associació 
d’Amics de les Nacions Unides i la primera fora de 
Barcelona, la del Col·legi Universitari de Girona. Però 
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faltaven més col·legis professionals, i aviat s’afegien 
el de Químics i el de Farmacèutics, a més de Justícia 
i Pau, la primera entitat confessional. Quan havia 
esclatat l’escàndol (que ja estudiarem) dels regidors 
de l’Ajuntament de Barcelona, que van negar un ajut 
per l’ensenyament del català a EGB, s’hi sumava el 
Col·legi de Pèrits Industrials i la Societat Catalana de 
Pediatria, a més de l’Associació de Professors Agregats 
d’Institut i l’Orfeó Català, i el primer col·lectiu laboral, 
els treballadors a Barcelona de l’Instituto Nacional 
del Libro Español (INLE). A mitjan mes de març de 
1975, ja hi havia 100 entitats adherides i començaven 
adhesions d’àmbits poc freqüents fins aleshores en 
les activitats catalanistes més o menys permeses pel 
Règim Franquista, es tractava de l’Institut d’Estudis 
Europeus que dirigia l’economista Salvador Millet i 
Bel, l’Associació per la Promoció de Tècnics i Dirigents 
d’Empresa i l’Influent Cercle d’Economia, s’hi afegien 
dues entitats eclesials més: la Delegació Diocesana de 
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi i el Centre d’Estudis 
Pastorals. Després del Col·legi Universitari de Girona, 
l’activisme antifranquista universitari, recollia l’adhesió 
d’alumnes i professors de la Facultat de Físiques i, amb 
més relleu institucional, la Junta de la Facultat de Dret. 
Un col·legi professional de reduïdes dimensions també 
s’hi adheria, el Col·legi d’Enginyers de Mines. 

Així, doncs, a principi de juny de 1975 eren més de 
500 les entitats adherides. La situació de la defensa 
de la catalanitat havia fet un tomb sobtat, si tenim 
en compte que a la tardor de 1974 (F. Vallverdú, 

1975) que només 150 000 catalans llegien i escrivien 
amb normalitat la seva llengua. La voluntat de 
rescabalament era palesa. La fam de recuperar 
quelcom arrabassat significava que es venien  
60.000 exemplars del llibre de Ferran Soldevila 
Resum d’història dels Països Catalans i que llibres per 
l’aprenentatge de la llengua com Guiatge o Signe 
assolissin, tots dos, prop de 50 000 exemplars venuts.

L’adhesió al Congrés d’aquestes entitats, i moltes 
més, va comportar per aquestes dates un compromís 
més explícit encara per part de diferents institucions. 
Som en un període, doncs, que les juntes de col·legis 
i entitats, ampliant el lligam amb el CCC, expliciten 
la voluntat de defensa de la llengua amb el que es 
presenta com una plataforma reivindicativa. La 
desinhibició és la nota predominant. Per exemple, 
Ramon Fuster i Rebés, a La Vanguardia Española 
(26/II/1975), representant el Col·legi de Doctors i 
Llicenciats, fa una declaració extensa on recorda que 
els pobles tenen dret a ser educats en la seva llengua 
i que “Cataluña como pueblo tiene derecho a que le sea 
reconocida su lengua tal como sucede en otros pueblos 
de Europa. El hecho de conculcar este derecho natural 
comporta una actitud de no respeto, deseo de imposición 
y una falta de sentido de espíritu de convivencia.” Per 
això demanava que el reconeixement que fa la Llei 
d’Educació de les “lenguas nativas” a nivell preescolar i 
d’EGB, “sea traducido en realidades concretas reguladas 
desde el Ministerio de Educación y Ciencia”, que s’ampliï 
l’ensenyament al BUP i a la Formació Professional, que 

la Universitat atengui preferentment allò que ateny 
“el desarrollo social y económico, la lengua, la historia 
y el arte” de Catalunya, que les escoles de formació 
de professorat “tienen que planificar los estudios para 
que el profesos conozca a fondo la lengua y la cultura 
catalanas” i que el català i la literatura catalana “ocupen 
el lugar que les corresponde en los poderosos medios de 
información: prensa, radio, televisión, cine, teatro” per 
assolir la cooficialitat i la progressiva implantació de 
“la enseñanza en catalán”. 
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En un sentit semblant, tot denunciant les limitacions 
a “l’ús públic i lliure del català” s’hi afegia la Federació 
Diocesana de Pares de Família, també els col·legis 
d’Enginyers, d’Aparelladors i de Geòlegs, alguns també 
insistien en les dificultats que es trobava el català en 
l’ús científic, i altres, a diferència del de Llicenciats, 
demanaven, més clarament, l’oficialitat del català, 
com feren els col·legis de d’Aparelladors i d’Enginyers 
Industrials, així ho recollia La Vanguardia Española (13/
III/1975).

Una assemblea d’estudiants de la UAB, presidides 
per Jordi Carbonell i Heribert Barrera, hi afegia un 
matís, segons Canigó (1/III/1975): “la normalització 
de l’ús del català a la Universitat no és possible si no 
s’aconsegueix que s’ensenyi el català i en català a l’EGB 
i al BUP.” S’introduïa l’objectiu de l’escola catalana, com 
ho feia el Col·legi de Llicenciats.

Calia posar unes bases sòlides perquè es concretés 
l’organització del CCC. 

Congrés de Defensa  
de la Cultura o Congrés 
de Cultura

Com recull, Jaume Fuster (J. Fuster, 1978), una persona 
que va viure el naixement del CCC des de dins, es 
van plantejar, d’antuvi, dos models de Congrés. Un 

mes tot just després de l’acord de la Junta es reunien 
representacions dels col·legis d’Advocats, Llicenciats, 
Aparelladors, Associació d’Enginyers Industrials, 
Òmnium Cultural, Acadèmia de Ciències Mèdiques, 
Enciclopèdia Catalana i Assemblea de Catalunya. 
L’escriptor i dirigent del Partit Socialista d’Alliberament 
Nacional aleshores creia que una primera forma 
d’entendre’l era: “la idea primera d’alguns dels 
membres del Secretariat provisional era aquesta 
precisament: encarregar unes ponències a figures 
distingides, celebrar dues o tres sessions de treball al 
Palau de Congressos... i concloure els actes amb un 
festival popular.”

El Congrés de Cultura Catalana va tenir una definició 
fugaç prèvia. Efectivament, hom plantejava un 
Congrés de Defensa de la Cultura Catalana. Aquest 
terme no era una qüestió menor, ens atreviríem a dir 
que era el terme: ser-hi o no orientava de cap a peus el 
procés i l’objecte. 

Quines conseqüències tenia aquesta denominació? 
Per Joan Fuster, a La Vanguardia Española (29/II/1976): 
“la noción “de defensa” habría limitado las posibilidades 
[del Congrés] en una actitud de reivindicación, mientras 
que la tarea pendiente permetía ir mucho más allá.” 
Plantejar més un projecte de futur, que de resistència. 
Gregori Mir, a Serra d’Or (XII/1977), ens dóna una altra 
versió amb uns fets que s’acceleraven sobretot quan 
Barcelona contestava la decisió del consistori contra el 
català: “el que calia no era defensar, sinó dir que érem i 
que volíem ésser.”

Canigó (29/III/1975), el setmanari que aplegava 
els sectors juvenils de l’esquerra nacionalista, feia 
també la seva proposta. Tenint en compte que 
eren corporacions barcelonines les que feien la 
proposta, socialment instal·lades entre la burgesia 
i els professionals liberals, advocava per un congrés 
popular, i que, a més, de defensar la cultura catalana 
“s’encaminés primordialment, a fer-la progressar”, no 
pas a mantenir posicions. Introduïa dos elements que 
generarien més debat: en primer lloc, quin concepte de 
cultura calia desenvolupar i, fidel al seu plantejament 
de popularització “donar possibilitats a tots els sectors 
de la societat a tenir-hi accés [a la cultura].”

Al seu torn, l’Assemblea Permanent d’Intel·lectuals 
Catalans (APIC) col·lectiu integrat a l’Assemblea 
de Catalunya, va adreçar-se ben aviat al Col·legi 
d’Advocats (J. Fuster, 1978). L’apropament tenia 
dues motivacions. En primer lloc, per la temença 
que es reproduís la situació del Congrés de Cultura 
Catalana que es desenvolupava  entre 1962 i 1964, 
que no pogué dur a terme els objectius, bé que van 
ser majoritàriament represos deu anys més tard. I si 
es tornava a repetir aquesta situació? En segon lloc, 
“L’APIC havia entrat en crisi a la fi de 1974, encara 
en una de les seves darreres sessions es parlà d’un 
procés obert de reflexió cultural que hauria pogut 
desembocar en una mena de congrés”, però l’interès 
inicial es manifestà en prevenció quan hi veieren 
“elitisme”, la qual cosa “ens féu témer que el nou nat 
Congrés en defensa de la cultura catalana marginés 
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aquells sectors més dinàmics de la vida intel·lectual.” 
Calia, per a l’APIC, un congrés en el qual “hi participés 
tothom, i que aplegués el nombre més gran possible 
de ciutadans.”

“Los intelectuales, profesionales y artistas”, nom 
que rebia l’APIC a la premsa dels últims temps del 
franquisme, segons La Vanguardia Española (10/
VI/1975), afirmaven clarament: “el espíritu que ha de 
inspirar la preparación y la realización del congreso 
responde a las aspiraciones expresadas por las clases 
trabajadoras y otros sectores populares de los países 
catalanes.”

Definint un projecte que poc tenia a veure amb un 
acte o actes acadèmics: “conciben el acontecimiento 
como un proceso abierto más que como una serie 
de actos preparatorios de una gran sesión y varias 
conclusiones.” L’APIC entrava en un plantejament 
diferent que ja avançava Canigó a final de març: una 
eina que plantegés l’alternativa al Règim i que evités 
una formulació d’un cert regionalisme que, tot i ser 
modestament reivindicatiu, actuant només en el camp 
cultural i educatiu, no col·lisionés amb el règim, per 
això “els intel·lectuals i artistes” demanaven: “que ha de 
apoptar un papel público en defensa de la democracia. 
El pueblo com poseedor de la cultura ha de ser el 
protagonista.”

Malgrat les diferents concepcions inicials, en la 
primera reunió del CCC, formada per entitats i 
corporacions, ja s’hi van afegir, com deia La Vanguardia 

Española (1/III/1975), “grupos representativos del cine, 
teatro e intelectualidad catalana.” El Secretariat de 
moment, però, es constituïa per òrgans col·legials, que 
van ser les comissions de defensa de la cultura catalana 
dels advocats, enginyers i arquitectes, que s’havien 
d’ampliar amb més “colegios profesionales y demás 
estamentos.” Més enllà de l’organització que semblava 
reservada a les institucions “legals”, no clandestines 
com l’APIC, aquest primer posicionament de les 
beceroles del Congrés reconeixia objectius ja formulats 
pels intel·lectuals:  “Se prepara una ingente tarea con el 
fin de de reunir y aunar los muy diversos aspectos de este 
congreso, en su doble vertiente de reunión científica y de 
divulgación popular...”

Creiem que, a banda de constatar l’allau de suports 
rebuts, l’impacte de la contestació al carrer de l’actitud 
dels regidors barcelonins que van negar un ajut per 
a l’ensenyament del català feia tenir una perspectiva 
més agosarada, que canviava acceleradament amb la 
pressió contra el franquisme.

Però les idees aportades, més enllà de la brillant 
i oportuna pensada de l’esdeveniment proposat 
pel Col·legi d’Advocats es concretava el juny de 
1975, per La Vanguardia Española (10/VI/1975),  
en una integració en l’estructura organitzativa: 
“Anoche se celebró en el Colegio de Abogados 
una reunión convocada por el Secretariado del 
Congrés de Cultura Catalana, en la que participaron 
representantes de entidades catalanas y de los 250 
intelectuales.” Més endavant hom reconeixia que 

aquest període inicial, ultra la reorientació que hem 
esmentat, també va comportar que l’altra discussió 
que va sorgir va ser sobre l’extensió territorial, i s’arribà 
a la conclusió que l’organització del Congrés havia de 
ser dels Països Catalans. Des de la proposta inicial i la 
de juny havia canviat l’àmbit territorial, de Catalunya 
als Països Catalans. Les dues propostes havien 
conjuminat.

Ara, amb el nou plantejament assentat, es produïa, 
en aquell període d’intensa politització, l’entrada 
a l’estructura del CCC de membres del PSUC, de 
Convergència Socialista, del Partit Socialista de les 
Illes i del País Valencià, del Moviment Comunista 
de Catalunya, de les Illes i del País i Valencià, del 
Partit Socialista d’Alliberament Nacional, del Partit 
Comunista d’Espanya a les Illes i al PV, a més del 
Partit Carlí, de Convergència Democràtica i Esquerra 
Democràtica i independents.
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La intensa pluralitat i l’objectiu nacional comú 
en el període de transició cap a un joc polític 
progressivament democràtic van permetre que el CCC, 
com ho era l’Assemblea de Catalunya, per a una altra 
tasca i un altre àmbit fos segons Jaume Fuster, “una 
instància unitària”.

Tot i que la proposta de fer el Congrés, 28 de gener, 
és d’unes setmanes anterior al conegut “No al català” 
de l’Ajuntament de Barcelona, 4 de març de 1975, el 
seu impacte alimenta, com ja hem dit, el creixement 
del CCC. La decisió de 18 regidors provoca que un 
component de la lluita antifranquista arribi al carrer, 
com una protesta més de l’esplet que farcia la lluita per 
la Catalunya democràtica. L’origen del “No al català” 
és el mateix que la proposta del CCC: la reconquesta 
de l’ús públic de la llengua catalana, concretat en la 
presència a l’escola.

“El català a l’escola”  
a la fi del franquisme

Calia aprofitar totes les escletxes per fer entrar el català 
a l’escola. Eren poques les escoles catalanes. Aprofitant 
la Ley General de Educación podia començar-se a 
ensenyar a l’ensenyament públic o al religiós, tant 
fos com una assignatura més o com a activitat 
extraescolar. Dues poblacions del Baix Llobregat, el 
Prat i Cornellà, varen ser objectius d’aquest procés. 

Segons Canigó (26/X/1974), els articles 14 i 17 de 
la LGE autoritzaven l’ensenyament del català als 
centres d’EGB, però l’estat aplicava només allò que 
li interessava de la llei i no cobria l’ensenyament, a 
la tardor de 1974, per migrat que fos, del català, el 
basc i el gallec. Contradient aquesta possibilitat “al 
Prat de Llobregat, l’inspector d’ensenyament primari 
ha prohibit aquest dret legal, malgrat que l’any 
passat s’impartien classes de català amb gran èxit 
d’assistència. Ni els pares ni el Ministeri pagaven les 
despeses car Òmnium Cultural i l’Ajuntament del Prat 
se n’encarregaren. En aquests moments els pares de 
més de mil alumnes del Prat estan prou preocupats.” 

Centrant amb precisió la qüestió el diari dels Godó 
(24/XI/1974) resumia: “a nadie se le puede escapar la 
trascendencia de la generalización de la enseñanza del 
catalán, como factor de integración social entre todos 
los catalanes, ya que no sólo lo son los que han nacido 
en Cataluña, sino todos aquellos que con su trabajo y 
esfuerzo han hecho, hacen y harán posible el desarrollo y 
el engrandecimiento de nuestra región.” 

Hom es creia legitimat, a més del sentit de la Llei, pel 
fet que l’Estat espanyol havia ratificat els acords de la 
UNESCO sobre respecte a les “minories lingüístiques” 
i també per dos dictàmens favorables emesos pels 
col·legis d’advocats de Vic i de la ciutat de València. 
La Vanguardia Española (14/IX/1974) considerava 
que “estas clases se han extendido por toda nuestra 
geografía i hoy disponen de una cierta tradición.” I tenint 
en compte que a la població del Baix Llobregat era el 

20% de l’alumnat que aprenia català, reclamava: “Es 
por ello que nos preguntamos extrañados cómo es que 
aún hay directores que todavía no han efectuado ningún 
paso para introducir esta asignatura en su escuela.” 
L’origen calia cercar-lo al Prat, allí va començar en els 
centres Liceo Pratense i el CP Ramon y Cajal, el curs 
1970-1971, però no formava part de l’horari escolar, 
però en començar amb tota normalitat a l’Institut 
Boi Guilera, la iniciativa va ser un èxit. El curs 1973-
1974 es van iniciar les classes massives un altre cop al 
Ramon y Cajal i al Menéndez y Pelayo: la normalitat i la 
regularitat havien estat totals. 

A Cornellà, una campanya popular va anar a cada 
entitat per demanar la implicació de l’ajuntament 
en l’ensenyament del català comptant amb l’adhesió 
de dues penyes taurines dedicades als toreros Diego 
Puerta i Fosforito.

A Sant Adrià del Besós, segons La Vanguardia Española 
(13/III/1975, 8/XII/1974, 25/IV/1975), també es volia 
ampliar el grup d’alumnes assolint-ne més i fer-ho dins 
de l’horari escolar, i l’alcalde Muñoz, de Santa Coloma 
de Gramenet, volia sol·licitar el suport dels regidors 
per potenciar la llengua i la cultura catalanes. Al seu 
torn, a Granollers els alumnes que aprenien català 
representaven el 52% de l’alumnat local. Veïna de les 
altres dues poblacions, a Badalona, 25 entitats volien 
confegir un “censo lingüístico que refleje el estado actual 
e interés popular para la enseñanza y la promoción 
del catalán” i començar mesures de catalanització al 
carrer; l’alcalde, al seu torn, volia que l’ensenyament 
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del català s’estengués “sin exclusión” a totes les 
escoles, estatals i municipals. L’Ajuntament de Reus, 
com recollia Canigó (12/IV/1975), es comprometia a 
promoure l’ensenyament del català a l’EGB el curs 75-
76. A Esparreguera, a partir de La Vanguardia Española 
(24/XI/1974), l’ajuntament semblava ben disposat, a la 
fi de 1974, d’introduir el català a l’EGB el vinent curs.

A Cornellà 50 entitats havien sol·licitat l’ensenyament 
del català, però, altra volta l’inspector de la zona 
s’hi negava, a més comptaven amb el permís de 
l’Ajuntament “y la solicitud estaba refrendada por un 
gran número de padres y alumnos de la ciudad”, una 
enquesta indicava que el 97% dels pares volien que 
els seus fills aprenguessin català. Els mestres de català 
volien que, per evitar el cansament dels alumnes, les 
classes es fessin dins de l’horari lectiu.

Quan hi havia un acord entre pares, mestres, entitats 
i ajuntament de Cornellà, a partir de la informació de 
La Vanguardia Española (23/I/1975, 24/XI/1974): “el 
inspector García Ortega había indicado a los directores 
que las clases se tenían que celebrar fuera del horario 
escolar y ser impartidas por maestros nacionales”, 
cosa que també havia passat al Prat. La conclusió 
era fàcil, expulsat el català de l’horari escolar, si volia 
ser ensenyat, havia de ser fora de l’horari amb un 
sobrecost per les famílies de classe obrera, a més els 
mestres “nacionals” eren castellanoparlants i no tenien 
coneixements per ensenyar català, per la major part 
d’ells una llengua aliena.

Tot plegat coincidia amb un telegrama d’Òmnium 
Cultural al ministre d’Educació, i nat a l’Hospitalet de 
Llobregat, Cruz Martínez Esteruelas, que reproduïa així 
La Vanguardia Española (23/I/1975): “Leída en prensa 
diaria Barcelona la noticia sobre immediata presentación 
Consejo Ministros del decreto sobre enseñanza 
lenguas nativas, esta Asociación expresa VE profunda 
preocupación de todos ante possible postergación 
lengua catalana a simple enseñanzas experimentales 
y optativas... lo cual constituye grave retroceso respecto 
lo señalado pròpia Ley Educación y la práctica seguida 
por más cuarenta mil alumnos presente curso de clases 
normales lengua catalana...”

A Sant Adrià, com destacava La Vanguardia Española 
(19/XI/1974), es plantejaven 
com introduir el català a l’escola 
i plantejaven una estratègia a 
partir d’allò que es feia a Santa 
Coloma de Gramenet, on s’impartia 
l’ensenyament del català amb 
mestres no oficials des del curs 
1970-1971: formació de mestres, 
gestions al Ministeri, obtenció de 
finançament, a partir del suport de 
l’Ajuntament, Òmnium Cultural i 
caixes d’estalvis. 

L’alcalde de Cornellà, a partir de La 
Vanguardia Española (13/II/1975), 
després de la pressió feta, comunicava 
que havia rebut l’autorització del 

Ministeri per ensenyar català en horari escolar, amb 
caràcter experimental, com també s’autoritzava al 
Prat i a l’Hospitalet. L’inspector, de moment, havia 
quedat desautoritzat, però la gestió havia de fer-se, 
municipi a municipi. Com recollia La Vanguardia 
Española (8/II/1975), una altra mesura es produïa, 
durant el mandat del governador civil Rodolfo 
Martín Villa, Òmnium, el govern civil i la delegació del 
ministeri establien els mecanismes per a autoritzar 
l’ensenyament del català en horari lectiu a les escoles 
que ho sol·licitessin.

Ernest Sabater posava el dit a la nafra a La 
Vanguardia Española (19/XII/1974) 
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quan feia la llista de les zones on començava a 
introduir-se el català a l’ensenyament: “cuando miles 
de niños reciben ya la enseñanza de la lengua catalana 
dos horas semanales dentro del horario escolar en 
las escuelas nacionales y privadas de Santa Coloma, 
Cornellá, Hospitalet, el Prat, Zona Franca, la Sagrera, 
la Trinidad, Sants, etc. y buen número de escuelas 
avanzadas de las llamadas activas llevan a cabo la 
educación en lengua materna o bilingüe.” 

Sabater assenyalava l’esforç en zones de majoria 
castellanoparlant. Què passava, doncs, al Cap i Casal? 
Era un buit? Què feien els grups escolars de Barcelona 
i els grans col·legis de les congregacions religioses, tant 
en barris benestants com en barris populars? Una carta 
d’una mare de família a La Vanguardia Española (3/
XII/1974) assenyalava una circumstància que passava a 
Sant Andreu de Palomar i que atenyia la major part de 
famílies catalanes els pares de la qual no havien estat 
escolaritzats abans de 1939: “Soy una madre de familia 
con 4 hijos en edad escolar. En casa hablamos en catalán, 
pero ni mi marido, ni yo lo sabemos escribir, ya que cuando 
nosotros íbamos al colegio no nos lo permitieron, quiza sea 
ésta una de las razones por las cuales tenemos un gran 
interés en que nuestros hijos aprenden a escribir su lengua ...”

Malgrat la voluntat: “los niños asisten a una escuela de 
Sant Andreu y en la misma la enseñanza del catalán 
está completamente abandonada... Me gustaría que 
alguien pudiera responderme y aún me gustaría més 
que las clases de catalán fuesen pronto una realidad 
en nuestras escuelas. Clases de catalán en horarios 

escolares, los niños no tienen por qué quedarse en el 
colegio fuera de las horas lectivas para que se les enseñe 
algo tan fundamental y por otra parte tan normal como 
es su propia lengua.” No encapçalaven la reclamació les 
zones amb més infants catalanoparlants de Barcelona?

Destino (22/V, 2/VI, 24/VII i 16/X/1975) dedicava en 
aquests mesos entrevistes a personalitats de la nostra 
cultura, on podem copsar l’ambient del moment: 
Pedrolo, Pere Quart, Salvador Espriu i l’editor Santiago 
Albertí. Aquest darrer destacava que “la cultura 
catalana ha demostrado tener una fortaleza interna 
bastante superior a la que se le suponía. De aquí le viene 
ese poder de recuperación después de las calamidades 
sufridas.” Espriu subratllava que “Todo aquello que sea 
impuesto, dictado, es barbarie y no debe prosperar. Quien 
no sepa conversar, sea un individuo, una colectividad 
o un Estado, no merece sino el desprecio.” Pere Quart 
destacava que “debemos recobrar plenamente nuestra 
lengua”, que era “víctima de una contaminación de siglos, 
hay que reconocer que sigue en un estado lamentable, 
impropio de un país de veras culto.” 

Pedrolo afegia una visió de conjunt, extensa. 
Comparant amb la Catalunya republicana: “Nuestro 
panorama actual es triste y desalentador. Pero también 
podemos compararlo, y es conveniente hacerlo, con la 
situación que se creó en el año 1939 y que se prolongó 
durante una larga cantidad de años... Cataluña es un 
pueblo que arrastra una enfermedad desde hace siglos. 
Una enfermedad que no es de orden biológico -...- sino 
que obedece a motivaciones traumáticas, a golpes 

a palizas”, i continuava en un posicionament que 
denunciava obertament l’opressió nacional en una 
època on aquest tema era tabú: “y lo más admirable 
de todo es que, entre bofetada y bofetada, nuestra 
cultura siempre haya tenido la voluntad de rehacerse 
y superarse. Si comparo nuestras consecuciones, como 
cualquiera pueda hacer, con las de otros pueblos o 
comunidades naturales que se encuentren en una 
situación más o menos parecida, he de constatar que, 
entre estas minorías, ocupamos un lugar insólito. Eso, 
claro, anima y ayuda a tener fe en nuestra capacidad 
de perdurar, por severas que sean las circunstancias 
adversas.” Observava un creixement cultural nacional 
“que no podemos haber adquirido de golpe, por arte de 
magia. Continuamos, ahora en la superficie, a la luz del 
día, un esfuerzo anterior, subterráneo.”

“El no al català” dels 
regidors de l’Ajuntament 
de Barcelona

L’entrada del “català a l’escola”, com a simple 
assignatura, tindria molt pes si rebia l’aval del primer 
ajuntament de Catalunya. En aquesta circumstància 
Jacint Soler i Padró, un jove regidor independent 
envia una carta al nou alcalde de Barcelona, Enric 
Masó, a principi de febrer de 1975. Feia tot just un 
any apareixia a La Vanguardia Española (3/III/1974) 
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la notícia que diferents corporacions havien enviat 
un memoràndum a Masó, que va rebre el suport 
de 50 entitats i, que promogut per Amics de la 
Ciutat, Òmnium Cultural, els col·legis de Llicenciats, 
Arquitectes, Enginyers i Advocats, a més del Centre 
Excursionista, Jove Cambra i Cercle d’Economia, on 
es demanava l’ensenyament del català a les escoles 
municipals, la correcció de la toponímia dels carrers i 
una postura decidida “por la normalización, la defensa 
i la promoción del catalán como lengua de relación y 
cultura.”

Partint de la Llei d’Educació de 1970, Soler i Padró 
considera que l’estat no havia preparat ni mitjans 
ni organització perquè es pogués generalitzar 
l’ensenyament del català. El resultat era ben minso a 
la capital de Catalunya: entre un 7 o 8% dels alumnes 
rebien classes de català, segons La Vanguardia Española 
(2  i  5/III/1975). Els migrats resultats eren deguts a la 
manca de recursos per formar el professorat i la manca 
de planificació. L’objectiu era clar i precís, lògic, calia 
fer això per “la enseñanza ha de ser el instrumento 
básico para la supervivencia de la lengua.” I concretava 
públicament la proposta: “la finalidad es la de financiar 
la promoción y mantenimiento de la cultura catalana 
a través fundamentalmente de la enseñanza del 
catalán en las escuelas de enzeñanza general bàsica, 
en tanto el Ministerio de Educación y Ciencia no dote 
adecuadamente a sus presupuestos para este fin.”

Sol·licitava a l’alcalde que s’inclogués en la formació 
del pressupost de 1975 una partida destinada a 

subvencionar l’ensenyament del català a les escoles 
d’EGB de Barcelona per un import de 100 milions 
de pessetes. Les escoles municipals barcelonines ja 
ensenyaven català i altres matèries relacionades amb 
el país abans de 1970, per això també l’ajuntament 
del Cap i casal havia de ser-hi més sensible. En el cas 
de Barcelona, Òmnium no es podia fer càrrec d’un 
projecte tan gran, com ja feia en altres poblacions 
menors, calia anar a cercar el suport del municipi. En 
un període de 5 anys els escolars barcelonins podrien 
aprendre llur llengua i hom podria fornir prou mestres. 

La batalla pel català a l’escola es guanyaria a Barcelona. 

Pere Quart a Destino veia així la realitat del català el 
1975, sense poder fer una lectura de la història recent 
i de l’acció liquidadora del règim encara vigent, el 
franquista: “Una lengua sin escuela, sin prensa, sin radio, 
sin una plena protección estatal, ¿cómo puede subsistir 
dignamente, mantenerse pura en contacto con la otra, el 
idioma oficial que goza de todas las ventajas?”

El ple municipal començava amb una prohibició de 
l’alcalde al regidor, quan, per primer cop des de 1939, 
volia parlar en català al ple. Plantejant una esmena 
sobre la llengua catalana trobava normal fer-ho en 
la seva llengua. En el discurs de justificació, Soler i 
Padró recordava que la llengua catalana havia estat 
arraconada durant molts anys, però tot anava lligat 
a un ambient de postguerra que, recollia Canigó 
(15/III/1975): “sortosament ha anat desapareixent 
amb el pas de les generacions i dels anys” i refutava 

la relació que s’havia establert sovint entre cultura 
catalana i separatisme. Considerava que hi havia un 
altre factor que havia influït en l’evolució de la llengua 
catalana: “aquest flux d’immigració ha produït uns 
canvis importants en l’estructura lingüística de la 
ciutat i de la regió.” Per això concloïa aquest estat de la 
qüestió: “els dos últims decennis la cultura catalana ha 

anat endarrere en comptes d’avançar i que 
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aquest terreny l’hem de recuperar perquè és massa 
important i massa nostre el que estem perdent perquè 
deixem passar més temps... la gent de Barcelona i 
Catalunya entén també que l’Ajuntament pot ser o ha 
de ser alguna cosa més que l’Ajuntament d’una gran 
ciutat.”

A Canigó (3/V/1975), el regidor afegia altres elements 
que impel·lien la proposta, per Soler Padró: “que 
els nostres fills parlin el català i el parlin bé i que 
realment la llengua catalana es mantingui i realment 
prosperi vol dir que la nostra història continuarà... 
si la llengua catalana és manté continuarà viva i 
esponerosa, continuarem sent Catalunya i quan no 
es parli català a Catalunya, Catalunya haurà mort.” 
Entre els catalanoparlants era freqüent (i ben certa) 
l’observació que no es parlava bé la llengua, que 
s’havia embastardit. Traient-se protagonisme, Soler 
i Padró es considerava només un instrument “d’una 
gran quantitat de gent [que] havia treballat en la 
foscor.” Però tant important com la continuïtat, 
millora i salvació de la llengua era, en primer lloc, als 
qui no podien accedir-ne al coneixement, “els altres 
catalans”, la població procedent d’altres zones de 
l’estat de llengua castellana. La Vanguardia Española 
(14/III/1975) assenyalava en un article de titulars 
impactants: “Todos los estudios sociológicos realizados 
ponen al descubierto una voluntad general de que se 
conozca, difunda y enseñe la lengua catalana. Tanto 
entre la población autóctona como en la inmigrada.”

Voluntat creixent, doncs. Al barri de Sant Ildefons, 

la immensa majoria de les famílies volien que els fills 
aprenguessin el català per conviure i prosperar. 

La recuperació de la llengua generava per molts 
catalans un estat d’esperit molt concret, a la comarca 
d’Osona, com recollia Canigó (26/IV/1975), Modest 
Reixach havia estudiat la relació de la població local 
amb la llengua. Allí (en una situació ben diferent 
del Baix Llobregat) un terç de la població creia que 
sabia escriure el català; un altre, que en sabia poc; i 
un altre, que no en sabia gens. Per al redactor: “Hi ha 
una espècie de memòria col·lectiva que perdura en 
moltes persones –sobretot en la gent de mitja edat 
en amunt–, la qual associa molt fàcilment la idea de 
català, catalanisme, catalanitat, catalanització, amb 
un moment polític en què va ser derrotat. I aleshores, 
aquest record de derrota està molt més present del 
que sembla en la mentalitat de la gent. Derrota i 
represàlia...” Els joves, però, creien que la marginació 
del català s’havia d’acabar.

Des d’aquesta perspectiva de conjunt, tornant a 
la proposta de Soler Padró presentada al ple de 
l’Ajuntament de Barcelona, es volia crear en el 
pressupost municipal una partida amb el terme 
“Fundació de Cultura Catalana” que encarregaria 
a Òmnium Cultural i al Consorci d’Informació 
de Catalunya l’elaboració d’un cens per conèixer 
l’ensenyament del català i la formació del professor 
en aquesta matèria per promoure l’ensenyament del 
català a les escoles d’EGB de la ciutat. La quantitat de 
50 milions havia de cobrir la falta d’acció del Ministeri 

(se n’havien rebaixat ja 50).

La proposta va ser rebutjada, tot i intentar rebaixar 
la xifra a 10 milions i no crear la Fundació proposada. 
La negativa va provocar una forta protesta col·lectiva. 
Néstor Luján, a Destino (7/III/1975), en tenia la següent 
visió: “Si para algo han servido los dieciocho del no y el 
alcalde es para que la ciudad se uniera apretadamente 
ante el tema de la cultura catalana. Se ha realizado un 
clamoroso plebiscito sin que nadie lo convoque. .. Nuestro 
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Ayuntamiento ha quedado de una pieza, sin iniciativa, 
porque no estaba preparado ni para propiciar la cultura 
catalana, ni tan siquiera para plantearse el problema de 
que la cultura catalana existe para él”,

I continuava assenyalant, doncs, que hi havia un 
divorci entre regidors i ciutadania. La ciutadania 
pensava una cosa i ells quelcom “radicalment oposat.” 
Les argumentacions deplorables dels regidors que es 
van oposar a la proposta de Soler i Padró van atiar més 
el foc. Uns eren més catalans que ningú, però no calia 
promoure’n la llengua, altres eren fervents balladors 
de sardanes, però bons espanyols; un altre deia que 
no calia aprendre’l perquè la seva filla li deia que no 
es deia “busson”, sinó “bústia”: un nivell, percebut per 
tothom, molt baix, vergonyós. Josep Maria Puig de la 
Bellacasa, des de La Vanguardia Española (2/IV/1975), 
preguntava si els regidors eren “corro de aficionados” i 
arribava a una conclusió, si els altres catalans demanen 
català i no els ho donen “¿que hacen los que a si mismos 
se llaman “catalans” a cada ocasión y ante la galería?” 

Amb més perspectiva, la comunitat de Caputxins 
de Sarrià explicava amb claredat els efectes d’una 
mesura com la que va prendre el ple de l’Ajuntament 
en contra del català, en un comunicat que recollia La 
Vanguardia Española (13/III/1975): “es de lamentar 
que, con este hecho, se cause un mayor perjuicio a 
aquellos que, por su situación económica, no podrán 
subvencionarse la enseñanza de la lengua catalana. 
Serán precisamente los trabajadores inmigrados de 
habla castellana los más perjudicados con esta medida, 

ya que el conocimiento de la lengua catalana constituye 
para ellos un medio de integración y de promoción 
económica, social y cultural” i afegia “es de recordar 
que, siendo la lengua del país donde se vive y trabaja un 
medio indispensable de relación, se pone un obstáculo a 
la convivencia ciudadana con el sistemático abandono, e 
incluso rechazo, de la enseñanza de la lengua catalana.”

Tot plegat servia (J. Fuster, 1978) perquè “catalanitat 
sortís de les catacumbes” i com deia Soler i Padró 
la ciutat manifestava estimació per la llengua 
catalana.  Amics de la Ciutat condemna l’actitud 
dels consistorials, Òmnium la repulsa, el Col·legi de 
Llicenciats creu que canviaran de parer, associacions 
de veïns es manifesten contra la decisió. El Col·legi 
d’Advocats manifestava la seva repulsa “tant pel nivell 
de la discussió com la decisió negativa dels divuit 
regidors.”

Les cartes de lectors indignats aflueixen els mitjans de 
comunicació barcelonins. Hi havia en paraules de La 
Vanguardia Española, un clima de “censura general”. 
Es fan les llistes dels regidors del no 18, i els 9 del sí. 
Enmig, es reclama que una llei no derogada de 1930, 
en plena Dictablanda, permetia l’ús del català al ple. 
Amb la qual cosa, l’alcalde Masó va prendre una 
decisió errònia no deixant emprar el català al ple al 
regidor Soler i Padró. ÒC emet un comunicat signat 
per Pau Riera i Sala, com recull La Vanguardia Española 
(7/III/1975), en què es rebla que es nega a un poble 
el seu dret més inqüestionable, el coneixement de la 
llengua. I aquesta decisió hi ha molts ajuntaments 

que l’havien resolta en un sentit favorable. Destaca 
que la necessitat no atesa “vital para la supervivencia 
de Cataluña, y cuya prioridad absoluta está fuera de 
discusión excepto para una ínfima minoría desarraiga 
voluntariamente de la tierra.”

Si el posicionament dels regidors era criticat arreu 
pel seu trist nivell, les mesures que prengueren 
encara empitjoraven la consideració que en tenien 
els ciutadans. Dos dies després de la seva decisió, 
davant de l’allau ciutadà, es reunien i signaven una 
carta recomanant a l’Ajuntament de Barcelona que 
habilités una partida de 47 milions de pessetes per 
al català.  Manifestaven que s’oposaven a l’esmena, 
no pas a la defensa del català, i demanaven que el 
Ministeri actuï per resoldre la situació. L’alcalde enmig 
dels dos blocs enfrontats, s’havia abstingut, recordava 
que l’Ajuntament abans de la votació estava negociant 
un conveni amb el Ministeri per promoure el català a 
l’EGB i recordava les institucions educatives municipals 
on ja s’ensenyava català. Amb una interpretació 
esbiaixada, afirmava que el sentit de la votació dels 
regidors era per intensificar allò fet fins aleshores.

El clam per la dimissió va creixent i es va qüestionant 
la legitimitat dels càrrecs no electes pel poble. El 
Govern Civil considerava la nul·litat de l’acord, segons 
La Vanguardia Española (25/III/1975). Els regidors es 
tornaven a adreçar a l’alcalde, ara 27, manifestant que 
es van oposar al procediment i demanen a l’alcaldia 
que “destine las cantidades necesarias con la máxima 
generosidad para promover la lengua catalana.” Un 
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regidor, dels del no, proposava crear una escola 
catalana pilot i dotar (aleshores) 300 milions de 
pessetes per a l’ensenyament del català, un altre 
proposava que la corporació que representava fer un 
diccionari català temàtic especialitzat i adherir-se al 
CCC.

Malgrat la influència de Barcelona arreu del país, el 
català a l’escola va aconseguir més relleu en plantejar-
se també a la ciutat de Girona. Dos dies després de 
la proposta rebutjada al Cap i Casal, el regidor Joan 
Paredes, en crònica de La Vanguardia Española (8/
III/1975), demanava  4 milions de pessetes per a 
l’ensenyament del català i per rotular el català i castellà 
els carrers de la ciutat. No hi havia diners en aquella 
partida i l’alcalde va proposar fer-ne un estudi per 
decidir. La regidora Encesa va demanar de parlar en 
català. No es va prendre cap decisió. Segons deia La 
Vanguardia Española (15/III/1975), un conjunt de 
joves gironins que han tingut relleu posterior en la 
vida nacional (i alguns ja el tenien aleshores), com 
Narcís Comadira, Josep Florit, Joaquim i Josep Nadal i 
Jaume Sobrequés, a més de Lluís Llach i el jugador del 
FC Barcelona Narcís Martí Filosia demanaven que el 
català fos emprat en els plens municipals, el municipi 
havia de facilitar els mitjans perquè la llengua catalana 
sigui ensenyada a tots els nivells i dos aspectes que 
no sovintejaven en les plataformes catalanistes del 
moment: la normalització a tots els nivells del català, 
amb rètols en carrers i en comerços i l’ús de la llengua 
dels gironins en aquestes públics, a més de fer present 

la bandera barrada en la vida de la ciutat. Girona, a la 
fi, hi esmerçava la generosa quantitat de 35 milions.

Amb un gest inaudit en ple franquisme, 47 entitats 
barcelonines, com recollia La Vanguardia Española 
(22/III/1975), a les quals després n’afegiren més, en 
representació d’un conjunt d’associacions de veïns, 
col·legis professionals, Amics de la Ciutat, Rosa Sensat, 
Unió Excursionista i un grup d’entitats cristianes, 
demanaven la dimissió dels 18 regidors i lleis que 
regulessin l’elecció dels càrrecs municipals perquè 
representessin la voluntat popular i demanar “la 
normalització del català a l’escola” i que l’Ajuntament 
destini la dotació més àmplia possible al foment del 
català mentre no arriba la dotació del Ministeri.  Fins 
i tot els mateixos representants del règim en una 
altra institució representativa, la Diputació Provincial 
de Barcelona, deixaven en evidència els companys 
del palau de l’altra banda de la Plaça de Sant Jaume. 
Per això Juan Antonio Samaranch manifestava a La 
Vanguardia Española (26/III/1975): “Cultura y lengua 
constituyen los rasgos defintivos de una determinada 
colectividad y por lo tanto no pueden ser en ningún 
momento negociables y mucho menos renunciables.” Per 
això es volien organitzar cursos per correspondència 
als mestres d’EGB i els diputats podien emprar el 
català en els plens. L’ajuntament d’una altra capital 
de província, Tarragona, on s’hi feien classes de català 
als centres d’EGB proposava que per al curs 1975-76, 
si el Ministeri no se’n fa càrrec abans, s’assignés una 
quantitat sense determinar a l’ensenyament d’aquesta 

assignatura, com destacava La Vanguardia Española 
(23/III/1975).

Després de Barcelona i Girona, els ajuntaments van 
començar a prendre posició favorable al català, en 
un resum elaborat per Canigó (12/IV/1975): Reus 
aprova sufragar l’ensenyament del català a les escoles 
(sense quantitat fixa) i col·locar la bandera barrada al 
costat de la de l’estat al balcó de la casa de la ciutat; 
Sabadell, Premià de Mar, Cubelles i Vilanova i la Geltrú 
i Lleida n’augmenten la quantitat destinada; Ripoll 
hi destina una quantitat, com també ho fa el de 
Granollers i Santa Eulàlia de Ronçana. Santiago Albertí, 
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a Destino (16/X/1975), destacava que la “conciencia 
popular, extensa y progresiva, que es ya un instrumento 
de presión eficaz. Eso se ha hecho notar, por ejemplo, 
en los apresurados cambios de actitud de muchos 
ayuntamientos.”

A la fi de l’esclat de rebuig dues institucions van fer 
sentir la seva opinió. Òmnium, recollia La Vanguardia 
Española (17/IV/1975), s’adreçava als alcaldes catalans 
per sol·licitar-los les següents mesures: dedicar una 
part del pressupost municipal a l’ensenyament del 
català, rotular en català els noms dels carrers i places 
i els anuncis municipals, emprar el català en els actes 
públics, corregir els topònims i normalitzar l’ús de la 
bandera catalana.

Al seu torn, el Col·legi d’Advocats de Barcelona 
emetia un important dictamen, recollit íntegrament 
per Serra d’Or (VII/1975),  sobre la situació jurídica 
del català, a petició d’Òmnium Cultural, l’Associació 
Rosa Sensat, Amics de la Ciutat i la Federació 
d’Associacions de Veïns de Barcelona, partint d’allò 
escaigut a l’Ajuntament de Barcelona, però també en 
incidents lingüístics en actes d’associacions de veïns 
i la supressió del català en els altaveus de l’estadi del 
FC Barcelona. Tot fent una breu introducció històrica, 
des de l’establiment del Decret de Nova Planta, no pas 
a l’establiment del “Régimen”, destacava que el poble 
català s’havia manifestat lleial a la llengua i que, per 
tant, l’exclusió de la llengua catalana “tan sols es pot 
concebre dins d’un ordenament jurídic de caràcter 
absolutista o totalitari.” El dret a l’ús del català “és 

un dret fonamental que no es pot desconèixer sense 
negar la realitat d’un estat de dret” i un element de la 
doctrina social de l’Església catòlica.

Analitzant l’ordenament jurídic arribava a la conclusió 
que “no hi ha, actualment, cap precepte fonamental 
que estableixi quines són les llengües oficials als 
territoris espanyols, ni que limiti l’ús natural d’una 
llengua.” El franquisme només havia prohibit per la 
força, cofoi com estava del seu impuls supremacista 
espanyol. Es remetia a una disposició no derogada de 
1930, que només exigia “el requisit formal de portar 
les corporacions locals i regionals els llibres oficials 
d’actes i de registre en castellà”, per tant reconeixia 
el dret fonamental de l’ús privat i públic i oficial de 
les llengües no castellanes. Així, doncs, donava carta 
blanca a l’ús de la llengua catalana a l’ensenyament, 
a les corporacions locals, a les associacions de veïns i 
altre mena d’associacions i als altaveus del Camp Nou, 
que permetien sentir català per una quantitat inaudita 
pel nombre de persones. El dictamen del Col·legi 
d’Advocats provocava una carta oberta a l’alcalde 
de Barcelona, que va rebre el suport de prop de 120 
entitats en què es demanava “l’ús del català en totes 
les activitats de l’Ajuntament de Barcelona, sense cap 
limitació... en definitiva, que el català sigui reconegut 
com a llengua oficial de l’Ajuntament de Barcelona” 
i, entrant de ple en la reivindicació democràtica 
que es pronunciés sobre l’elecció democràtica 
dels ajuntaments i “les institucions d’autogovern 
que havien de gaudir els diversos pobles de l’Estat 

espanyol.” Suport que era afirmat per 28 associacions 
de veïns que destacaven la necessitat que els regidors 
poguessin parlar en català al Ple. 

A la fi, es van concedir 47 milions a repartir entre 
diferents conceptes, com llengua, història, literatura, 
folklore i art de Catalunya. En la cloenda de l’any, 
La Vanguardia Española (31/XII/1975), feia aquesta 
valoració: “El “no” de los concejales al catalán pasará a 
la historia ciudadana en el doble sentido de frustración 
de los barceloneses ante semejante actitud y de enérgica 
reacción de todos los estamentos de la ciudad, de 
Barcelona entera, pidiendo la dimisión de quienes no 
consideran sus representantes.”

Com deia l’Avui (20/VIII/1976): “El “no al català” 
reforça la idea de celebrar el Congrés de Cultura 
Catalana.” 
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Oficialitat o  
cooficialitat del català

La mort, el 20 de novembre de 1975, del general 
Franco canviava el Congrés. Certament, fins aleshores, 
només havia aconseguit una mínima estructuració 
i un devessall d’adhesions. Casals Colldecarrera va 
ser testimoni del canvi que això presentava, quan en 
crònica del final del Congrés, La Vanguardia Española 
(27/XI/1977): “nos ha llevado a celebrar su conclusión en 
otro momento, yo diría, en otra época.”

Un Congrés pensat amb el llast de la clandestinitat 
es podia fer amb unes llibertats que s’anaven, per la 
pressió popular, eixamplant. Deixava, per les noves 
circumstàncies, de ser un motor de reivindicació 
catalanista contra la Dictadura i una eina perquè 
els sectors, com recordava Gregori Mir, a Serra d’Or 
(XII/1977), que no s’haurien integrat a la clandestina 
Assemblea de Catalunya trobessin ara una eina més 
adient a la seva orientació. 

Aquesta percepció genèrica tenia altres conseqüències. 
Els partits polítics que trobaven al CCC un aixopluc 
per combatre la Dictadura ara anaven sent legalitzats 
i podien escampar més o menys lliurement les seves 
propostes. Per ells, doncs, el CCC ja no era una “eina” 
tan útil com mesos enrere. Mir a Serra d’Or, des dels 
“budells” del Congrés ho va veure així: “Els partits 
polítics, encara en plena clandestinitat, aprofitaren 
qualsevol plataforma que sorgia per a controlar-la o, 

almenys, per a ésser-hi...”  Malgrat això i la fam política 
que tot ho envaïa, el CCC quedava, des d’aleshores, 
en un pla més discret de l’atenció popular. Però tenia 
un ampli camp a treballar: la realitat era, com deia el 
setmanari Presència “continuem sent un país pendent.” 

Josep Benet, a Canigó (27/III/1976), expressava un 
clar desig de continuïtat i de feina a fer: “Avui el 
Congrés de Cultura Catalana en el camp cultural 
i l’Assemblea de Catalunya en el camp polític, són 
els fets reals que han normalitzat el nostre poble”, i 
això prou gent va entendre que calia fer-ho, perquè 
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segons Mir: “la sortida culturalista no era defugir el 
compromís polític: per a molta gent era l’única manera 
de contribuir a exterioritzar les seves opcions cíviques 
i nacionals.” Com afirmà Josep M. Pi i Sunyer a l’Avui 
(27/XI/1977): “El Congrés ha estat un èxit perquè 
els catalans han sabut comprendre que cultura i 
política eren dos conceptes distints, que la cultura és 
patrimoni de tots els catalans, pensin com pensin.” 

Quin capteniment va caldre per superar aquest 
atzucac? Com afirmava Mir: “aprofitar l’ocasió per 
abastar i inventariar necessitats i solucions col·lectives” 
que serien guia en el futur pels poders públics 
democràtics.

La llibertat d’expressió no reconeguda però exercida 
encara, en un franquisme sense Franco, permetia 
explicar amb claredat allò que era i què volia el 
CCC. Per un dels dos principals grups que l’iniciaren, 
l’Assemblea Permanent d’Intel·lectuals, reproduït 
a La Vanguardia Española (10/III/1976) indicava: 
“El “Congrés de Cultura Catalana” es la empresa 
político-cultural más ambiciosa intentada, a nivel de 
los Países Catalanes, en los últimos 30 años”, “todos 
coinciden en que debe ser el Congreso de todos los 
que viven y trabajan en los Países Catalanes y que su 
tarea esencial es la búsqueda de las bases de su propia 
identidad nacional y la normalización de la cultura 
catalana.” També abans de l’estiu de 1976 es definia 
per part dels òrgans del CCC com a “totalment 
obert”, “eminentment popular” i sense filiació 
política, i concretava un xic més en la qüestió del què 

volia:“aconseguir presentar ordenats i estructurats 
els camins de la política cultural que, en el futur, un 
govern democràtic haurà de seguir”, però també volia 
oferir als pobles dels PPCC “coneixement i seguretats 
elementals sobre la història i l’àmbit geogràfic, sobre 
l’entitat nacional i, fins i tot, sobre la mateixa llengua.” 
La catalanitat que “sortia de les catacumbes”, com 
afirmava Jaume Fuster, que havia existit soterrada, per 
a iniciats només, ara es trobava en una societat amb 
qui s’havia de comunicar, una cultura i un congrés que 
partien d’una situació d’anormalitat i d’una manca 
de coneixements derivada de la pròpia situació de 
negació de la pròpia identitat com a poble que durant 
40 anys el règim franquista havien imposat.

Josep Espar, que va ser qui va ajudar a concretar el 
conjunt de necessitats i intencions, ho expressava 
així a l’Avui (12/VII/1976): “Ara tots els catalans 
tenim la gran oportunitat de palpar el nostre cos 
col·lectiu, d’examinar la nostra realitat a tots els nivells, 
i d’assumir-la. Aquesta oportunitat és el Congrés de 
Cultura Catalana... Desant els prismes preestablerts, 
les il·lusions i els missatges, se’ns presenta l’oportunitat 
de revisar i d’acceptar el que som, on som i on volem 
anar. D’aclarir els límits del nostre ésser col·lectiu. 
De buscar un consens a les afirmacions del nostre 
poble. D’unificar criteris i accions per la recuperació 
de l’oficialitat de la llengua. D’establir una veritable 
ofensiva de cara a la superació de les dues catalanitats, 
la d’origen i la de residència.”

Joan Fuster, a La Vanguardia Española (29/II/1976) 

marcava, segurament el full de ruta més clar, però 
també més senzill: “Empezando por un inventario o una 
descripción de lo que “hay” en cada sector, siguiendo por 
la nómina de déficit y angustias que de ello se deduzcan, 
y terminando por una propuesta de soluciones.”

A més del canvi polític accelerat, el final de 1975 i 
bona part del 1976 en què el CCC creixia però no 
arrelava, es va veure afectada per dues polèmiques: el 
model escolar per a la futura Catalunya democràtica 
i el model lingüístic, dit breument: el debat escola 
pública-escola privada i el debat oficialitat-cooficialitat 
del català. En l’acció del Congrés, hi havia un 
consens per recuperar l’Autonomia per a Catalunya, 
però aquestes dues qüestions eren bàsiques per la 
continuïtat nacional. Resolt l’acord pel futur del 
poder polític que li calia a Catalunya, el debat de la 
llengua i l’escola incidien en el com: com havia de 
ser la Catalunya futura; autogovernada, sí, però quin 
contingut nacional havia de tenir? Seguint la inèrcia, 
sense problemes, per tant bilingüe, amb riscos cap a 
la llengua dèbil i maltractada, el català? O esforçat i 
amb reptes però que situï la llengua en un horitzó de 
represa? 

Tots dos, lògicament, haurien de tenir una influència 
en el desenvolupament del CCC, però un xic més 
el referit a la llengua. La llengua era present com a 
àmbit específic i en el literatura, però afectava gairebé 
(com veurem més endavant) molts àmbits. I rere la 
circumstància de la llengua catalana al seu país, un cas 
inaudit de persecució i repressió pertinaç per part d’un 
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estat que li negava l’evidència de la normalitat de l’ús 
d’un poble que l’emprava arreu.

Quan hom repassa documents de l’antifranquisme de 
l’interior i de la resistència cultural i cívica, la defensa 
de la llengua i de la cultura catalana ocupa un espai 
molt important. No és debades. El franquisme s’ha 
proposat un repte titànic. La Catalunya de 1936 és una 
nació amb un alt grau d’ús del català. On és fàcil la 
integració dels nouvinguts, perquè no representaven 
més del 25% de la població (H. Barrera, 2001). 
Progressivament, les diferents onades d’immigrants 
s’integren sense problemes al país, en llengua i també 
en esperit. Els contingents arribats progressivament 
permeten una integració normal, davant d’una 
catalanitat tant arrelada, com normal, entre totes les 
classes i totes les comarques. La salut del català de 
1936 és immillorable: una llengua modernitzada ha 
permès una recatalanització progressiva. Les mesures 
que adopta el franquisme per aturar aquest procés 
han de ser d’una força igual que la del procés que vol 
aturar, en sentit contrari, és clar. Com es relaciona 
amb la llengua un català normal de l’any 1975 quan es 
convoca el CCC? Amb pors, dubtes i amb esperança. 
Ben pocs recordaven com havia estat el nostre brillant 
passat cultural. Hom es repetia una pregunta central: 
com reaccionaria la immigració a l’impuls del català? 
Fins on es podia reclamar un tracte just pel català? 
Perquè a la repressió constant per desarrelar una 
llengua d’ús normal, se li van afegir canvis sociològics 
importants: Espanya entrava cada dia a la llar de molts 

catalans de la mà d’un instrument addictiu com era 
TVE. El turisme i la ràpida industrialització estava 
modificant la fesomia del país. El català no tenia, llevat 
de l’Església catòlica, ús públic i de prestigi. No hi 
havia temença pel futur de la llengua?  Començaven 
estudis solvents per conèixer l’estat de la llengua, en 
una disciplina que hom anomenava sociolingüística. 
Però pel gruix de la gent la relació amb la llengua, 
expressava el traumàtic passat dels darrers 40 anys del 
nostre país.

Si la major part dels catalans d’origen havien de 
conèixer el seu país i cultura i millorar la llengua, 
els catalans d’adopció havien de fer el mateix i, 
majoritàriament, conèixer i parlar la llengua dels 
connacionals. No era un procés fàcil. Francesc Frutos, 
a l’Avui (8/V/1976), creia que CCOO, la força sindical 
predominant aleshores: “ha fet seva la reivindicació 
nacional de Catalunya. Ara, només desterrant les 
discriminacions de nacionalitat o de llengua podran 
assolir la unitat dels treballadors que és el principi 
indefugible del moviment obrer”, per això l’oficialitat 
del català no ho faria possible en la Catalunya 
democràtica i l’escola no faria possible la integració 
dels immigrants si n’“imposava” l’obligatorietat 
i proposava que es parlessin totes dues llengües. 
Un altre company de partit, del PSUC, Josep Solé i 
Barberà, també a l’Avui (29/VII/1976), manifestava 
un plantejament prou oposat: “Parlar de cooficialitat 
és antipaís, antipatriòtic, sobretot és prendre posició 
negativa en el sentit social. Que el català és l’idioma 

de Catalunya és absolutament indiscutible i no es 
pot posar al mateix pla que qualsevol altra llengua.” 
Gregorio López Raimundo, secretari general del 
PSUC, oferia una nova versió sintètica a l’únic diari 
català del moment (3/X/1976): “Pensem que de la 
cooficialitat s’arribarà a l’oficialitat, perquè per aquest 
camí s’arribarà a una maduració i a la integració dels 
immigrats.”

Progressivament, el català assolia un primer nivell 
de normalitat: un diari, algunes revistes generalistes 
(Oriflama, Presència, Canigó i Arreu), una primera 
emissora de ràdio (Ràdio 4), retransmissions 
esportives en català (Ràdio Barcelona i Joaquim M. 
Puyal), retolacions de botigues i rètols de carrer, 
s’anunciava la possibilitat de catalanitzar el nom en 
el registre civil i s’anunciava la creació (finalment no 
reeixida) d’una associació d’ensenyants de català, que 
defensés els interessos professionals i en promogués la 
normalització.

No hem pas d’oblidar que l’Assemblea de Catalunya 
ja havia emprat el terme “ús oficial” per evitar el debat 
oficialitat/cooficialitat. No era, doncs, una qüestió 
planera. Hi eren presents dues qüestions centrals 
per al futur de la Catalunya nova: la represa nacional 
que havia de tenir la llengua com a eix i la necessitat 
d’integrar tots els habitants de Catalunya en una 
sola comunitat. Rafael Lluís Ninyoles començava la 
polèmica a l’Avui (11/VI/1976): “l’oficialitat exclusiva 
del català és l’única solució científica que pot salvar 
la nostra llengua de l’extermini i de la mort”, en canvi: 
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“la cooficialitat el que fa és eludir des del principi la 
possibilitat que, de cara a un procés més o menys llarg, 
es puga reconstruir la integritat lingüística i cultural 
del territori.” 

A la comarca d’Osona, a la primavera de 1976, 
començava una campanya amb el lema “Volem 
l’ensenyament en català”, com recollia Canigó (5/
VI/1976). A la que seguia “Català, idioma oficial”, que 
promovia un dels primers secretariats comarcals del 
CCC, el d’Osona, que també va ser un dels adhesius 
més coneguts de la Transició. La campanya volia 
escampar-se arreu dels PPCC i recollia signatures per 
aquest objectiu i difonia el seu missatge amb un fullet 
profusament distribuït amb dades sobre el nombre 
de parlants i el grau d’oficialitat que assolí al llarg de la 
història. 

Francesc Vallverdú, des de les pàgines del diari que 
acollí el debat, l’Avui (13/VI/1976), començat el juny 
de 1976, esmentava un terme de molt recorregut 
“normalització lingüística”. Remetent-se al Congrés 
Internacional de la Llengua catalana, de 1906, 
plantejava un doble escenari futur en l’Estat espanyol 
democràtic, semblant a Bèlgica i Suïssa, centrada en la 
“cooficialitat estatal”: “Mentre la cooficialitat territorial 
és una solució parcial i/o transitòria, la cooficialitat 
estatal respon a unes exigències d’estricta igualtat... 
admet al mateix temps l’oficialitat de cada llengua dins 
del seu territori concret.” Segurament una cooficialitat 
estatal, permetria la progressiva oficialitat territorial 
i introduïa el terme de procés i progrés de difusió i 

assumpció d’una nova llengua. El mateix Vallverdú 
reclamava dades fiables pel que fa a la llengua, dades 
que només podien venir si l’Ajuntament de Barcelona 
elaborava un cens lingüístic. 

Xavier Folch, militant destacat del PSUC, enriquia 
el debat i contestava Ninyoles en el mateix mitjà 
(3/VI/1976), sense refutar en el futur una possible 
oficialitat del català, sense que fos mai una imposició, 
afirmava, com si els catalanoparlants fóssim una 
amenaça, que “no hem d’imposar sota cap pretext en 
el futur cap mena d’opressió cultural ni de dominació a 
cap minoria cultural...” Per això “quan tinguem govern 
propi i el català tingui en l’ensenyament i la premsa la 
presència normal, caldrà per a les minories culturals 
implantar en els casos esmentats l’ensenyament en la 
llengua materna, amb aprenentatge del català com a 
segona llengua.” I anunciava “els mateixos treballadors 
d’origen andalús que s’han manifestat a Cornellà a 
favor de l’Estatut d’Autonomia i del CCC podrien 
modificar la seva actitud si arriben a creure, com 
d’altra banda prediquen certs grups molt minoritaris, 
que fan el joc a la burgesia i que en el futur seran 
objecte de discriminació lingüística.” Avalava el seu 
posicionament amb la garantia de l’Assemblea de 
Catalunya que en reivindicar l’Estatut del 1932 també, 
com constava en el seu redactat, reivindicava el règim 
de cooficialitat. L’avenç del català es presentava com 
una qüestió no prioritària, condicionada.

Josep M. Muntaner i Pascual contestava Folch, Avui 
(8/VI/1976), i arribava críticament a la conclusió que 

“el català és vàlid fins al punt en què els de la resta 
de l’Estat vulguin”, el “fet català no és imposable.” La 
demanda del nivell de reconeixement del català està 
“condicionada a uns elements exteriors com poden 
ser la bona o mala voluntat futura de l’actual oposició 
espanyola, el nombre –gran o petit– dels immigrats 
en relació als catalans d’origen, la voluntat d’aquells 
d’integrar-se lingüísticament.”

L’escriptor Alfred Badia, a l’Avui (9/VI/1976), no volia 
referir-se a les comunitats de Catalunya, sinó referir-
se als conceptes sociolingüístics i afirmava que el 
bilingüisme comporta diglòssia, definida com “una 
situació en què la llengua no emparada per cap poder 
o dotada tot just de poders “provincials” perd el 
seu caràcter de llengua de cultura per esdevenir una 
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llengua castrada, empobrida, encadenada a la llar...” 
i concloïa: “la defensa de la pura i simple pervivència 
i no solament les raons del dret i d’història, obliguen 
a desemmascarar el tòpic del bilingüisme harmònic 
i igualitari.” Un altre membre del PSUC, Ignasi Riera, 
tornava a la percepció de comunitats i creia que el 
lliure determini “dels qui tant han aportat a la nostra 
realitat col·lectiva no crec que sigui, tan senzillament 
lerrouxisme”, com recollia l’Avui (11/VI/1976). 

Oriol Pi de Cabanyes, aleshores incorporat als rengles 
del PSAN, al diari que recollia la polèmica (12/
VI/1976), creia que “si els partits obrers haguessin 
defensat la lluita nacional haurien aturat qualsevol 
temptació lerrouxista”, perquè el partit polític més 
influent, el PSUC, allò que ha de fer és “no anar 
a remolc de les alienacions d’una classe obrera 
profundament explotada en tots els camps.” Una 
altra aportació del partit de Pi, la de Carles Jordi 
Guardiola (15/VI/1976), adreçant-se a X. Folch, li 
recordava que l’estatut que votà el poble els anys de 
la República, el de Núria, reconeixia l’oficialitat del 
català, i, seguint Badia, afirmava que “la cooficialitat 
mantindria la diglòssia”. La frase repetida ça i lla “el 
catalán es la lengua de la burguesía” introduïa el fet 
que temps enrere hom havia volgut enfrontar els 
proletariat de Catalunya per raons de llengua i que 
“l’unilingüisme [català] serà el resultat d’un llarg procés 
de recobrament i reconstrucció nacionals.”

El debat sobre oficialitat/cooficialitat arribà a les 
reunions del CCC i hom considerava que el primer 

posicionament podia promoure reticències en la 
immigració i a les Illes i el País Valencià. El debat 
s’eixamplava a les Illes, mitjançant Aina Moll, a l’Avui 
(16/VI/1976), qui dirigiria la política lingüística de la 
Generalitat restablerta. Recordava que a Mallorca 
havien existit dues campanyes simultàniament, 
per l’oficialitat i per la cooficialitat i reclamava la 
cooficialitat a nivell de tot l’estat, partint d’aquesta 
premissa d’igualtat de drets “és natural que hi hagi una 
ordenació jurídica protegint la prioritat, a Catalunya, 
de la llengua natural.” Aina Moll oferia un panorama 
ben intencionat i inèdit en la convivència de les 
nacions hispàniques com l’ensenyament del català 
en territoris castellans o aprenentatge del català per 
a funcionaris i professionals no catalans establerts a 
Catalunya.

Per Gabriel Bibiloni, recollit a l’Avui (20/VI/1976), 
l’oficialitat del català permet “acabar amb la 
discriminació que ara pateixen els immigrats i facilitar-
los més ràpidament el camí de la integració”, però 
també rebutjar la imposició de la Nova Planta i oferir 
al poble català “tenir una llengua normal.” 

Durant la polèmica que hem anat resumint el CCC 
editava el fullet Un poble, una llengua. Començant per 
un terme que faria forrolla des d’aleshores: diglòssia. 
També la necessitat d’estandaritzar el català arreu dels 
PPCC, però l’equiparació de normalització lingüística 
a exigència d’oficialitat. El fullet entrava, finalment, en 
les conseqüències de la cooficialitat: “l’ensenyament 
es podria fer en ambdues llengües”, “els mitjans de 

comunicació podrien usar la llengua que volguessin 
els propietaris” i, especialment, “ la cooficialitat no 
facilitaria la integració de les minories castellano-
parlants, perquè no sentirien la necessitat d’aprendre el 
català” i, especialment recollia el fullet: “la cooficialitat 
crearia una situació en què jurídicament serien iguals 
les dues llengües, però el castellà, per la seva pròpia 
força, aniria avançant i fent retrocedir el català.”

Maurici Serrahima, segons l’Avui (4/VII/1976), va 
ser de les poques veus anteriors a 1936 que va 
intervenir. Procedent d’ambients catòlics, republicans 
i nacionalistes, col·laborador d’El Matí i antic dirigent 
d’UDC, recollia l’experiència del polític. Destacava 
un aspecte poc tingut en compte. En aquell 
moment , després de decennis de constant repressió 
anticatalana, “la situació de “cooficialitat” per molt que 
pugui representar un guany molt important després 
d’un període tan llarg d’eliminació de la llengua 
catalana, portarà sempre a solucions mixtes, que no 
donaria als castellanoparlants res que no els sigui 
donat en l’altre cas i que mantindria una dualitat de 
serveis perillosos.” Amb un alt nombre d’”immigrants”, 
“suposarien uns obstacles seriosos que lligarien les 
mans dels governants en la recerca en cada cas de 
solucions satisfactòries” pels catalans d’origen i pels 
d’adopció. En canvi, l’oficialitat “ens posaria a les mans 
més llibertat per a portar a la pràctica les solucions 
estudiades fa anys... per aconseguir que els drets de 
tothom siguin respectats.”

Aina Moll tornava a insistir a les pàgines de l’Avui 
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(6/VII/1976), en dues qüestions: la circumstància 
“catastròfica” pel País Valencià i les Illes deixades 
a la inèrcia que es produiria si el català esdevenia 
oficial al Principat, però especialment el respecte a la 
realitat del moment: “dins de casa nostra, el nombre 
dels castellanoparlants (immigrats i catalans que 
han abandonat la llengua pròpia) és molt elevat, 
i el dels catalans analfabets en la pròpia llengua i 
alfabetitzats en l’altre és majoritari. Pensar que tota 
aquesta gent pugui acceptar d’una manera immediata, 
una oficialitat total del català amb totes les seves 
conseqüències, em sembla molt optimista.” 

Només un dirigent polític en actiu intervingué en la 
política. Josep Pallach, des del PSC-Reagrupament, 
aprofitant les pàgines de l’Avui (11/VII/1976), 
considerava que l’oficialitat era necessària per evitar 
que funcionaris i catedràtics només s’expressin en 
castellà. 

A mig estiu, la polèmica s’esllanguia, la cloïa Jordi Vila 
d’Abadal al mateix mitjà (21/VII/1976), que feia un 
retrat dels sectors socials que no empraven el català: 
“no saben el català, però tampoc no volen aprendre’l 
perquè viuen a casa nostra en qualitat d’ocupants”, 
però altres tenen el mateix capteniment: “n’hi ha 
uns altres que, fins i tot havent nascut a la terra, no 
han après la llengua perquè un prejudici social no els 
ha permès de fer ús d’un idioma que consideraven 
ordinari.”

Però el gruix principal, els sectors obrers, “no 

l’han apresa perquè la situació anòmala en què ha 
sobreviscut el país tants anys, no els ha permès de 
tenir el contacte que normalment havien de tenir amb 
la llengua de casa nostra, ni a l’escola, ni a la premsa, 
ni a l’administració”, però “també alguns han pogut 
sentir repugnància a fer-se propi l’idioma del “burgès”, 
que, aquí, ha continuat explotant-los...”  Res, per Vila 
d’Abadal, justificava cap renúncia, als drets “tants anys 

conculcats.” Calia garantir als no catalanoparlants 
l’ensenyament de la seva llengua materna i adreçar-
se als tribunals semblantment, partint, però, de “la 
primacia indiscutible” del català.

La polèmica no oferia, de moment, una solució 
harmònica, de consens. Però factors externs 
incentivaven la defensa de la llengua, quan el nou 
president del govern espanyol, l’ “aperturista” Adolfo 
Suárez considerava a la revista Paris-Match que era 
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impossible ensenyar química nuclear o matèries 
semblants en català. Afirmació que contestava, des del 
CCC, a l’Avui (28/VIII/1976), Casals que qüestionava 
que Suárez “hagi pogut cometre l’error d’ignorar 
que el català no solament s’ha fet ciència, sinó que, 
àdhuc, s’ha legislat.” La comissió per al règim especial 
de Catalunya, que promovia el govern espanyol, 
proposava mesures progressives de cooficialitat.

Quina escola per  
a Catalunya?

Assenyalàvem que el període anterior al 
desenvolupament regular del CCC va estar marcat 
per dues polèmiques, la primera feia referència 
al reconeixement oficial del català, la segona que 
l’afectava era la que feia referència al model escolar 
de la futura Catalunya democràtica. Certament, el 
model emergent del moment era el d’escola catalana, 
però aquest per ser efectiu havia d’estructurar-se sobre 
la realitat present, que partia de tres grans sectors: 
una escola publica, dita “nacional”, desprestigiada, 
molt marcada pel caràcter encarcarat i espanyolista 
de l’escola franquista; l’ensenyament religiós, que 
abastava institucions de totes menes, arrelades a barris 
populars o de l’alta burgesia, que havia començat a 
assajar nous mètodes pedagògics, en alguns casos, i 
havia començat a introduir el català a l’ensenyament, 

acompanyades, també, d’escoles elitistes, poc 
favorables a la catalanitat, i marcades per un 
catolicisme gens còmode amb els aires de renovació 
que impulsava el Concili Vaticà II; i escoles catalanes 
renovadores, en nombre limitat. Sectors amplis creien 
que la nova democràcia catalana havia de garantir una 
millor escola pública. Com impulsar el camí cap a la 
catalanització de l’ensenyament? ¿Com aconseguir que 
Jordi Vidal aprengués bé la seva llengua, que els pares 
no havien pogut estudiar a escola, i que Antonio López 
aprengués –i emprés– una llengua que només sentia al 
centre de la ciutat de “l’extraradi” on vivia?

La normalitat de més de 30 anys era el d’un 
ensenyament retrògrad en ideologia i reaccionari en 
metodologia, repressiu i nacional-catòlic, i sense cap 
escletxa a la catalanitat.  Hom insistia en diferenciar 
l’ensenyament “del” català i “en” català. 

En aquell moment, fer entrar el català a l’ensenyament 
i als mitjans de comunicació eren les “joies de la 
corona” per donar futur a la llengua, una llengua que 
sortia amb una salut precària. “Català a l’escola” era 
un eslògan prou ampli perquè permetés qualsevol 
solució per introduir el català a l’escola, diferent hauria 
estat que hom hagués reclamat aleshores “Escola en 
català”. El primer eslògan era una posició pragmàtica 
i lògica si entenem que feia més de trenta anys que el 
català havia estat foragitat de l’escola.  S’havia avançat, 
des d’aleshores, però quant? Hom havia passat 
d’una reivindicació que allò que volia era introduir 
l’ensenyament de la matèria en el major nombre 

d’escoles a fer passes per introduir el model complet 
quant a llengua i continguts d’escola catalana. Patrícia 
Gabancho destacava, a Destino (5/V/1977), les etapes 
de l’ensenyament del català, des dels orígens foscos 
dels anys quaranta, quan s’impartia en domicilis, 
entitats anodines, de noms neutres, o centres 
parroquials; cap a final dels 50 i principi dels 60 quan 
va arribar a les escoles privades; l’etapa més arriscada 
“marcó la penetración progresiva en las escuelas 
estatales” de l’ensenyament del català, per pressió de 
pares, associacions locals i Òmnium Cultural, però 
l’inspector suspenia sovint les classes i començava en 
procés en un altre indret. El quart període va arribar 
quan les administracions locals es van comprometre 
en el procés i, per tant, el van ampliar i el van 
normalitzar.

No era fàcil de combinar aquest dos processos: el de 
millora de l’ensenyament, que per ser general havia de 
ser públic, i d’introduir parcial o totalment el català 
a l’ensenyament. El segon objectiu havia de lluitar 
per poder introduir la matèria en horari escolar, que 
generava resistències entre un escalafó estatal que 
rebutjava canvis i veia perillar la situació professional 
amb el canvi democràtic ineludible. I, per altra banda, 
durant el curs 1976-1977 es congriaria un conflicte 
que incidiria en el futur immediat del català a l’escola. 
Òmnium estava fent un esforç econòmic molt 
important per sostenir amb les quotes dels seus socis i 
ajuts d’ajuntaments i caixes d’estalvi l’ensenyament del 
català, però la creixement demanda, s’havia de cobrir 
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amb recursos escassos, que revertien en una situació 
inestable per als professionals, per sou i per situació 
professional, com uns “agregats” a les escoles on eren 
destinats. 

La Delegació d’Ensenyament Català, l’organisme 
especialitzat d’Òmnium, proposava a les escoles que 
volguessin introduir el català dues condicions: 3 hores 
setmanals i dins de l’horari escolar, però Ernest Sabater 
instava els pares que demanessin l’escola catalana 
allí on estudiaven els seus fills en començar el curs 
1976-77. La Comissió de Cultura i Ensenyament de les 
Entitats Coordinades, a Osona, com recordava l’Avui 
(19/V/1976), afegia una argumentació per fonamentar 
l’escola catalana, a les habituals adreçades als infants 
catalanoparlants: xoc de llengua de casa i escola, 
formació lingüística deficient, se n’hi afegia una altra 
per la gravetat que suposava “per als nens i escolars 
de parla castellana que viuen a Catalunya, el fet de 
no aprendre al moment oportú la llengua catalana 
això suposa també per a ells una discriminació i un 
impediment per integrar-se a la nostra vida social.” 
L’escola catalana futura era ja garantia de cohesió 
social.

El febrer de 1976 s’havia constituït el Consell Català 
d’Ensenyament. Format per polítics i pedagogs, 
com recollia l’Avui (18/VII/1976), aplegava el centre 
esquerra nacionalista del moment, ERC, CDC, UDC i 
Reagrupament Socialista i Democràtic. Maldava per 
crear una “política educativa catalana”, entesa com 
a servei públic, gratuït, pluralista i compensador de 

desigualtats, el presidia Joan Triadú. Considerava que 
calia constituir l’escola catalana abans de l’Autonomia 
anhelada i “no en tenim més perquè interessos 
ideològics poc nacionals i poc de “poble” s’abstenen, 
es reserven o boicotegen.”

La presentació del CCE a l’Escola d’Estiu, com recollia 
l’Avui (18/VII/1976), va palesar diferències entre els 
assistents quant al pluralisme i a la catalanitat de 
l’escola. S’afirmava que les escoles que tinguessin una 
ideologia particular no havien de ser sostingudes pels 
fons públics. Es produïa una divergència important 
entre el CCE i l’Escola d’Estiu, que organitzaven el 
Col·legi de Llicenciats i l’Associació Rosa Sensat. 
Forces centrals de l’esquerra com el PSUC, el 1976-
77 (J. M. Puigjaner, 1978), mantenien una posició 
divergent respecte el model d’escola catalana, l’escola 
que empra com a llengua vehicular el català i en fa 
llengua d’ensenyament i la cultura catalana com a 
continguts, “serà implantat el català a tots els nivells 
educatius. Segons la composició lingüística i la 
voluntat dels afectats, les escoles o cursos seran de 
predomini català o castellà...” Un procés d’adaptació 
de l’infant castellanoparlant al català, amb fórmules 
bilingües, també el manifestava Marta Mata, quan 
afirmava a l’Avui (15/IX/1977): “pel que fa a la llengua, 
aspirem a una Generalitat que es responsabilitizi 
de la situació a l’escola de la llengua de tots els nens 
de Catalunya –el català dels nadius i el castellà de 
la majoria d’immigrats–“. Lluís López del Castillo, a 
l’Avui (24/XI/1976), afirmava sobre aquest procés: 

“La catalanització lingüística de l’escola ha de ser 
progressiva i adequada a les diverses situacions, però 
decidida i empresa per tothom. Així, el nen de parla 
catalana ha de tenir la seva llengua com l’instrument 
normal d’aprenentatge tot al llarg de l’escolaritat i el 
nen de parla no catalanoparlant ha de capacitar-se 
en el domini efectiu –oral i escrit– del català... És un 
camí llarg, però adequat a la realitat social, i que anirà 
canviant a mesura que aquesta realitat es pugui anar 
transformant: eliminació de la segregació residencial, 
social, econòmica i política...” Posicionaments diversos 
però confluents en bona mesura. La democràcia havia 
d’ajudar a acabar amb una Catalunya fragmentada 
i socialment desigual i injusta, creada durant la 
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Dictadura. La llengua catalana era el camí d’aquest 
procés en l’escola, però calia donar temps als 
processos. Quin temps? Gaire? La formula de sortida 
escolar bilingüe per tothom era de sortida, només? El 
consens per l’escola catalana per a tothom generava, 
aleshores, dubtes, però només podia ser l’adequat a 
l’estructura social i la història recent.

L’esclat de la política  
i el CCC: un període incert

Entre la mort de Franco i la presentació pública de 
principi de desembre de 1976, què fa el CCC? Segons 
Patrícia Gabancho a Destino (7/X/1976), el CCC gairebé 
era oblidat en el panorama cívic català, rabiosament 
polititzat en aquella època: “Los numerosísimos actos 
realizados no ofrecían una posibilidad de participación 
concreta y mucha gente continúa teniendo una idea 
incierta de “cosa que no les afecta”.” Es creia, fins i tot, 
que s’estava morint (J. Fuster, 1978). Hi havia fam 
de política, d’afiliar-se a les noves forces polítiques, 
públiques ara. Però, portes endins del Congrés, la fi 
de les tensions polítiques internes que hi provocaven 
abans els partits (sense possibilitats d’acció pública 
fins a novembre de 1975) van ser considerades com 
un alliberament. El Congrés, malgrat tot, recordava 
el tarannà de resistència para-política que havia 
desenvolupat una part del país des de principi dels 

seixanta. Però més enllà de la defensa dels diferents 
programes polítics, qui rumiava el disseny de la nova 
Catalunya i els Països Catalans? Com recordava Jaume 
Fuster, el Congrés era la darrera “instància unitària”, 
lògica d’existir si encara, malgrat la fi progressiva de 
la Dictadura, encara no s’havia reconegut un poder 
català. Entre les nombroses presentacions d’aquest 
període, cal assenyalar les de València, Perpinyà, 
Palma, Andorra la Vella, Madrid i París. Mentre el 
territori s’estructurava, els diferents àmbits tenien 
desenvolupaments molt diferents. 

Però les condicions polítiques noves, amb l’inici 
de la Transició, després de la mort de Franco i la 
transformació del règim que ell havia creat, obrien el 
CCC a noves condicions. La progressiva liberalització 
tancava definitivament la perspectiva d’un congrés 
de “defensa” i calia un nou congrés “d’atac”. Entre els 
reptes principals que comportava un congrés expansiu 
i arrelat, segons Jaume Fuster, calia tenir en compte 
la màxima autonomia d’organització, la politització 
ineludible, tot tenint en compte fins on fos possible 
que calia evitar l’ús partidista del Congrés i calia tenir 
en compte la immigració.

A banda de la primeres formes d’organització i les 
adhesions, La Vanguardia Española (11/X/1975), 
destacava la que podien ser les primeres activitats del 
I Congrés de Cultura Catalana a Cornellà, que segons 
el corresponsal Jaime Funes: “puede convertir Cornellá, 
durante las próximas semanas, en un foco de interés 
especial para la cultura y la conciencia catalana.”

S’hi parlava d’immigració, a cura de Francesc Candel; 
de la llengua catalana, a cura de Francesc Vallverdú; 
sobre la realitat d’Andalusia, a cura d’Alejandro Rojas 
Marcos, sobre l’ensenyament del català a la ciutat, 
l’ensenyament durant la República i la història del 
federalisme català. Hi col·laboraven entitats vinculades 
al teixit associatiu de la ciutat com l’Orfeó Catalònia 
i la Unió Excursionista i altres en barris amb nous 
catalans, com les associacions de veïns  de Sant 
Ildefons, Almeda i Barri Riera.  Alguns dels ponents 
pertanyien al PSUC i el matís polític, tot i el caire 
“cultural”, hi era prou clar. La cloenda del cicle de 
Cornellà va concretar-se en el primer acte de masses 
del CCC, amb 3 000 persones al Parc de les Aigües: 
ballada de sardanes, cant coral i reivindicacions 
sindicals i amenaça de la Policía Armada de suspendre 
l’acte.

També proposava el Col·legi d’Aparelladors al CCC 
convocar cursos d’història de Catalunya adreçades 
a les associacions de veïns, segons la crònica de La 
Vanguardia Española (7/X/1975). Poc després de 
la mort del dictador al mateix diari (18/XII/1975) 
apareixia una notícia sobre Ordenació del Territori. 
Una assemblea de l’Ordenació del Territori del 
CCC, formada per advocats, sociòlegs, arquitectes, 
enginyers, urbanistes i economistes donava a conèixer 
un document sobre el Pla Territorial de Barcelona. 
Aquesta manifestació de l’activitat del CCC, o 
generada per persones que ho proposaven, marcava la 
voluntat d’un congrés no reclòs al concepte estricte de 
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cultura com a activitat de lletres i arts, sinó entenent 
cultura com a allò creat sobre un territori. Aquesta 
trobada criticava la política urbanística del règim 
franquista que finia que es percebia en “las pésimas 
condiciones de la vivienda, especialmente en barrios 
periféricos, en la falta de espacios públicos y colectivos y 
en la destrucción del patrimonio histórico de la ciudad.” 
En una política d’habitatge i obres públiques que 
“han actuado con criterios propagandísticos o para 
satisfacer intereses de promoción” més interessats a 
atendre interessos privats que els públics. I afegia un 
component que aniria sortint sovint, el que el diríem 
l’espoli fiscal regional, quan afirmava que el PIB que 
enviava “continúa siendo muy superior el porcentaje 
recibido en inversión en infraestructuras.”

Després del manifest esmentat, es reunien a Tortosa 
representacions de col·legis professionals locals, Jove 
Cambra, Òmnium Cultural i premsa amb un abast 
territorial que cobria les comarques del Baix Ebre, 
Terra Alta, Montsià i Ribera d’Ebre per proposar-se 
treballar territorialment en tots els àmbits. També 
entitats de l’Hospitalet de Llobregat s’adherien al 
CCC i es proposaven, com destacava La Vanguardia 
Española (1/II/1976), aprofitar l’avinentesa per 
conèixer les necessitats culturals i generals de la ciutat. 
Semblantment a Cornellà, hom afirmava: “Fue también 
la primera vez en que representaciones del distrito 
Centro, que alberga a buena parte de la población 
antigua de Hospitalet, participan en una iniciativa salida 
de las Asociaciones de Vecinos de los barrios nuevos, 

formados en casi su totalidad por población de origen no 
catalán.”

Un altre àmbit que començava a agrupar-se era el 
de cinema, que advocava per la constitució d’una 
indústria catalana del sector, supressió de la censura i 
llibertat d’ús per al català. 

Un àmbit s’afegia, als dinou que hom preveia d’antuvi 
per deixatar un contingut tan extens com el del 
Congrés. El Centre d’Estudis Francesc Eiximenis i Pax 
Romana (més endavant apareixeria una altra entitat) 
coordinarien l’àmbit del fet religiós. Coincidia aquesta 
proposta acceptada, amb iniciatives innovadores 
de sectors eclesials, com recull l’Avui (13/V/1976), 
com eren la voluntat de constituir una associació 
catalana d’eclesiàstics, dedicada a la renovació 

pastoral generada des del Concili Vaticà II, al servei de 
Catalunya i les aspiracions que representava el CCC 
i l’Assemblea de Catalunya, altres sectors cristians 
també volien convocar un sínode de l’Església catalana. 

Sense una definició clara, des de la seu del CCC al 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, des del territori i 
organismes, sorgien propostes sobre com emmenar-
lo. A final de maig a Canigó (22/V/1976), la comissió 
de Cultura de la Federació d’Associació de Veïns de 
Barcelona proposava formar a cada barri un equip 
“que hi impulsi un procés obert d’estudi i discussió i 
activitats relligant la problemàtica concreta de la zona 
amb la general...”, semblantment l’APIC, proposava 
que els intel·lectuals i artistes treballessin des de les 
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entitats locals. Per tant, en aquest període que es va 
a les palpentes, hi ha la possibilitat de fer un congrés 
d’estudi i d’acció de base territorial  àmplia, molt poc 
centralitzat.

Quines mesures prenia el CCC per organitzar-se? 
Un anunci de reconeixement i de possible posterior 
col·laboració s’anunciava a La Vanguardia Española 
(31/III/1976) quan la Federació de Caixes d’Estalvi 
Catalano-Balear s’hi adheria. Tot seguit es constituïa 
la societat  Gestora del CCC SA. Un mes després, 
15 d’abril, es convocava un concurs per dissenyar 
el logotip del Congrés i com a instrument màxim 
decisori s’estructurava el Comitè Executiu del CCC, 
que configurava l’estructura directiva efectiva del 
Congrés. En conjunt, hi havia cinc instàncies, bon 
xic nombroses: Patronat, Comissió Promotora, 
Comissió Permanent (amb presència de l’Institut 
d’Estudis Catalans, les primeres entitats fundacionals, 
membres del Secretariat Cultural, entitats designades 
pel País Valencià, les Illes, Catalunya Nord, Catalunya 
i Andorra i personalitats culturals i artístiques). De 
la Comissió Permanent n’eixia el Comitè Executiu 
i, a més calia comptar amb un Secretariat Cultural. 
Formaven part del CE, com a president Miquel Casals 
i Colldecarrera; Josep M. Pi-Sunyer, secretari; n’eren 
vocals: Joan Alabaigés, Agustí Bassols, Joan A. Benach, 
J. M. Carreras, Oriol Casassas, J. M. Castellet, Xavier 
Folch, Jaume Fusté, Biel Mesquida, Pau Monguió, 
Ramon Moragas, Ignasi Mestres, Jordi Planas, Albert 
Pons, Ignasi Ponti, Jordi Porta, Pere Rigau, Segimon 

Serrallonga, Marc Taxonera, Pau Verrié i Miquel Vilar. 
Les presentacions, les adhesions arreu s’havien de 
convertir en un gran acte públic. 

El promotor Oriol Regàs es posà en contacte amb el 
CE “per tal de proposar un magne festival de música 
popular que servís, alhora, de presentació del Congrés 
a Barcelona” (J. Fuster, 1978). L’acte era d’impacte, 
amb la previsió de 100 000 persones, reunides a 
l’estadi del FC Barcelona, tres puntals de la Nova 
Cançó: Raimon, Lluís Llach i Maria del Mar Bonet, i 
figures internacionals 
prestigioses com Leo 
Ferrer, G. Brassens, M. 
Theodorakis, Isabel 
Parra, Pete Seeger i Xose 
Afonso (que havia cantat 
la cançó “Grandola, vila 
morena” que havia iniciat 
la revolta dels capitans 
portuguesos contra 
el dictador Caetano) 
havien de donar veu a 
“Cançons del món per a un 
poble.” Una mobilització 
catalanista i popular, pel 
moment, juny de 1976, 
extraordinària. Però el 
ministre de Governació, 
Manuel Fraga, no l’autoritzà. 
Es perdia una extraordinària 

ocasió d’impacte per al CCC. Per les mateixes dates 
eren prohibides altres activitats del Congrés, a Sant 
Feliu de Llobregat i a València. S’arribava a una 
situació en què hi havia tres problemes principals, 
malgrat l’activisme demostrat, segons Fuster, la manca 
de coordinació amb els secretariats dels PPCC, els 
desnivells entre els diferents àmbits en què s’havia 
dividit l’estudi de la realitat catalana i la manca de 
finançament per dur-ho a terme. 
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Comença l’organització: 
Calella

A primers de juny de 1976, en una primera reunió a 
Calella, hom volia fer balanç de la feina feta en tots 
els àmbits i discutir un manifest definitori de la tasca 
del Congrés. Com indicava la ressenya de l’Avui (15/
VI/1976):  “la importància de la reunió d’aquests dos 
dies consisteix a haver marcat les directrius per a una 
nova etapa del Congrés en la qual els àmbits hauran 
d’emprendre els treballs d’investigació i mobilització 
cultural que tenen com a objectiu.” Joan Triadú 
establí els continguts culturals del CCC. Continguts 
que “assumeixin la representativitat suficient 
mitjançant la col·laboració efectiva del major nombre 
possible d’especialistes... amb vies de participació 
suficients perquè en les conclusions es reflecteixi, 
si cal, la presentació de diverses alternatives.” Així, 
Triadú establí una via de consens en els àmbits, 
en un ambient polític que, superat l’unitarisme 
antifranquista, diversificava i confrontava les opcions 
ideològiques. Sense oblidar “trobar les formulacions 
més adequades per una participació popular 
autèntica i viva”, que avançava la possibilitat d’establir 
campanyes especialitzades. Amb l’enfocament d’una 
catalanitat que recuperés el seu camp perdut entre el 
poble i superés el sentit resistent, de cleda, que havia 
permès subsistir la catalanitat durant bona part del 
franquisme. Per tant, situar la catalanitat a cada racó 
de la nació.

Entre la reunió de Calella i de Lloret, juny i setembre 
de 1976, que acabà de definir el full de ruta, el CCC, 
sense estructurar del tot, aconsegueix mobilitzacions 
populars gens menyspreables a un territori tan 
complex per la catalanitat com la Catalunya-Nord. El 
Grup Rossellonès d’Estudis Catalans reuní les 6 
Hores de 

Cançó, com es feia al sud de les Alberes amb les 
sis hores de Canet, una ballada de sardanes a Sant 
Miquel de Cuixà, on participen 3 000 sardanistes i, 
acompanyant el Congrés per les viles rosselloneses, 
el bibliobús de Cultura en 
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Ruta, que portava de Rià a Pollestres llibres i música en 
català. El mes de juny, com recull l’Avui (29/VI/1976), a 
Palma de Mallorca, a la Plaça Major, es desenvolupava 
una festa popular de 12 hores, definida com “una 
convocatòria oberta, democràtica i popular.” 

Com ja s’havia fet a Cornellà, i es feia a Palma i es féu 
a molts altres indrets, el Congrés havia d’ajudar a 
guanyar el carrer per la llibertat. Tot just en el moment 
que el ministre de Governació afirmava “la calle es 
mía”, la democràcia que treia el nas volia dir competir  
pel monopoli de l’espai públic amb l’exèrcit, el futbol, 
el Movimiento i el catolicisme tradicional. Si a Reus, a 
la Plaça del Mercadal, Els Comediants, Titelles Claca i 
el Cos de Bombers local havien animat la presentació 
a la capital del Baix Camp, en el que és un simple 
exemple dels molts actes de carrer que féu el Congrés, 
en la crònica del futur historiador Pere Anguera, 
Canigó (17/VII/1976). Ben a la vora, a Cambrils els 
debats del Congrés, en la seva presentació eren molt 
diversos, sobre l’Eix Transversal, el transvasament de 
l’Ebre, i com recollí la mateixa revista (30/X/1976): 
“la potenciació de la comarca com a entitat de gestió 
democràtica més que no pas com a simple divisió 
geogràfica.” Era, doncs, un plantejament nou a la 
Divisió Comarcal de 1936, la demanda d’una divisió 
del territori al servei d’una democràcia més vinculada 
a la base. La perspectiva de Cambrils era ben diferent 
del debat més global, però menys precís que es podia 
fer des de Barcelona, s’hi analitzava també la situació 
de la pagesia: “la marginació de l’agricultura deguda a 

la manca d’unió entre els mateixos pagesos i a l’escassa 
representativitat dels estaments oficials com a resultat 
d’una situació no democràtica.” Per això es proposava 
el foment del cooperativisme i del sindicalisme que 
representava la Unió de Pagesos. 

En aquest període, previ a l’estructuració del CCC, 
apareixien ça i lla altres propostes, sovint disperses, 
però és que el CCC era dispers i era en procés 
d’endreça, l’únic camí possible de projectar-se i 
actuar. A l’altre extrem del país el grup de treball de 
l’Alt Pirineu del Congrés demanava la creació d’una 
supracomarca pirinenca. Hom volia també que es 
traslladés al CCC, com va ser, la proposta de constituir 
un Servei Nacional de Salut, gratuït i per a tothom, 
jerarquitzat quant a servei i regionalitzat. A més de 
l’Ordenació del Territori i la Sanitat, la defensa del 
Patrimoni emergia com un dels punts destacats 
d’aquestes primeres passes incertes del Congrés. Des 
de Lleida, començava la campanya “Salvem Lleida”, 
segons l’Avui (5/XII/1976), per una ciutat més digna, 
al servei de la comunitat que integrés els barris i que, 
mitjançant la campanya “El nom és Lleida” recollia 
signatures per corregir el topònim tradicional. La 
dignitat de la ciutat es concretava en una denúncia 
que fóra molt freqüent en el període de la Transició: 
unes obres que atemptaven contra el patrimoni 
històric, amb la connivència de l’administració 
local i uns interessos particulars opacs. A Barcelona, 
el patrimoni tenia una altra orientació, l’àmbit 
d’Arquitectura i Disseny volia aturar les obres de la 

Sagrada Família i consultar la ciutadania sobre la seva 
continuïtat o no.

Mentre la campanya “Català a l’escola” anava 
conquerint parcel·les i escoles, el Congrés a Andorra 
es plantejava, tot i l’oficialitat del català a les Valls, 
l’establiment d’una escola andorrana, que, aleshores, es 
dividia entre l’ensenyament francès i l’espanyol. Un nou 
àmbit s’obria al procés de catalanització progressiva 
de Catalunya, era l’interès per la ràdio (més endavant 
arribaria la televisió). Demanava la conscienciació 
dels directius de les entitats culturals catalanes per 
la ràdio en català, atès que, fins aleshores, el gruix de 
la reivindicació per a l’ús del català s’havia centrat en 
l’escola, la premsa i la retolació pública i privada. Des 
del Congrés s’insistia en “el dret irrenunciable dels 
catalans a la creació d’una emissora de Catalunya fidel 
a l’idioma del país i al poble de Catalunya.”

Transitòriament les tasques de gerència havien 
estat desenvolupades per Ramon Vila d’Abadal i, 
més endavant, Josep Millàs, però el nomenament 
de Josep Espar estabilitzà l’organització i el procés 
definitivament. Espar comptava amb el suport de 
Miquel Bes en l’àmbit econòmic i amb Millàs.

La premsa anava donant notícia de la creació de 
secretariats comarcals o locals, com els de l’Alt 
Empordà, Osona, Baix Camp, Berguedà i Sants-
Hostafrancs-la Bordeta, a més de l’estatal d’Andorra. 
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Lloret: la definició final 
del Congrés

Quan es nomenava Josep Espar “s’iniciava una nova 
etapa” (J. Fuster, 1978). Una setmana després, sol·licita 
al Comitè Executiu que “se celebrin unes jornades de 
debat sobre el futur del CCC.” La Vanguardia Española 
( 10/IX/1976) anunciava que, a Lloret, es reuniria el 
Secretariat Cultural, el Comitè Executiu i l’equip de 
gestió del Congrés “para fijar el programa de actos 
de los diferentes ámbitos” i establir els mecanismes 
financers. Els acords de Lloret acotaven més els 
de Calella. A Calella s’havien establert uns criteris 
ideològics fonamentals, a Lloret es plantejà com dur-
los a la pràctica: “es va fer la planificació exacta del 
CCC. Es decidí que els àmbits presentarien els seus 
treballs a diverses poblacions dels Països Catalans i en 
dies escalonats: s’aprovaren les cinc grans campanyes 
de sensibilització i mobilització popular; s’acordà 
realitzar unes accions culturals de teatre i cinema; 
s’acordà que el Congrés acabaria el novembre de 
1977; s’estudià la proposta de Joan Triadú d’elaborar 
una Carta magna o Manifest de la Cultura Catalana... 
s’acordà fer un audiovisual de promoció” i una 
exposició final. Amb les campanyes, s’aconseguia 
doble objectiu que havia de tenir el CCC: un contingut 
científic i un de popular. 

S’apuntaven les necessitats pressupostàries: 103 
milions de pessetes pel funcionament del Congrés i 

117 per la Fundació del CCC. Començava un segon 
període del CCC, el de les realitzacions concretes, que 
havia de tenir la durada d’un curs acadèmic, d’octubre 
de 1976 a juny de 1977, on s’havien d’elaborar les 
resolucions de cada àmbit i el Manifest de la Cultura 
Catalana. Si la primera divisió d’àmbits la va fer Jordi 
Carbonell, segons Alexandre Cirici, a Serra d’Or 
(XII/1977), i constava de 18, la trobada de Lloret servia 
per definir els canvis en 20 àmbits inicials, que serien 
ara: llengua, estructura educativa, recerca, història, 
estructura social, dret, institucions, ordenació del 
territori, economia, estructura sanitària, indústria, 
agricultura, navegació i pesca, turisme, producció 
artística, antropologia i folklore, esport i lleure, mitjans 
de comunicació, fet religiós i projecció exterior, 
per què producció artística se subdividia en teatre, 
música, arquitectura i disseny, arts plàstiques, cinema i 
producció literària.

Els equips de treball de cada àmbit n’elaborarien les 
resolucions, que els congressistes inscrits a cadascun 
podrien esmenar. A partir de la síntesi, hom elaboraria 
el Manifest de la Cultura Catalana. A la complexa 
estructura ja descrita, s’afegia el Patronat d’Honor, 
amb personalitats de prestigi i procedència diversa 
de tots els PPCC: Jordi Rubió, president; Joan Miró, en 
representació de Catalunya; Francesc de Borja Moll, en 
representació de les Illes Balears; Joan Martí i Alanis, 
bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, en representació 
d’aquest estat; Joan Fuster, en representació del 
País Valencià; i Pere Ponsich, en representació de la 

Catalunya-Nord. En aquestes mateixes dates es dóna a 
conèixer el logo del CCC. 

Establert el calendari i l’acció a fer, la “Ponència 
sobre els continguts culturals del CCC elaborada pel 
Secretariat Cultural” sintetitzava els objectius que volia 
abastar, no pas les demandes de cada àmbit. Veiem-ho. 
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El Congrés es percebia com un “moviment expansiu 
i de retrobament col·lectiu” d’una “nova cultura” en 
el qual els PPCC gaudiran d’uns “organismes socials 
i polítics propis d’una societat lliure”. Vivint en 
democràcia, per primer cop des de 1936, es definia 
el terme: “la nova cultura, en el sentit que li dóna el 
Congrés, haurà de conjugar la llibertat sense la qual 
no hi ha creativitat, amb la capacitat de mobilització 
social, sense la qual no hi ha justícia...” El Congrés 
afirmava, en una apreciació clara i nova, atès que 
la major part de la història de la cultura catalana 
i del catalanisme el Principat havia estat el nucli 
d’acció bàsic, que “la cultura catalana és la de tots i 
cadascun dels PPCC” i aquesta era una “reivindicació 
eminentment popular”. La manifestació essencial 
d’aquesta realitat comuna és la llengua catalana. La 
relació d’aquesta amb “els sectors immigrats” mereixia 
una atenció especial, si aquests majoritàriament no 
hi havien accedit era per dos motius: “una política 
repressiva i autoritària, tendent, d’una banda, a anul·lar 
la nostra realitat com a poble, i de l’altra, a mantenir la 
marginació social de l’immigrant...”

Després de la “nova cultura”, la “nova catalanitat” era 
un segon concepte central: “vol superar mitjançant 
el conjunt de la seva acció, les falses identificacions 
de la nostra cultura i de la nostra llengua amb una 
determinada classe social, així com l’acusació de 
culturalisme que la separaria de la base popular i 
reivindicativa”, i s’ha d’inserir en les lluites polítiques 
i en la defensa de la democràcia. Un dels objectius 

del Congrés era anorrear la frase repetida manta 
vegada de “el catalán, lengua de la burguesía”. Així, 
doncs, la cultura catalana del futur, superada l’anterior 
etapa de resistència, tancada, per por a la repressió i 
històricament centrada en el Principat, volia que “el 
poble pugui gestionar cada vegada més tota l’acció 
cultural” i que totes les opinions tinguin la llibertat per 
expressar-se. El compromís per la llengua comportava 
que “el Congrés ha d’exigir que el català sigui la llengua 
d’ús normal i llengua oficial als PPCC.” 

Comptant amb la “nova cultura” i “nova catalanitat”, 
hom podia afegir-hi “sentit de poble”. Aquest 
contingut “no es defineix només per una base ètnica 
o de tarannà, sinó per una voluntat d’ésser català.” Per 
tant, un sentit de comunitat inclusiva, que permet una 
percepció política que en el llenguatge d’aleshores: 
“preconitza una transformació de la societat que 
elimini qualsevol forma d’opressió, nacional o social.” 
Una nova catalanitat, doncs, que havia de superar 
referents anteriors: un nou 
marc nacional, ara els PPCC; 
una catalanitat que defugís 
la vinculació a una sola 
classe, la burgesia, per ser 
poble; una cultura catalana 
que superés les comunitats 
d’origen.

La comunicació de l’acte 
de Lloret servia perquè el 
regidor Soler i Padró demanés, 

a mitjan octubre de 1976, que l’Ajuntament de 
Barcelona s’adherís al Congrés i que hi col·laborés 
econòmicament; també el Consell de les Valls, el 
govern andorrà, s’hi adheria. 

Com ja s’havia proposat apareixien els noms de les 
cinc campanyes, que, a diferència dels àmbits, partien 
d’un programa tancat i, per tant, amb possibilitats 
d’acció immediates. La campanya de Salvaguarda del 
Patrimoni Natural configurava l’acció ecologista del 
Congrés. Un nou concepte en el llenguatge polític 
i associatiu que no abandonaria mai més la realitat 
catalana. El responsable n’era Ramon Folch i Guillén. 
Tenia com a objectiu inventariar, constatar, protestar, 
preservar i sensibilitzar sobre l’ús i abús de la Natura, 
la conservació i la preservació del Medi Ambient 
contra la degradació i la destrucció del paisatge. Des 
de la conscienciació ecologista, que proclamava, 
proporcionaria informació i 
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metodologia, promocionaria els bons usos i impulsaria 
mesures vers les administracions, tot donant suport als 
grups ecologistes existents.

La campanya d’identificació del territori seria 
coneguda per la campanya del “Català al carrer”. 
Semblava que, d’antuvi, hom volia fer un procés 
d’identificació genèric de país: monuments, 
personalitats, història, folklore, costums. Hom va fer, 
però, un plantejament diferent: se centrà en la llengua. 
Era, doncs, una seqüència lògica del “Català a l’escola”, 
començant a posar les bases per difondre el català a 
les escoles, calia donar-lo a conèixer arreu, a mesura 
que s’ampliessin les llibertats, calia traslladar-ho al 
carrer. Max Cahner n’era el responsable. Es proposava 
que tothom s’adonés que vivia en una àrea cultural 
catalana, ho feia per promoure una acció popular 
de recuperació i extensió de l’ús del català, com a 
mitjà natural de comunicació escrita i oral, pública i 
privada dels ciutadans. Per Cahner, com afirmava a 
l’Avui (17/XI/1976), calia una acció popular en aquest 
sentit, perquè “cal que siguem conscients del gran 
llast que representen els hàbits adquirits pels segles 
de submissió... i per la por a la repressió.” Es proposava 
que abans d’aconseguir l’escola catalana, l’oficialitat i 
l’autogovern s’hagués estès l’ús de la llengua catalana 
i fos la llengua corrent de paraula i escrit i del carrer, i 
que això fos percebut arreu. Proposava aconseguir “la 
normalitat nacional”, que no “l’hem d’esperar ni ens 
l’han de donar: ens l’hem de prendre.”

Per això: “la campanya es proposa aconseguir un estat 

d’opinió perquè els rètols i anuncis en la via pública i a 
l’interior dels locals públics siguin redactats en català; 
reclamar la catalanització dels rètols dels carrers... 
que la publicitat comercial sigui feta en català, que 
el català sigui la llengua emprada normalment per 
adreçar-se al públic en general; la llengua de l’activitat 
professional, dels mitjans de comunicació, de la vida 
cultural, de l’administració pública, de l’ensenyament, 
dels actes col·lectius”, també impulsar el canvi de 
llengua en els noms del Registre Civil. En un sentit 
pràctic, volia incidir en l’ús que hom feia de la llengua 
a cartells, rètols, plaques de carrers, en impresos, 
cartes, anuncis, programes d’actes, butlletins, talonaris, 
telegrames, entrades... Per Cahner  “una de les tasques 
més importants del CCC ha d’ésser consolidar la 
consciència nacional en el poble dels PPCC sense la 
qual no hi pot haver-hi una veritable cultura catalana.” 
Tot aquest esforç era possible perquè, seguint el 
dictamen del Col·legi d’Advocats, res no ho impedia. 
Sense oblidar la divulgació dels signes d’identitat 
territorial, històrica i cultural.

La campanya presentava objectius patriòtics personals 
evidents: “només amb l’oficialitat podrà recuperar el 
català la seva plenitud com a llengua nacional”, “cal 
canviar uns hàbits”, perquè “hi ha qui tem molestar 
els no catalans que viuen amb nosaltres.” Per tot això 
“cal sobreposar aquell nivell mínim de catalanització 
a partir del qual el guany de noves posicions és ràpid... 
perquè s’ha perdut la por.” 

Paral·lela i veïna de “Català al carrer” era la campanya 

per a l’ús oficial del català. Aquest era el terme que 
Josep Solé i Barberà, segons l’Avui (6/XI/1976), havia 
proposat per evitar una qüestió que dividia l’oposició 
sobre el règim lingüístic de la Catalunya democràtica: 
oficialitat o cooficialitat del català? Ús oficial, terme 
encunyat per l’Assemblea de Catalunya, obviava el 
debat. Jaume Fuster n’era el responsable. En la crònica 
de presentació del CCC a l’Avui (8 i 9/XII/1977), se 
n’indicaven els objectius, que havien de ser la recollida 
de signatures del Manifest del mateix nom i conèixer 
la situació del català a cada població. Però també 
dos objectius “El català a la ciència i en la tècnica” i 
“Sensibilització escolar”. Semblaven la plasmació de 
dues iniciatives que havien agitat el catalanisme social: 
la resposta a les desafortunades declaracions d’Adolfo 
Suárez sobre la idoneïtat del català per a ensenyar 
matèries científiques i la repetida campanya de “Català 
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a l’escola”. Pel que fa al primer cas, es prepararien 
vocabularis tècnics per a l’ús efectiu del català; pel 
que fa al segon, havia d’arribar el clam que reivindiqui 
no solament l’ensenyament del català sinó en català. 
Volia incidir també en el teatre català, en la demanda 
de canals de televisió que programin en català i en 
l’ensenyament del català als no catalanoparlants. 

La campanya per la revitalització dels valors populars i 
del folklore va centrar els seus esforços en la promoció 
de la sardana. Era palès, encara, un moviment de 
tradicions populars centrat en poques activitats. De 
fet, la “nova catalanitat” que es pregonava en algun 
sentit sembla com si obviés les formes tradicionals 
que havien sobreviscut el franquisme. Per això la rica 
diversitat del nostre folklore no van merèixer atenció, 
llevat dels castells i la sardana, en els àmbits del CCC. 
Certament, el sardanisme sortia amb molt bona 
salut del franquisme. Sovint les colles i les ballades 
esdevenien les eines més potents d’expressar la 
catalanitat arreu.

Pere Puig seria el responsable d’aquesta campanya. 

La campanya d’Institucions, la dirigia Rafael Ribó, 
era el “braç executiu” de l’àmbit d’Institucions. El seu 
objectiu era el més directament polític. Ribó era un 
membre actiu del PSUC i així, aconseguia vincular 
el partit més organitzat del moment a un àmbit 
important pel CCC i el futur dels PPCC (J. Espar, 2001). 
L’objectiu era doble: divulgar el fet autonòmic i donar-
ne a conèixer les institucions arreu dels PPCC.

La presentació del programa del Congrés, a principi 
de desembre va servir per donar a conèixer una 
eina de propaganda aleshores encara poc emprada: 
l’audiovisual. Per Canigó (18/XII/1976), el seu 
contingut es podia sintetitzar en: “la cultura catalana 
no es pot confondre amb l’espanyola ni amb cap altra”; 
“la cultura catalana 

ha estat sistemàticament perseguida i víctima d’intent 
de genocidi”, “la cultura catalana té el mateix dret a la 
vida que qualsevol altra”, cal la unitat per reeixir.

Si a la “Ponència sobre els continguts culturals” es 
definia l’entorn i 
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l’objectiu final del CCC, Maria Aurèlia Capmany establí 
com calia procedir en cada àmbit. Una perspectiva 
que incorporés “un balanç d’allò que ha estat la vida 
cultural fins avui en l’àmbit corresponent”, “anàlisi de 
la situació actual prenent vies alternatives de cara al 
futur”, que tractés amb criteri unitari la realitat dels 
PPCC i que assolís tant la participació popular com la 
dels especialistes.

Ens cal respondre encara, una darrera pregunta: 
com es relacionà el CCC amb els territoris? Com 
recollia l’Avui (10/XI/1976), en una assemblea 
sobre Ordenació Territorial a la Seu d’Urgell, en la 
Catalunya que es deixondia del franquisme, apareixien 
afirmacions com “es produïen diverses intervencions 
oposades a la concepció de Barcelona com una gran 
concentració, ja que cada dia va augmentant en 
detriment de les comarques, les quals van afeblint-
se progressivament.” L’objectiu que marcava Jaume 
Fuster era el següent:  “de les comarques hom 
pensava extreure’n congressistes per a finançar el 

Congrés, no pas elements actius que participessin en 
la mobilització, sensibilització i reflexió cultural.” La 
realitat va ser que “aquestes organitzacions territorials 
[els secretariats] han estat la base de la popularitat del 
Congrés. Abandonades pels organismes rectors, sense 
un pressupost massa definit.” Com va rebre el territori 
aquesta orientació? Segons la crònica de l’acte de 
desembre de 1976 a l’Avui (9/XII/1976), responsables 
de barris consideraven que calia centrar els esforços 
en el cinturó de Barcelona, i garantir la presència de 
la classe obrera, mentre altres proposaven que “el 
Congrés general fos la suma dels diversos congressos 
locals.” 

Feta la presentació pública, amb prop de quatre 
mil persones, com diu Jaume Fuster: “Ja no hi havia 
dubtes, el Congrés  s’havia endegat definitivament 
i tots plegats sabíem allò que volíem fer, com ho 
volíem fer i quan ho hauríem de fer... les eleccions 
ens destorbarien el quan i les finances el com...”
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Un congrés per un país  
que surt del pou

El Congrés, si volia donar compliment a la seva 
denominació, havia d’adequar-se a la realitat necessària 
de generar aportacions, debats i conclusions. No 
seria un congrés, ni de cultura si darrera no deixés 
un llegat escrit, concret. Per tant, calia endegar una 
complexa estructura per crear, de fet, 24 congressos 
temàtics, tots ells ben diversos. No era una tasca 
fàcil, bàsicament per dos motius; primer, trobar 
professionals catalans i demòcrates en àmbits 
“normals”, o sigui, en àmbits allunyats de l’acció 
cultural i política reivindicativa. El Congrés era un 
compromís públic per a persones que no tenien la 
política com a mitjà de vida. Certament, el país era 
ple de metges, arquitectes, advocats, economistes..., 
però ara calia afegir a la qualificació professional un 
compromís nacional, i la tempesta de 40 anys encara 
no era clar que acabés d’escampar. Segon, posar en 
marxa una iniciativa nova feta pel catalanisme social, 
un congrés obert i públic. Tot un repte per canviar el 
xip de la resistència pel de normalitat. Un moviment 
que tot just eixia de la clandestinitat havia d’actuar al 
bell mig del país i donar-li alternatives concretes, en 
tots els àmbits: havia d’imaginar la normalitat d’un país 
que no era encara normal. Un pas endavant, doncs. 
Una proposta nova per uns temps nous. 

Hom diu que sota el seu mantell vora 10 000 activitats 

van ser realitzats, segons l’Avui (1/XI/1977). Segons el 
mateix Congrés, s’havien organitzat més de 2 000 actes 
directament. Difícil de saber-ho. Però molts se’n van 
fer. Cal comptar presentacions de diferents objectius, 
reunions d’àmbit, de secretariat local, debats, 
conferències, espectacles, cercaviles, happenings, 
ballades de sardanes, xocolatades, concerts... Una 
diversa panòplia d’activitats d’una societat que 
esclatava d’iniciatives. 

Segons Cirici, a Serra d’Or (XII/1977), va haver-hi un 
desequilibri entre les aportacions del Principat i les 
de la resta dels PPCC, una manca d’articulació entre 
l’estudi i la mobilització i “una certa mitificació de 
l’autonomia en una tendència a oficialitzar l’acció 
potser sense preveure la possibilitat de les seves 
limitacions o, àdhuc, mitificacions”. Tots els àmbits no 
van generar la mateixa activitat, no totes van trobar 
un directiu o equip que agombolés i animés un grup 
d’experts. No totes van reeixir a donar un diagnòstic 
complet de futur. En algun cas no hi havia en aquell 
moment prou massa crítica per resoldre un repte tan 
gros d’analitzar el passat del sector, explicar el present i 
donar propostes de futur i institucionalitzar-lo. 

No totes van aconseguir la síntesi de posicions, en 
termes generals, però, la perspectiva d’estudi va ser 
de conjunt i la concreció parcial, territorial, no va 
poder integrar-se prou en el cos central d’allò estudiat. 
Però en aquest apartat que ara encetem no volem 
parlar de les conclusions només, cal parlar de la doble 
tasca de naixement del CCC: acció científica i acció 

popular, voluntat de coneixement i de reivindicació 
democràtica i de conscienciació nacional.

El CCC (com hem apuntat), i des d’ara veurem, va ser 
un enfilall d’activitats d’estudi i d’acció al carrer. Alguns 
àmbits van disposar de la seva “corretja de transmissió 



37

El Congrés de Cultura Catalana i la transició política 4. Continguts

al carrer”. Per això, per ser fidels a l’esperit fundacional, 
no estudiarem allò que potser fóra més lògic: els 
àmbits i després les campanyes i les accions. No, ho 
farem intercalat, com va ser en el temps i en la voluntat 
dels seus impulsors. I quan diem “en el temps” en 
referim no en període que actuà, sinó en les condicions 
de l’època: una Catalunya que sortia estabornida i 
desmemoriada pel franquisme, amb dubtes sobre 
moltes coses, dubtes perquè tenia por i no coneixia el 
passat, però amb tres voluntats fermes: de llibertat, 
de ser i d’actuar. Amb una falta de referents producte 
d’un nou començament, després d’un pla ben travat 
per liquidar llengua, cultura i memòria.

En molts àmbits s’hi destaca la influència dels partits 
d’esquerra del moment, assenyaladament el PSUC, 
el PSC-Congrés i el PSAN. No arreu, però, sense 
esmentar-ho, hi ha referències prou explícites a la 
voluntat de transformació social i econòmica, però 
també la transformació de l’antiga estructura classista 
i anquilosada del franquisme, des de l’hegemonia 
ideològica de l’esquerra marxista, que mantenia una 
hegemonia cultural i política abassagadora. Però 
seria una anàlisi lineal i simple centrar-nos en aquest 
enfocament. 

En els documents aprovats hi ha propostes marcades 
per aquest tarannà de democràcia, transformació 
social i catalanitat que una estructura de debat oberta 
i participativa s’ha endut, però sovint podem trobar, 
també, l’origen o el rastre de dinàmiques i propostes 
associatives, infraestructurals, institucionals o socials 

que hem incorporat a la vida política, econòmica, 
social i cultural nostra. No sabem si neixen dins del 
Congrés, algunes sí, però altres la gran trobada les 
hi situa. Altres cops, el CCC té caràcter profètic, 
assenyala ja conflictes que, intuïts o iniciats en aquell 
moment fundacional de la Catalunya democràtica, ara 
esclaten de bell nou. En altres àmbits hi ha propostes 
remarcables que hom va reclamant encara, sense un 
viarany possible. Tot allò que forma part del nostre 
present i allò que encara és vigent centrarà la nostra 
atenció, allò que demostra la gran proposta que va 
ser el Congrés per la Catalunya democràtica i allò que 
demostra la seva gran perspectiva de futur. Allò que 
assenyala com era el nostre país en sortir en el trànsit 
del franquisme a la democràcia, a partir del retrat fet 
pels àmbits. 

La part del document, superada i assolida i, per 
tant,  sense lligam ja amb els nostres dies, que són les 
aportacions vinculades sovint a les circumstàncies 
dels anys immediats de la sortida del franquisme no 
seran tingudes en compte, les que la nova legislació 
democràtica o l’entrada al Mercat Comú va deixar 
aviat superades. Tampoc no ho seran les que 
assenyalen un interès d’un grup massa reduït i efímer o 
una proposta fugissera.

Havent explicat el context de la creació i gènesi 
del CCC, hem optat per tornar a posar en actiu els 
textos que aprovà el Congrés: el llegat més important 
i perenne que ens deixà. Un retorn a les fonts on 
podem beure, on podem entendre millor on som i 

per què hi som. Situant-los en el passat per ajudar-nos 
avui i demà; seleccionant-los, contextualitzant-los, 
relacionant-los, i, a voltes, sorprenent-nos.  Els estudis 
fets fins avui no ho havien tingut prou en compte.

Els àmbits van voler estructurar una visió completa 
de la societat del seu temps. No tindrem, doncs, en 
aquest apartat un capteniment distant, sí analític, 
perquè el Congrés ha definit no només el nostre 
entramat institucional actual, a la Generalitat, a 
l’administració local i a l’associacionisme independent, 
sinó moltes altres propostes i les primeres anàlisis 
completes de l’estat del nostre país. Va ser els primers 
metres, els que donen perspectiva, del nostre caminar 
nacional: les primeres passes, les fundacionals. Com a 
ciutadà català (i soci del Congrés) he recordat parts 
d’aquest procés.

Si veiem les comunicacions en conjunt, tindrem un 
retrat prou aproximat de com surt la nostra gent en la 
Catalunya tardofranquista, les seves esperances, la seva 
circumstància concreta en àmbits diversos: un viatge 
al nostre passat, el que hem viscut. Una comparança 
entre l’inici i avui, perquè hem fet un trajecte.

Hi havia dos conceptes nous que determinaven 
el conjunt del Congrés: “cultura” i àmbit nacional. 
Més que la concepció humanística, al Congrés 
“cultura” volia dir: “en la nostra llengua ja des del 
seu origen llatí, és el treball de la terra. El treball, 
l’esforç per la transformació del medi, i la seva 
adaptació a les necessitats dels progrés social és allò 
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que denota el mot cultura en el seu sentit ampli i 
comprensiu”. Alexandre Cirici, a Serra d’Or (XII/1977) 
complementava millor el seu objectiu: “no es volia 
entendre “Cultura” entesa com a una activitat selectiva 
i tancada, i de defensar-hi la definició antropològica 
del concepte, com a visió total de la manera de 
viure i del sistema de valors d’un conjunt humà”. I 
finia, “en conjunt, ha estat un congrés de cultura no-
culturalista”.

Pel que fa a l’àmbit nacional, tornant a Cirici: “ja mai 
més no podrà produir-se cap desviació respecte a 
la identitat nacional sencera dels Països Catalans... 
Queden lluny les quatre províncies del catalanisme 
de la primera meitat del segle XX.” Així, al Manifest 
de la Cultura Catalana,  els PPCC es definien com 
una “comunitat de cultura que s’ha desenvolupat al 
llarg d’una història de més mil anys, una comunitat 
bàsicament homogènia i específica, conscient que ho 
és i amb voluntat de continuar-ho essent.”  Hom ha 
de tenir en compte que l’octubre de 1976, organitzat 
per l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona 
(ICESB), hom havia convocat les Jornades sobre els 
Països Catalans centrada en les posicions dels diferents 
partits, on les organitzacions del Partit Comunista 
d’Espanya  al País Valencia i les Illes i el PSUC, força 
majoritària de l’esquerra aleshores, mantingueren 
una posició divergent del PSAN, PSAN-Provisional, 
Moviment Comunista i la Coordinadora Socialista dels 
Països Catalans, formada pel PSC-Congrés, el PS del 
País Valencià i el PS de les Illes. 

Abans de l’anàlisi sectorial, hom es plantejava una 
visió de conjunt. Quina era la circumstància en 
què es trobava la nostra cultura? El Manifest de la 
Cultura Catalana constatava el caràcter original de la 
cultura catalana centrada en la “seva gran vitalitat”, 
que sense gaudir d’un “estat propi” ha provocat que 
“els Països Catalans han crescut demogràficament, 
econòmicament i culturalment.” Malgrat l’empenta 
cultural, ha patit “aquesta sistemàtica i persistent acció 
destructora... li han creat, com veurem, gravíssims 
problemes de desestructuració i d’ofec que demanen 
solucions urgents i inajornables amb vista a un futur 
normalitzat de la nostra vida nacional.” Una cultura 
ni decadent, ni residual, capaç d’un Segle d’Or (J. 
Triadú, 2008) en ple franquisme. L’opressió que rebia 
semblava un càstig a la vitalitat i al seu dinamisme, a 
la voluntat de ser i no claudicar, creant obres i duent a 
terme accions del màxim nivell. L’acció del franquisme 
espanyol no hauria etzibat burxades de cego. Havia 
destruït les peces centrals de la cultura catalana i de 
tota cultura normalment constituïda (ús públic de la 
llengua, edició, ensenyament, entitats, premsa) i ara 
calia refer-les.

El Congrés no va tenir interès a legitimar-se prou pel 
passat. La legitimació venia de la mà de l’oprobi passat 
immediat. Per això hom feia només esment al I Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana (1906) com a 
antecedent més proper. I no perquè persones com Jordi 
Rubió, Pi i Sunyer o Joan Fuster, des de la direcció, no 
tinguessin un coneixement sòlid del passat.

A risc de ser excessivament simplistes, amb 
importàncies i significats desiguals, com a activitats, 
el CCC va emprendre quatre línies d’actuació. En 
un sentit acadèmic, els debats i les conclusions dels 
diferents àmbits; però com a acció de ciutadania i 
de catalanització popular: les campanyes, les accions 
i l’exposició final. Jaume Fuster assenyala que les 
campanyes tenien la comesa principal de “mobilització 
popular”. D’antuvi, hom pensava en tres campanyes 
vinculades a l’ecologia, la llengua i la reivindicació 
estatutària, però, en ser nomenat gerent, Espar, va 
afegir-hi “valors popular i folklore” i “identificació del 
territori”, anomenada popularment “català al carrer”. 
Les campanyes van tenir la seva “època daurada” de 
la fi de 1976 a l’inici de la campanya electoral de les 
primeres eleccions a Corts, maig de 1977, i “una certa 
revifalla” passat l’estiu a la fi del Congrés. Segons el 
responsable d’”Ús oficial del català”, l’escriptor Jaume 
Fuster, “el Congrés, a través d’aquestes cinc grans 
campanyes, va obtenir aquell ressò popular que hom 
havia demanat des del començament.” Per Gabancho, 
a Destino (23/VI/1977), les campanyes van “romper el 
insalvable elitismo: las campañas populares, sencillas, 
comprensibles, de objetivos concretos”, es produïa la 
participació activa.

Dos resultats oposats van tenir les accions previstes i 
l’exposició final. Tot i que n’hi havia tres de previstes: 
teatre, cinema i escolar, no van reeixir, a banda d’Acció 
Escolar. Les dues primeres accions, segons Fuster “no 
han estat aprofitades.” Els dos muntatges de Ricard 
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Salvat i de Jordi Teixidor van ser convocats massa 
tard. També massa tard, com recollia La Vanguardia 
Española (21/VII/1977), es va convocar un concurs pel 
cinema, amb dos títols: “L’art contemporani català” i 
“El fet immigratori i la nova catalanitat”.

La gran exposició “Què és i què ha estat la cultura 
catalana” havia de ser itinerant, instal·lada a la 
Fundació Miró, els mesos de novembre i desembre, 
però anteriorment havia de donar-se a conèixer 
segmentadament en les poblacions que havien de 
fer actes finals. Havia de complir un doble objectiu: 
“tindrà un abast pedagògic i serà per a tothom, però 
tindrà un caràcter científic i rigorós.” Mesos abans 
hom havia estrenat (i s’havia exhibit en diferents 
presentacions) l’audiovisual “Què vol dir ser catalans?” 
i a la mateixa fundació, el CIEMEN, dins dels actes 
del CCC, va oferir “Catalunya d’ahir per al demà”, una 
recopilació de documents significatius dels segles XV a 
XIX. 

“Què és” (J. Espar, 2001), tenia com a objectiu “fer 
veure al gran públic de manera clara que la cultura 
catalana no era una cosa de quatre dies, sinó que era 
un patrimoni importantíssim que venia de molt antic.” 
I això tan elemental ara, els 70 no ho era gens: hom no 
coneixia les arrels del nostre país. Els continguts van 
ser gestionats per Antoni Mercader, Alexandre Cirici, 
Joan Ainaud i Francesc Vicens, tot i que no va poder 
ser la suma de les exposicions parcials, s’estructurà en 
tres àmbits: el primer, el desenvolupament d’aspectes 
parcials (agricultura, sanitat, cultura...); el segon, una 

cronologia històrica política i cultural; i el tercer, una 
mostra. Fuster la qualifica de “molt important”. En 
una panorama cultural en què l’exposició s’associava a 
mostra artística, el CCC aconseguia convertir aquesta 
eina en una innovadora oportunitat d’oferir allò que 
l’ensenyament ni les institucions després de 40 anys 
havien negat, l’existència d’una realitat dita Catalunya i 
els Països Catalans. 

La introducció històrica 
necessària en el Manifest 
de la Cultura catalana

Situat a l’inici dels diferents manifestos dels diferents 
àmbits la introducció històrica general del Manifest 
de la Cultura catalana, relligava tot un conjunt 
que, si no fos així, quedaria un xic dispers. Calia, i 
això és el que feia aquest apartat, justificar perquè 
calia fer el Congrés arreu dels Països Catalans i 
calia explicar perquè hom havia arribat fins allà, no 
donar res per sabut. La introducció del Manifest 
palesava un compromís nacional que no era el més 
extens en aquell moment entre la major part dels 
historiadors catalans del moment, però, en aquest 
sentit iniciaven línies d’estudi que després s’han anat 
desenvolupant. L’etapa de conformació dels PPCC 
s’estableix per una expansió militar i demogràfica 
i una societat en transformació en què les classes 

urbanes esdevenen “el motor determinant del país”. 
Aquestes defineixen un canvi de mentalitat en les 
relacions socials i polítiques “fruit de la qual foren 
un seguit d’institucions jurídiques i polítiques de 
tendència democràtica, com les Corts parlamentàries, 
la Diputació del General, la reestructuració del règim 
municipal”, el desenvolupament d’una sobirania 
compartida, entre rei i Corts, es concretaria en el 
pactisme. El protagonisme dels estrats no aristocràtics 
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i l’afermament de l’expansió comercial “crearen 
una sòlida consciència de grup diferenciat i un cert 
“orgull català””, amb elements que, més endavant, 
configurarien un sentiment nacional. Prenent Llull 
com a exemple, definit com a “veritable creador de la 
llengua literària catalana”, “l’homogeneïtzació nacional 
atenyia també la mateixa estructuració de la llengua 
literària catalana que... esdevingué un dels idiomes 
medievals més fixats i unificats al nivell culte.” 

Des de la unió de les corones de Castella i 
Aragó, mentre les classes dirigents adoptaven 
progressivament la llengua de la Cort, el castellà, 
els diferents Països Catalans “continuaven essent, 
cadascun d’ells països constitucionalment 
independents, amb moneda, govern, parlament, 
administració, sistema fiscal i lleis pròpies”, la 
intervenció de l’estat castellà, però anava interferint en 
la societat catalana. La valoració del fet constitucional 
català té un paper assenyalat. Enllaçant amb els 
corrents historiogràfics actuals pel que fa a la 
valoració del grau de modernitat de les institucions 
catalanes: “els enfrontaments de la Generalitat 
amb la monarquia espanyola no són en funció de 
mantenir unes institucions del passat sinó de mantenir 
l’estructura constitucional garantidora del progrés 
futur”. Seguint aquesta orientació, qüestionant aquells 
corrents que veien en la monarquia borbònica llavor 
de futur, i les institucions i lleis catalanes, decrepitud: 
“la Guerra de Successió (1705-1715) en la qual 
s’havien retrobat els Països Catalans, juntament amb 

l’Aragó i que es planteja com a guerra de defensa de 
l’ordre constitucional català i per al progrés social, 
simbolitza amb l’apoteosi de la resistència barcelonina, 
tot l’esforç del país per redreçar-se i oposar-se a 
l’opressió de l’estat castellà.” Encertant amb el fet, 
amb les conseqüències posteriors i amb dinàmiques 
centenàries: “una vegada més la intervenció estrangera 
havia estroncat el desenvolupament dels PPCC, i 
aquesta vegada les conseqüències seran profundes, 
perquè l’ocupació fou definitiva, fou una conquesta”, 
amb la Nova Planta “desaparegueren les estructures 
estatals catalanes.” La introducció al Manifest 
destacava, doncs, la sobirania arrabassada a Catalunya.

 A més de la pèrdua de la sobirania, es produïa una 
situació d’”alienació nacional”, entesa com “una 
manca de consciència de la pròpia identitat nacional 
i del procés real de desnacionalització”, que s’han 
generat per la imposició de la “llengua de l’ocupant, 
els conceptes de la cultura intel·lectual de l’ocupant 
i la història de l’ocupant [que] s’havia empescat per 
justificar tota aquesta situació.”

La valoració de les conseqüències de la pèrdua de la 
Guerra de Successió, anava aparellada a la valoració del 
concepte Renaixença, que no s’associa exclusivament 
a l’adjectiu literari: “fou un moviment general d’una 
societat que, a desgrat de les contradiccions que 
arrossegava, les pròpies i les que introduïa un poder 
forà, i dels traumes que patia contínuament (guerra 
del Francès, repressió absolutista, guerres carlines, 
revolucions liberals) arribava a societat industrial 

moderna i se li desvetllava una consciència de grup 
i de lluites polítiques i militars per mantenir la seva 
identitat.” Un procés especialment estimat pel CCC, 
perquè tornava a reprendre el lligam entre els PPCC. 
Avançant-se a l’interès per estudiar les arrels populars 
del catalanisme, oposant-se a la idea estesa aleshores 
que el catalanisme era un moviment burgès, la 
Renaixença era percebuda des de la perspectiva d’un 
moviment amb un component conservador i un de 
progressista.

No era habitual, però, considerar la Renaixença com 
a moviment actiu més enllà de la primera proposta 
normalitzadora que representa el Modernisme 
(final del segle XX), però el Manifest advoca per una 
concepció no exclusivament literària del fenomen, 
sinó més àmpliament cultural i popular que genera 
una altra cronologia, d’aquesta manera el triomf del 
moviment renaixentista es produiria en el període 
republicà: “Al Principat, l’impuls de la Renaixença 
lingüística, literària i, en general, de superestructura 
cultural es  consolidà plenament durant el període 
1900-1940 i en aquest terreny s’assolí un nivell de 
normalitat creada per la Mancomunitat, represa i 
continuada per la Generalitat... fixació total de la 
llengua literària... maduresa i producció en tots els 
gèneres literaris; catalanització de la vida científica, 
de l’escola, de l’administració, de la Universitat, dels 
mitjans de comunicació.”

Els efectes del franquisme sobre la nostra nació són 
descrits amb cura. Són l’antecedent global de tots els 
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àmbits del Congrés. Antecedent necessari perquè, 
altrament, origen de cada àmbit hauria provocat 
una dispersió. Pel que fa a la llengua, defineix amb 
precisió la repressió franquista com a “sistemàtica, 
vigilant i destructora”, concreta la destrucció sobre 
la premsa catalana i el teixit associatiu, i l’aparició 
d’uns col·laboradors del Règim: “la deserció nacional i 
lingüística d’alguns sectors de la burgesia barcelonina.” 

Els principals activistes del Congrés, així, eren 
autoanalitzats generacionalment i, d’aquesta manera, 
l’esdeveniment mesurava les seves servituds i 
mancances, en la perseverant repressió, però també 
el seu profund sentit de redescoberta: “les noves 
generacions nascudes en aquesta situació pujaren 
absolutament desorientades i desinformades de la 
veritable realitat de llur entorn social, la qual hagueren 
de descobrir treballosament i clandestinament sota 
una repressió que al llarg dels anys, a causa de la lluita 
popular, s’afluixà relativament en alguns aspectes 
però que fou essencialment la mateixa durant gairebé 
quaranta anys.”

Sense perspectiva, com qui diu, el “moviment cultural 
català”, estès arreu dels PPCC, feia la primera síntesi 
d’història (no se n’han fet gaires més). Sota aquest 
terme s’hi aplegava tota la tasca “per salvar els mots”: 
trobades literàries en cases particulars, primeres 
edicions i la lluita per crear un mercat editorial català, 
l’edició de l’exili, els esforços per editar revistes, les 
plataformes i les campanyes per la llengua, Òmnium 
Cultural, Benèfica Minerva, Any Fabra, 500 anys 

del llibre català, el suport i les revistes de l’exili, el 
sardanisme i l’orfeonisme... Una anàlisi precisa establia 
que s’havia reduït al no-res una superestructura 
cultural completa a partir de l’ocupació de Catalunya 
entre 1938 i 1939, i d’aquí s’havia passat a una 
situació de “clandestinitat, sense mitjans, sense 
poder connectar amb la base social del país”, però, 
malgrat això, la pervivència “constitueix un fenomen 
probablement únic en la història de les cultures 
nacionals europees. Només una voluntat col·lectiva 
molt aferrissada pot explicar-ho”. La mateixa existència 
del CCC i les dinàmiques prèvies que l’havien generat, 
anava en aquesta mateixa línia.

L’Estat espanyol franquista impossibilitava la 
normalitat cultural, malgrat algunes concessions 
puntuals, fins a l’últim moment, el mateix 1976, es va 
resistir a fer concessions significatives en dos àmbits 
concrets: ensenyament i mitjans de comunicació, els 
que permetien un accés massiu a la cultura que havia 
de ser minoritzada. 

En conjunt, la intervenció de l’Estat espanyol sempre 
va estar basada en el desconeixement de la realitat del 
país, la seva manca d’interès pels problemes d’aquest 
país, promovia la desnacionalització en quatre àmbits: 
“política d’asfíxia econòmica, política de drenatge 
de recursos financers, política de descapitalització 
científica i tècnica i política de repressió lingüística i 
cultural.” 

Llengua, el primer àmbit

El primer àmbit del Congrés va ser el dedicat a la 
llengua. Com recordava La Vanguardia Española 
(17/X/1976), el nucli inicial l’impulsava el Grup Català 
de Sociolingüística. Era el primer en què hom havia 
pensat al gener de 1975. Era àmbit, però el tema 
llengua també era present en dues campanyes: la d’Ús 
oficial i Català al carrer.

El catalanisme, com a moviment plural, havia 
institucionalitzat, normalitzat, modernitzat i 
popularitzat la llengua i el conjunt de la cultura 
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catalana. Des de l’origen, la major part dels documents 
fundacionals de les agrupacions catalanistes proposen 
un horitzó final d’oficialitat, des del Missatge a la 
Reina Regent (1888) a les Bases de Manresa (1892). 
Una de les primeres mesures del primer catalanisme 
governamental va ser crear l’organisme que faria 
d’acadèmia de la llengua, l’Institut d’Estudis Catalans, i 
després aconseguir una normativa comuna, a partir de 
l’acord dels principals literats, publicacions i editorials. 
La reivindicació lingüística formava part central dels 
programes dels partits catalanistes. Alguns, gairebé 
l’eix de la seva actuació, com Acció Catalana en la 
primera etapa. Organismes especialitzats, com Nostra 
Parla, l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana 
o Palestra, conscienciaven la ciutadania pels nostres 
drets lingüístics. Quan Catalunya va poder definir 
sense intromissions el  seu futur, en l’Estatut de Núria 
(1931), va proclamar la voluntat de fer el català llengua 
oficial. 

L’àmbit destacava, d’antuvi, la diferent situació 
diglòssica dels PPCC, amb un Principat amb un 
grau més elevat de lleialtat lingüística. Uns principis 
morals marcaven el desenvolupament del document 
de l’àmbit: “Cada poble té el dret inalienable de 
desenvolupar al pròpia personalitat i, per tant, també 
les seves pròpies llengua i cultura”, perquè  “la llengua 
catalana és la pròpia dels Països Catalans ja que, 
forjada i emprada per aquesta comunitat al llarg de 
la seva història, continua constituint avui dia un tret 
essencialment definitori de la seva personalitat.”

La diglòssia en la qual dues llengües diferenciades 
s’enfronten, una com a dominant i l’altra com a 
dominada, que en el fullet “Un poble, una llengua” es 
definia així: “una situació en què la llengua pròpia d’un 
poble és usada només en la vida familiar i privada, 
mentre que per la vida social i les coses d’importància 
s’usa una llengua imposada que no és la del país”, 
comportava un conflicte amb només dues solucions: 
“la normalització lingüística de la llengua dominada” 
o bé “la substitució per la llengua dominant”.  Les 
conseqüències d’aquest procés havien afeblit la 
unitat de la llengua. Havien de ser els catalans els 
qui en refessin la unitat i n’evitessin la substitució, 
tot impulsant la normalització. Una normalització 
definida com “la recuperació per al català de 
determinats usos institucionals com en un canvi en 
la valoració que tenen molts catalanoparlants de la 
pròpia llengua i en un recobrament de la consciència 
de la seva unitat” que “ha de tenir com a fita última 
per a l’esdevenidor la completa normalització de la 
llengua catalana, la qual cosa implica la seva oficialitat 
única.” 

Per això el procés de substitució lingüística empès 
per l’Estat espanyol, que aleshores tenia més de 250 
anys, en aquelles circumstàncies podia fer un tomb: 
“En la mesura que les classes populars reclamaven 
la modificació de l’estructura social aconseguiran 
de trencar-la en un sentit democràtic, també aniran 
guanyant espais d’ús per al català, que d’aquesta 
manera anirà eixint del clos en què actualment es 

troba.” Català s’associava a democràcia i canvi social. 

Com havia arribat fins aquí la reivindicació de l’ús 
popular del català? Com deia Joaquim Torras, l’acció 
“del moviment popular reivindicatiu de la plena 
recuperació de la llengua catalana” cristal·litzava, des 
de principi dels 60, en l’actuació que  havien dut a 
terme Òmnium Cultural, Rosa Sensat, Obra Cultural 
Balear, Institut d’Estudis Eivissencs, i al País Valencià, la 
Fundació Huguet i el Secretariat de l’Ensenyament de 
l’Idioma, i el fet que, com hem vist, la reclamació per 
al català a l’escola s’estenia a tot el domini lingüístic i 
a la universitat, amb forma de càtedres de literatura 
catalana i l’ensenyament generalitzat pels Instituts 
de Ciències de l’Educació. Tot plegat permetia que el 
1975 i el 1976, en el conjunt dels Països Catalans, a més 
de la mobilització contra el no al català dels regidors 
barcelonins, es produïa el manifest signat per  50 000 
valencians en què declaraven la catalanitat de la seva 
llengua i de la seva cultura, començava a Mallorca la 
campanya per l’oficialitat i s’inaugurava a la Catalunya-
Nord l’escola la Bressola. 

Malgrat l’alt grau d’estructuració i mobilització i 
primers èxits aconseguits en una marc públic i oficial 
plenament espanyolitzat, la situació de la llengua era 
descrita amb tons realistes que havien de tenir en 
compte, en paraules de Torras a més de ser reprimida: 
“ha coincidit amb una immigració massiva en diverses 
zones dels PPCC” que no tenia gaire contacte amb la 
realitat catalana i “amb l’aparició i desenvolupament 
dels moderns mitjans audiovisuals [en castellà] de 
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comunicació”. A més, per la persistència de la diglòssia, 
la manca d’un poder polític que impulsés una política 
normalitzadora i per l’existència dins de la comunitat 
catalanoparlant d’una actitud de resistència al procés 
que podria considerar el català una parla secundària: 
“pel pes de la inèrcia i de la rutina creades per tants 
anys de situació sociolingüísticament anormal i pels 
prejudicis que els han estat creats i s’han creat ells 
mateixos sobre la possibilitat que el català els serveixi 
per a totes les funcions comunicatives i com a mitjà de 
promoció social.”

Descrita la situació, calia començar “una política 
lingüística que planifiqui el procés de recuperació”. 
L’àmbit de llengua feia una anàlisi sector per sector, 
com recordava Joaquim Torras a l’Avui (9/XII/1976), 
s’havien creat grups de treball sobre ús oficial, 
ensenyament, mitjans de comunicació, llengua 
estàndard, empresa i immigració. Una primera 
passa era considerada la possibilitat d’inscriure en 
català el nom al “Registro Civil”. La passa que feia 
l’administració pública comportava un argument 
central: “si el poder emana del poble no hi ha cap raó 
perquè aquest hagi de canviar de llengua en relacionar-
se amb l’administració del poder i dels afers públics.” 
A més d’aconseguir després de més de 35 anys que 
l’administració parles en català, l’escola ho havia de 
fer semblantment, però sabent que hi haurà estadis 
previs per passar del català a l’escola a l’escola en 
català, perquè en molts llocs es partia gairebé de zero. 
Les etapes de transició en el procés de catalanització 

havien de “garantir la igualtat d’oportunitats, 
en el terreny lingüístic, de tots els catalans... Per 
tant, hem de garantir també plenes i suficients 
possibilitats perquè tots aquells que no tenen com 
a pròpia la llengua catalana puguin conèixer-la de 
forma completa.” A l’ensenyament hom proposava 
diferenciar zones (sense especificar terminis), partint 
de la renovació pedagògica, calia aconseguir el 
coneixement de la llengua a tots els ensenyants 
dels PPCC, ensenyament del català en les escoles 
amb majoria castellanoparlants i començament de 
l’escola catalana allò on hi hagués majoria d’ús del 
català, a més d’incrementar els cursos de català per a 
adults. En el primer grup d’escoles “s’anirà introduint 
progressivament el català des de la llar d’infants”, 
tenint en compte que el ritme de la catalanització 
s’havia de concretar de manera autònoma per a cada 
territori.

Tradicionalment, el moviment catalanista havia 
centrat l’expansió en dos objectius des de la fi del 
segle XIX, en l’escola, per això creà organismes ad hoc, 
i en la promoció de la premsa catalana, començant 
amb el Diari Català. Si pel cas de l’escola, la justificava 
per la necessitat de millorar-ne el coneixement, 
garantir-ne la continuïtat, que el franquisme havia 
volgut entorpir, i, per com acabem de veure, garantir 
la igualtat entre tots els catalans, enraonessin la 
llengua que enraonessin a casa, l’àmbit justificava així 
la necessitat de la premsa catalana: “per superar la 
vivència truncada i incompleta de la pròpia cultura, 

augmentar el prestigi social..., adquirir-ne una major 
naturalitat en l’ús, [i] fer arribar als immigrants la 
coneixença de la llengua.” Però, tocant de peus a terra, 
la realitat dels mitjans de comunicació en català no 
era gens falaguera per la manca d’un públic preparat, 
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atès que només els més grans havien pogut llegir La 
Veu de Catalunya, La Humanitat o La Publicitat, la qual 
cosa comportava l’existència d’un diari, menys de 
cinc revistes generalistes i una sola emissora de ràdio 
a temps complet (Ràdio 4), a més d’unes condicions 
internes difícils: la manca d’un llenguatge periodístic 
en català, el coneixement deficient dels professionals, 
poca publicitat i uns costos superiors per la necessitat 
de traductors i correctors, i en un mitjà impulsat per la 
linotípia, calia bons linotipistes en català. 

En un pla general, a més de la inexistència d’un costum 
i públic ampli i uns professionals formats, hom 
demanava una agència de notícies nacional, que oferís 
notícies de proximitat i sense necessitat de traducció, 
però també garantir la pluralitat informativa per 
guanyar lectors (en aquell moment d’un diari 
d’esquerres en català), a més de revistes de tots els 
gèneres i una de generalista de qualitat i tiratge elevat 
(com Triunfo o Cambio16  en català). Menys precisa 
quedava la demanda, tot i que existent, d’una ràdio i tv 
en català, que ben aviat es proposaria de la mà de TV 
Catalana, com a empresa privada.

L’àmbit de l’empresa plantejava un diagnòstic poc 
optimista: “Un cert sentiment de por i/o respecte a 
trencar amb la situació actual, basat en criteris reals o 
imaginaris, ocasionats per la falta d’informació que els 
empresaris tenen de la possibilitat d’ús de la llengua 
catalana”, a més de la manca d’un llenguatge tècnic, 
les relacions externes i comercials fetes en castellà i 
la gran quantitat de paperassa administrativa oficial 

en castellà. Pel que fa al personal, reconeixia la falta 
d’interès entre els administratius i l’existència prou 
àmplia en determinats sectors (obrers industrials, 
sobretot) de desconeixement del català. Els directius 
“consideren... que portarà molta complicació la 
reintroducció del català. Molts d’ells entenen, a 
més, que no és pràctica, ni factible, i no en veuen la 
necessitat.” D’una manera pràctica, l’aproximació 
catalanitzadora només podia ser possible, d’antuvi, 
en la petita i mitjana empresa, el comerç i els serveis 
i les zones amb poca immigració. No descartava un 
període, més o menys llarg, de bilingüisme a l’empresa.                                                                     

A banda de l’activisme, de l’ensenyament, els mitjans 
de comunicació i l’activitat econòmica, la immigració 
demanava una atenció especial. Era considerada “una 
qüestió decisiva a l’hora de plantejar la necessitat 
d’una plena recuperació de l’ús del català”, amb una 
circumstància en què “bona part dels nous catalans 
es troben amb escasses possibilitats de contacte 
amb la llengua i la cultura catalanes” per una escola 
inadequada, vivint en barris allunyats i aïllats i pel 
canvi de llengua d’un catalanoparlant davant d’un 
desconegut provocat per “la repressió externa i sovint 
també per un sentiment d’inferioritat i autoodi.” 
Però, coincidint amb allò que hem vist fins ara, 
“aquests sectors manifesten en general una actitud 
bàsicament positiva envers la reivindicació lingüística 
catalana, com ho mostra el fet que hagin participat 
en forma destacada en l’actual moviment en pro de 
la recuperació de la llengua del país.” Com recollia a 

Canigó (19/III/1977) Joaquim Torras, aquesta posició 
de partida permetia encarar amb optimisme el 
repte de la normalització lingüística prevista en les 
conclusions de l’àmbit. Tenint en compte la seva 
voluntat que d’una manera “flexible i progressiva” 
avancés la catalanització de l’escola i també els 
mitjans de comunicació que provocaria “un ampli 
accés dels nous catalans a la cultura del país”, per tal 
d’evitar “una política lingüística que tendís a accentuar 
les diferències que hi pugui haver entre els sectors 
castellanoparlants i catalanoparlants de la nostra 
societat.” Un nou repte topava amb la normalització 
“les dificultats d’unes diferències dialectals no 
suavitzades per una tradició de llengua de cultura 
assequible a tots els parlants i reconeguda com a 
llengua de cultura.”

L’àmbit de llengua va proposar mesures a aplicar 
des del moment que hom aconseguís un règim 
autonòmic. Pensant en un organisme de normalització 
per a tots els PPCC que donés suport a la recerca 
sociolingüística, que coordinés i impulsés el procés 
de normalització i proposés polítiques lingüístiques 
a les diferents administracions. La llengua emprada 
per l’administració pública havia de ser el català. 
També “es combinarà de forma flexible amb l’ús oficial 
del castellà a les zones immigratòries amb elevats 
percentatges de castellanoparlants” amb el que podia 
ser una proposta arriscada per la cohesió social, segons 
l’entorn polític i socioeconòmic com evolucionés i els 
terminis que s’apliqués. 
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Hom preveia un futur precís, la oficialitat, però volia 
ser molt curós per l’acceptació de la proposta per part 
de tots els catalans. Marcar la fita de la normalització 
i la final de l’oficialitat, sí; fer-ho tothom, també, que 
en paraules de Torras s’expressava així: “cal avançar de 
manera clara cap a la definitiva normalització de la 
nostra llengua i cal tenir en compte l’existència en la 
societat catalana d’amplis sectors que no han tingut 
cap contacte amb la realitat lingüística i cultural 
catalana.” De la manera que se sortia del franquisme 
dubto molt que es pogués anar gaire més enllà.

Un debat obert no va poder tancar un acord complet. 
Jaume Fuster detalla que, pel que fa referència al català 
estàndard, el desacord que es va produir a l’entorn: 
“de dues propostes irreductibles que provocaren la 
crisi de l’àmbit: l’una és més normativista i accepta 
l’estàndard proposat per Fabra; l’altra proposa una 
adaptació de la llengua segons la zona dialectal.” A. 
M. Badia i Margarit, a l’Avui (2/X/1977), considerava 
la “bifurcació” de propostes “estranya i sorprenent”, 
en dues propostes que no havien arribat a l’entesa en 
aquest aspecte. Amb unes Jornades internacionals 
sobre normalització lingüística, l’àmbit es va cloure a la 
ciutat de Vic.

L’àmbit va ser coordinat per Joaquim Torras, A. M. 
Badia i Margarit, per Catalunya; i Vicent Pitarch i Aina 
Moll, pel País Valencià i les Illes Balears.

“Català al carrer!”  
i “Ús oficial”, campanyes 
per la llengua

La “corretja de transmissió de l’àmbit” (J. Fuster, 
1978), va ser la campanya per a l’ús oficial del català, 
la manera d’evitar el debat oficialitat/cooficialitat 
en la terminologia. Ja hem explicat pàgines enrere 
com a Mallorca i des d’Osona havia eixit el clam per 
a l’oficialitat de la llengua catalana i hem repassat 
els principals posicionaments que es van reflectir 
a les pàgines de l’Avui. La campanya era una eina 
necessària, perquè acabem d’assenyalar que pel 
procés de normalització calia una actitud decidida de 
la ciutadania catalana. La campanya hi volia ajudar. 
Acabades les Festes de Nadal, el gener de 1977 la 
campanya per a l’ús oficial donava a conèixer el seu 
manifest. L’objectiu era assolir 500 000 signatures i 
enviar-lo al govern espanyol i al francès, a la UNESCO 
i a les principals universitats. Tenia prop d’un any per 
assolir-ho. El manifest, en el preàmbul, destacava que 
la llengua catalana “estava sotmesa a discriminacions 
i limitacions de diferents tipus que n’impedien l’ús 
normal”, “una situació anòmala i injusta que atempta 
contra la nostra supervivència i realització com a 
poble, no pot trobar cap justificació en un estat que 
ha de ser respectuós amb els Drets Humans.” Exigien al 
govern de l’estat les següents mesures: “ensenyament 
generalitzat de la llengua: ensenyament en català i 

amb continguts catalans en tots els nivells educatius; 
oficialitat en les institucions i organismes públics...; ple 
ús de la nostra llengua en els mitjans de comunicació 
(premsa, ràdio, TV, cinema, etc.) sense restriccions, 
com a part fonamental del procés de restauració dels 
nostres drets nacionals.” A la reivindicació constant de 
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l’escola i la premsa en català, s’hi afegia l’oficialitat en 
les institucions públiques.

Max Cahner, a Canigó (18/VI/1977), acotava les 
diferències entre les dues campanyes que tenien la 
llengua com a eix vertebrador. Si la campanya per a 
l’ús oficial se centrava en l’ús de la llengua per part 
de l’administració pública i l’ensenyament, Català 
al carrer, al seu torn, s’adreçava al seu ús “a tots els 
nivells”, i indicava “en el comerç, en la publicitat, en la 
vida professional, i en la vida d’associacions i entitats.” 
La memòria d’activitats especificava que la campanya 
actuà en tres direccions: “recollida de signatures d’un 
Manifest per l’ús oficial del català”, “informació a la 
població dels PPCC entorn de l’oficialitat de la nostra 
llengua” i “actuació en l’ensenyament del català i en 
català a tots els nivells.” La recollida de signatures 
converteix la campanya en la segona més massiva 
del catalanisme social, just per sota de la recollida 
proseleccions esportives catalanes de mitjan anys 
noranta. Les xifres oficials foren: 289 100 al Principat, 
64 775 al País Valencià i 45 547 a les Illes Balears; total 
399 422. O sigui, va faltar un mica més d’un 20% per 
arribar a l’objectiu. Però una demostració de primera 
magnitud en una època encara amb moltes pors i 
amb un franquisme actiu. Va editar diferents opuscles 
com Un poble, una llengua, Per l’oficialitat del català al 
País Valencià i Informe sobre l’ús oficial del català als 
PPCC. El rètol de l’àmbit tenia un lema clar “Català, 
idioma oficial”, combinant el lema de l’Assemblea de 
Catalunya “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia” 

i l’any “1977” en configuraven la imatge. Price-Congrés 
va ser l’acte de masses més destacat, on els poetes 
oferien les seves creacions al públic en defensa de l’ús 
oficial, amb sessions a Barcelona, València i Palma. La 
cloenda de la campanya es va fer al Monestir del Puig, 
al País Valencià. 

Amb l’experiència de prop de 60 anys de combat 
catalanista, en tornar de l’exili, Josep Maria Batista 
i Roca, afirmava en el monument d’homenatge a 
Barcelona: “Cal formar novament el nostre poble i la 
seva consciència nacional.” Aquest era l’objectiu de 
la campanya “Català al carrer” anomenada també 
“Campanya per la identificació del territori”, una 
denominació marcada encara pel llenguatge sovint 
el·líptic de la clandestinitat. Recollint segurament 
l’ambient proper al col·lectiu cristià nacionalista CC 
dels anys 50 i 60 (X. Polo, 2005) quan uns activistes 

que penjaven banderes barrades, destruïen símbols 
franquistes o instal·laven records de poetes en llocs 
assenyalats.

Centrem-nos, en una cita un xic llarga (J. Espar, 2001), 
per entendre’n l’origen: “En un principi aquesta 
campanya només havia de tenir un aspecte: la definició 
del territori. Es tractava de col·locar senyalitzacions 
a les comarques, indicant-ne les dades principals... i 
plaques als monuments a carrers més significatius de 
les ciutats. En acceptar Max Cahner la responsabilitat 
de menar-la, l’amplià amb la identificació lingüística 
(que de bell antuvi corresponia a la campanya de l’ús 
oficial).” 

Max Cahner, el responsable de la campanya enllaça 
amb les freqüents campanyes (sense fer-ne esment) 
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que diferents entitats catalanistes, com Nostra 
Parla, la Protectora de l’Ensenyança Catalana, el 
Centre de Dependents o Palestra, havien impulsat 
des de principi dels anys 20 i 30, i també situava al 
bell mig del carrer, com aquestes que esmentem, 
les proclames de les diferents campanyes en pro del 
català que havien començat el 1960. Jaume Fuster 
assenyala que l’objectiu de la campanya era “difondre 
la idea que la nostra pàtria no és Catalunya o les Illes 
o el País Valencià, sinó que són els PPCC.” Sí, però 
quelcom més. La memòria oficial del CCC hi donava 
un matís important: “ha treballat bàsicament en un 
únic objectiu adonar-nos a nivell visual que vivim en 
una àrea cultural catalana” i això es concretava, com 
assenyalava el seu director a La Vanguardia Española 
(27/III/1977) en el camp de l’expressió més clara de la 
catalanitat, la llengua, amb: “una campaña del Congrés 
de Cultura Catalana destinada a promover una acción 
popular de recuperación y de extensión de utilización de 
la lengua catalana como medio natural de comunicación 
escrita y oral, pública y privada, de los habitantes de los 
Países Catalanes.”

Treballar la visibilitat era un objectiu central. Per això 
va fer-se insistentment present pel territori, aquí més 
que en altres actuacions. Així, a Lleida, col·loca un 
plafó de ceràmica a la casa on nasqué Màrius Torres, a 
l’antiga vila de Sarrià hi du a terme una de les freqüents 
accions imaginatives que duien a terme els secretariats, 
com recollia l’Avui (20/I i 13/II/1977), es concretava 
el doble objecte de catalanitzar la via pública i 

recuperar el nomenclàtor tradicional, com s’havia 
reclamat en les mobilitzacions populars per la llengua 
dels últims temps del franquisme “tenia per objecte 
retolar aquells carrers i places els noms dels quals, 
del temps de l’autonomia, han estat canviats després 
de la guerra.” Es van canviar els noms “Virgen de 
Covadonga” per “Mare de Déu de Núria”, “Beato Diego 
de Cádiz” per “Pare Miquel de Sarrià”, “San Vicente 
español” per “Sant Vicenç de Sarrià”, “Avenida de la 
Victoria” per “Avinguda de Pebralbes” i “Río de Oro” 
per “Centre Autonomista de Dependents del Comerç 
i de la Indústria””, actuació que també es proposava 
des de l’Alt Empordà i que es va fer  a Esparreguera, 
recuperant “antigues denominacions amb arrels 
populars”. A Granollers, també es canviaven les 
denominacions franquistes i espanyolistes mitjançant 
un cercavila. A Sant Cugat del Vallès, Cahner, a 
La Vanguardia Española (25/III/1977), destacava 
que aquesta tasca no es podia concretar amb una 
simple traducció i canviar “Calle del 26 de Enero” o 
“Generalísimo” per  “26 de gener” o “Generalíssim”, sinó 
conèixer les raons històriques de les denominacions i la 
seva restitució, com es volia fer a Sant Adrià del Besòs. 
Aquests canvis alguns cops eren els ajuntaments els 
qui ho feien, altres els mateixos veïns s’hi avançaven. La 
Vanguardia Española (18/IX/1977) afirmava: “El tema 
de los nombres de las calles está ahora de actualidad 
en prácticamente todos los municipios catalanes.” Més 
endavant vindrien les oficialitzacions dels noms de 
poblacions: Terrassa on abans era Tarrasa, Sant Boi 
on abans era San Baudilio..., com anunciava l’Avui (24/

VII/1977).

Una activitat empresa ben aviat va ser anunciada per 
Josep Rafael Carreras de Nadal a l’Avui  (17/III/1977): 
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“un ampli qüestionari amb multitud de preguntes ha 
estat confeccionat i enviat arreu de la nostra geografia”, 
que incloïa 32 aspectes, entre d’altres: ús del català a 
l’ajuntament, rètols dels negocis, entitats de crèdit i 
despatxos, documentació de les raons socials, com 
s’havien fet anteriorment, vers mitjan seixanta per 
saber la llengua de les misses a Barcelona o de la 
llengua en les escoles. Vol ser un punt de partença de 
sensibilització a favor d’aquesta tasca catalanitzadora, 
com havien fet les delegacions de l’organització juvenil 
catalanista Palestra, el 1930-1931. En aquest sentit, la 
campanya preparava cartes tipus als comerciants per 
canviar de llengua la documentació i s’aclaria les passes 
per traduir-se el nom al Registre Civil. Viure en un país 
català comportava, després dels anys d’ignomínia, la 
voluntat d’incidir arreu per catalanitzar els rètols dels 
carrers, en una tasca de destrucció que havia estudiat 
Josep M. Roig i Rosich a La Dictadura de Primo de 
Rivera a Catalunya. Un assaig de repressió cultural i 
Josep Benet que havia identificat a L’intent franquista 
de genocidi cultural contra Catalunya en prohibicions 
en les emissions de ràdio, en la documentació de 
l’Ajuntament de Barcelona, a la premsa de tota mena, 
en la destrucció i prohibició de llibres en català (en una 
primera i bel·ligerant primera etapa), en la depuració 
de biblioteques, en l’espanyolització de l’esport 
(referents simbòlics, competicions i propaganda), 
la prohibició del català en cooperatives i mútues, 
supressió del nom de Catalunya en institucions i 
empreses, prohibició de rètols i anuncis, impresos, 
en la nomenclatura catalana dels hotels, restaurants, 

bars i cafès, en museus i noms comercials, en les 
conferències, en les naus, al cinema, a les escoles, 
quaderns i impresos escolars, desaparició i destrucció 
de monuments i estàtues, canvis en la denominació 
de vies públiques, descatalanització de la toponímia 
tradicional i prohibició del català en esqueles i 
cementiris.

Per tornar a la normalitat calia recuperar monuments, 
tant a cura de les institucions públiques com les 
privades, catalanitzar les indicacions dels espais de 
cultura i dels jardins, de la publicitat comercial, a més 
dels avisos, notes, instruccions, horaris, tarifes, guies, 
manifestar la validesa dels documents escrits en català 
i que en la mateixa llengua es poden presentar els 
productes i prospectes i dels negocis i organismes que 
apleguen més públic, com hotels, restaurants, cinemes, 
teatres, transports, camps d’esports i parròquies.

Però en el pla personal, a més de reivindicar arreu els 
drets de la llengua, calia, com recordava en l’article a 
l’Avui (6/XI/1977), “aconseguir de nou la utilització 
generalitzada del català com a llengua de comunicació 
a tots els nivells” i, en concret “aconseguir que al nostre 
país el català sigui utilitzat habitualment sempre que 
calgui dirigir-se a un ciutadà de paraula o per escrit.”

La voluntat de canviar la fesomia nacional dels Països 
Catalans també es concretava en el llibre Català al 
carrer que testimoniava la normalitat catalana del 
període republicà i oferia els primers canvis després 
de la mort de Franco. Però la imatge que assolí un 

impacte molt més enllà del període del Congrés i que 
encara pot trobar-se avui en un adhesiu “estrella” de 
la Transició. El seu objectiu, segons Patrícia Gabancho, 
a Destino (23/VI/1977), era: “Un millón de pequeños 
círculos adhesivos amarillos con letras rojas: “En català si 
us plau”, fueron enganchados en rótulos, puertas, carteles 
de las calles del país.”

Un altre rètol de la campanya, que reproduïa Canigó 
(7/V/1977), afirmava un missatge més clar: “Catalans. 
Catalanitzem Catalunya! Catalanitzem els Països 
Catalans!”. Al seu torn, adreçat a l’activitat econòmica 
els lemes eren: “Retoleu els vostres establiments i les 
vostres plaques en català”, “Feu la publicitat en català”. 
Fora del Principat, el missatge es concretava en “Per 
què no en la nostra llengua?”, per aconseguir l’ús del 
català en l’àmbit econòmic  hom editava el llibre 
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d’Osvald Cardona:  La correspondència comercial en 
català.

La identificació del territori va comportar el que en 
podríem anomenar la catalanització cívica? L’origen 
va ser l’acord entre l’Ajuntament de Barcelona i el 
Congrés per, com indicava La Vanguardia Española 
(27/III/1977), col·locar plaques de ceràmica que 
assenyalessin la vida de personatges importants del 
nomenclàtor ciutadà: Muntaner, Balmes, Aribau, 
Casanova, el comte Jaume d’Urgell... A la fi del 
Congrés, la campanya va donar a conèixer el resultat 
en una exposició a l’antic Hospital de la Santa Creu i 
de Sant Pau, com ressenyava La Vanguardia Española 
(23/XI/1977). Allí s’hi exhibien 33 plaques de ceràmica: 
“destinadas a ser colocadas en calles y plazas de 
Barcelona para honrar la memoria de hombres y hechos 
ilustres de la historia catalana.” Paral·lelament, sota una 
perspectiva comarcal, el CCC editava postals i un joc 
de l’oca, il·lustrat per Pilarín Bayés, que remarcaven els 
principals monuments i pròcers locals, o sigui una part 
de la tasca original. Les plaques barcelonines tenien 
aquesta comesa més destacada (fins fa pocs anys 
l’ajuntament de la ciutat no ha normalitzat aquesta 
imatge en els indrets adients). 

Tant important com l’impacte assolit, segurament, 
tot i que és difícil d’escatir, el més rellevant de totes les 
activitats del CCC, va ser el missatge a la ciutadania 
que es volia comunicar, del qual les eines que hem vist 
fins ara eren una fita. Cahner en va ser el gonfanoner. 
Començant a emetre missatges a final de gener, a 

“Per què volem el català al carrer”, Avui (27/I/1977), 
prenent l’exemple de la proclamació de l’ús del català 
a la Universitat de Barcelona de final de 1976, posava 
l’exemple del capteniment que regiria la campanya: 
“s’ha pogut fer perquè de manera espontània, a 
mesura que la pressió de la política anticatalana 
s’afeblia, professors, estudiants havien anat retornant 
a la Universitat de Barcelona la seva normalitat 
lingüística.” Per tant, pressió per guanyar àmbits per 
a la llengua, per forçar el canvi legislatiu, i reblava: 
“No hem d’esperar que algú vingui a condicionar-
nos la recatalanització dels PPCC. El que cal és 
prendre consciència de la responsabilitat que tenim 
individualment.” Perquè, com destacava a Canigó (18/
VI/1977), “l’oficialitat del català només té sentit com 
a resultat d’una voluntat popular de retornar a la 
pròpia llengua la seva funció preeminent en la nostra 
comunitat.”

En una crida al deixondiment col·lectiu, s’oposava a 
la inèrcia, al “complex d’inferioritat propi dels pobles 
acostumats a la submissió de l’avarícia”, “a la simple 
mandra” o a “esbandir la por dels vençuts”. Com 
destaca a l’Avui  (13/V/1977), creia que els mitjans 
de la campanya contribuirien al “redreçament de la 
consciència lingüística i nacional”, de manera que 
es perdrien “els hàbits mal adquirits” i es crearia un 
“estat d’opinió generalitzat pels drets, que mai no han 
prescrit.” Per això confiava als grups de pioners que 
trencava la inèrcia imposada per la repressió franquista 
i fer-ho de manera immediata, perquè creia que 

l’escola catalana i l’oficialitat trigaria encara a arribar. 
Aquesta lluita expressava el compromís per la llibertat 
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nacional, com afirmava Cahner a l’Avui (6/XI/1977), 
que s’expressava per l’ús arreu i en tota circumstància 
del català. Era conscient, però, que part dels catalans 
creien, encara, que un rètol en català podia ser un acte 
arriscat o podia molestar els no catalans. Per enfrontar-
se a aquest conjunt d’actituds personals, Cahner 
a La Vanguardia Española (27/III/1977), analitzava 
documentadament la circumstància històrica nacional: 
“Hasta comienzos del siglo XVIII el catalán fue la única 
lengua romance utilizada por la administración pública, 
por los notarios, en la correspondencia privada, en el 
comercio, en la enseñanza, etcétera, era inconcebible 
que fuera de otra manera. Desde los decretos de Nueva 
Planta ordenada por Felipe V (1707/1716) la lengua 
castellana fue desplazando, poco a poco, a la catalana 
en todos los usos públicos... el catalán no volvió a 
emprender la recuperación de la calle hasta la eclosión 
del catalanismo político en los inicios del presente siglo. 
Este proceso estaba muy avanzado cuando, en 1939, el 
final de la guerra civil impuso unos radicales criterios 
monolingües al Nuevo Estado.”

Com a apareix en el pròleg del llibre Català al carrer: 
“la victòria del règim franquista va escombrar 
violentament o coactivament tots els signes exteriors 
de la nostra identitat”, esdevé, aleshores, “una zona 
culturalment i idiomàticament ocupada.”

 La campanya Català al carrer: “ha d’ésser una voluntat, 
un redreçament, un signe visible, que entri pels ulls, 
del érem i del som” i aquesta campanya, com recollia 
Canigó (18/VI/1977), podia aplegar tots els catalans 

demòcrates, parlessin la llengua que parlessin, en 
defensa de la llengua descriminada: “demanem una 
solidaritat: si l’aconseguim o no, dependrà del grau 
de voluntat del nostre poble a constituir una sola 
comunitat.”

Abans d’acabar la campanya hom en feia una valoració 
positiva, com recollia l’Avui  (5/XI/1977): “s’ha pogut 
observar una implantació accelerada de l’ús públic 
de la nostra llengua en medis on fins ara n’havia estat 
pràcticament absent”, especialment les botigues dels 
barris on la immigració no hi era gaire present, alguns 
grans magatzems barcelonins i el metro, però, en 
canvi, era nul en les botigues de luxe, els negocis amb 
participació internacional i les empreses públiques 
estatals. La campanya es va cloure a Mataró. Bé, 
cloure és un dir, com recordava Cahner a l’Avui: “la 
campanya no s’ha acabat pas: la catalanització de 
Catalunya, de tots els Països Catalans  no és una tasca 
que pugui dur-se a terme en dotze mesos. Aquests 
dotze mesos han servit per sensibilitzar una bona part 
del nostre poble sobre la necessitat de dur a terme 
els objectius de la campanya: les iniciatives populars 
per a retornar als carrers i a les places noms catalans, 
la gran difusió de l’adhesiu “En català, si us plau”. La 
campanya es proposava “una lluita llarga i difícil”, 
“aconseguir de nou la utilització generalitzada del 
català com a llengua de comunicació a tots els nivells.” 
Ara, hom compartia un projecte, tenia uns objectius 
i disposava d’instruments. La Crida a la Solidaritat (E. 
Monné i L. Selga, 1991) n’agafaria el relleu i la torxa 

i també la campanya institucional de la Generalitat 
amb la imatge de La Norma i el lema “El català, cosa 
de tots”. Espar (J. Espar, 2001) valora així la campanya: 
“cal atorgar al balanç de la campanya un excel·lent 
considerable, perquè va fer un gran impacte en l’opinió 
pública i també va influir damunt d’alguns partits 
polítics.” 

Estructura educativa, un 
àmbit complex

Tancat l’àmbit de llengua, amb les dues campanyes 
adjacents, Estructura Educativa, com a àmbit, era el 
que seguia en ordre. La llengua catalana s’introduïa 
tímidament en algunes escoles, molt poques eren 
escola catalana, el pes de l’escola franquista era 
preeminent. La renovació pedagògica era només una 
ponzella. L’àmbit era dirigit per Joan Triadú i Marta 
Mata i Jordi Monés, per Catalunya, i Carme Miquel, 
pel País Valencià, i Maria Collado, per les Illes. Mata 
i Triadú representaven dues propostes educatives 
diferenciades, que ja hem esmentat, l’Associació 
Rosa Sensat i el Consell Català d’Ensenyament. Com 
havien suggerit els organismes rectors, l’àmbit feia 
una panoràmica de l’escola franquista, centrada 
en l’objectiu de destruir les estructures anteriors. 
Malauradament, encara no hi havia perspectiva 
per conèixer l’abast de la destrucció escolar, per 
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tant, poques referències es trobaran, més que la 
voluntat d’endegar-ne estudis històrics. Poques 
referències a l’acció escolar de la Mancomunitat i 
de la Generalitat, de l’ateneisme obrer, de l’acció de 
l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana i 
la Protectora valenciana, les accions, tant diferents, 
de les diferents congregacions religioses (jesuïtes, 
escolapis, maristes) i l’ensenyament laic. El catalanisme 
havia manifestat, des del govern, nacional o local, un 
interès per la pedagogia i l’escola. La Mancomunitat 
va posar les bases per la millora escolar, creant 
organisme com l’Escola d’Estiu, Estudis Normals, el 
Consell de Pedagogia i escoles experimentals, al seu 
torn, l’Ajuntament de Barcelona va promoure noves 
instal·lacions escolars, tot comptant amb el Patronat 
Escolar. Paral·lelament, la Protectora de l’Ensenyança 
Catalana va fomentar el suport a les escoles catalanes. 

En el període republicà, les aspiracions catalanes 
van quedar ferides quan les Corts republicanes van 
deixar l’exclusivitat de l’ensenyament primari en mans 
del govern espanyol. Durant la República però la 
confessionalitat de l’ensenyament va centrar bona part 
del debat públic, cada cop més radicalitzat, entre els 
qui volien un ensenyament republicà públic i laic i els 
qui volien mantenir la presència de les congregacions 
religioses en l’ensenyament. L’esclat de la Guerra Civil 
va introduir “la llengua materna” a l’escola de manera 
general, en produir-se el col·lapse de la República 
espanyola a Catalunya.

Hom veia la pedagogia franquista centrada en 

l’autoritarisme, la burocràcia, la disciplina, curulla de 
nacional-catolicisme com a única ideologia i un règim 
dictatorial indiscutit, amb un nivell d’equipaments 
molt baix. Un règim que reafirmava la divisió de classes 
i partia “d’un estat unitarista i negava, per tant, la 
nostra realitat”, de manera que l’alumne s’educava en 
una realitat imposada, diferent de la seva. L’herència de 
la Guerra Civil provocava no “ordre”, sinó “un desgavell 
institucionalitzat”. L’aparença d’ordre era, doncs, banal, 
en no fonamentar-se en l’acceptació democràtica i en 
constituir-se des d’una tasca pertinaç de destrucció 
de realitats arrelades (llengua, associacionisme lliure, 
diversitat ideològica i moral, diversitat comarcal...). Per 
tant, no era ordre, era imposició. Com s’esqueia en el 
camp de la llengua, en la constitució d’un moviment 
popular reivindicatiu, al bell mig del franquisme, 
apareixia un moviment popular per la millora 
educativa “noves perspectives a l’amplitud de les 
lluites populars amb participació de tots els estaments 
implicats en l’ensenyament i a l’abast i l’exemple 
d’unes experiències que a partir de la dècada dels 60 
comencen a adquirir un cert pes social”, experiències 
que recollien un esperit renovador i les demandes de 
serveis educatius en barris sense els serveis elementals.

 El canvi cap a la democràcia, per l’àmbit, significava 
proposar un sector públic de l’ensenyament amb 
un paper no subsidiari i unes administracions 
públiques que posessin els recursos per la gratuïtat de 
l’ensenyament a tots els nivells. L’Ensenyança General 
Bàsica “havia de tendir a una integració dels nois al lloc 

on vivien” i havia de replantejar-se els valors comuns 
que havia d’impulsar una nova escola per una societat 
oberta i democràtica. Aquesta etapa de l’ensenyament 
havia de promoure un ensenyament fonamentat en 
el raonament i el pensament crític, per damunt de 
l’ús de la memòria, reduir el nombre l’alumnes per 
aula i promoure serveis annexos al centre educatiu, 
com serveis sanitaris, d’orientació psicopedagògica 
i també activitats extraescolars. Una millora de 
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l’escola rural que trenqués el motlle de la vida a pagès 
“com el reducte de la ignorància i de la incultura”, 
la generalització de la llar d’infants i la gratuïtat, 
l’obligatorietat del parvulari. 

En una societat intensament polititzada hom trobava 
propostes que ara no sostindríem: “cal establir un 
contacte entre l’escola, les entitats i organitzacions 
locals... de manera que l’aprenentatge es visqui com 
una cosa dinàmica i viva, connectada directament 
amb el medi en què es desenrotlla.” Què fer, doncs, 
si “les entitats i organitzacions locals” tenien un 
biaix ideològic marcat? Segurament, l’expressió de 
la voluntat d’educar un nou alumnat com a futur 
ciutadà, lliscava cap a formulacions no neutres i 
excessivament intervencionistes quan afirmava: 
“Contra les actuals tendències que conformen homes 
i dones insolidaris, de baix nivell cultural i d’horitzons 
limitats, cal desenrotllar una acció político-social que 
transformi les condicions de vida, que disminueixi la 
jornada de treball i augmenti les possibilitats d’ocupar 
el temps lliure a eixamplar l’horitzó amb activitats 
culturals, esportives, polítiques, etc.” La integració de 
l’infant en el seu entorn, que esmentàvem suara, sí 
que havia de constituir-se dins de l’aula, constituint 
escoles que tinguessin biblioteca, sala d’actes, local per 
l’associació de pares i espais esportius. La demanda 
de constituir un potent moviment d’associacions 
de pares, també eixia en les conclusions de l’àmbit, 
però, no simplement com una eina de participació 
dels pares en l’escola, sinó també com la voluntat que 

“uneixin la seva força a la de les restants organitzacions 
populars” i lliscava, doncs, cap a la politització, obviant 
la necessària independència de la institució escolar.

 Sense comptar amb els referents de l’Escola d’Estiu 
que establí la Mancomunitat, els seus Estudis Normals 
i l’Escola Normal de la Generalitat, pel que fa a la 
formació dels mestres, calia garantir el coneixement 
del país i calia que anessin introduint l’ensenyament 
del català, per això “dedicarà els recursos necessaris 
per integrar-los plenament a la comunitat catalana 
i acceptar el fet català.” Tenint en compte que el 
gruix dels mestres de les escoles “nacionals” s’havien 
format en un escalafó estatal com a punta de llança 
de l’espanyolització dels infants catalans. Hom volia 
evitar allò que s’esdevindria el març de 1981 amb el 
“Manifiesto por la igualdad de los derechos lingüístico 
en Cataluña” quan catedràtics i ensenyants van signar 
contra el procés de normalització. Per això hom insistia 
que, en el camp de l’educació, “només l’oficialitat pot 
garantir la normalització”, per això hom proposava 
tota mena de facilitats per a l’ensenyament del català  i 
“creiem que és absurd parlar d’imposició d’una llengua 
al territori que li és propi.” Partint de la base d’assolir 
l’ensenyament en català, o sigui l’establiment de l’escola 
catalana “caldrà establir uns principis i una planificació 
que, partint, de la realitat actual i amb el clar determini 
d’avançar decididament cap a la normalització del 
català, contempli tant les diverses situacions com els 
mitjans a promoure per tal d’assolir els objectius finals.” 
Es miraria d’implantar l’escola catalana on fos possible 

i allí on, tot i no haver-hi població no catalanoparlant, 
fos la voluntat de l’entorn, però “cal partir de 
l’ensenyament del català per a tothom amb la mateixa 
extensió que el castellà i amb la diversificació didàctica 
necessària segons el grau de coneixement de la llengua 
de l’alumnat. A partir d’aquí la gradual implantació 
d’estudi i de matèries en català és un problema tècnic 
a estudiar en cada centre.” L’àmbit de Recerca (resulta 
curiós) apostava més decididament pel model de 
l’escola catalana que la d’estructura escola: “En política 
educativa resulta primordial aconseguir una escola 
catalana, és a dir, una escola on s’ensenyi català i en 
català i on el context català sigui plenament assumit.”

Alexandre Cirici concloïa a Serra d’Or (XII/1977) que 
l’àmbit “no arribà a conclusions unitàries, sinó a la 
comprovació de la importància de la confrontació 
entre escola pública i escola privada.” Segons Fuster, la 
tensió entre els membres de Rosa Sensat i el Consell 
Català d’Ensenyament en va ser la causa, això “féu 
que els treballs de l’àmbit fossin més descriptius que 
programàtics” i que “més que no pas una planificació 
pedagògica nova, l’àmbit propugnava la reforma del 
sistema imperant”: l’objectiu central no va ser l’escola 
i la universitat catalanes. Restaren com a treballs de 
l’àmbit estudis, sense ser integrats al text final, sobre 
l’estructura educativa al País Valencià i a les Illes 
Balears, l’ensenyament del català al Batxillerat i un 
document sobre la mateixa assignatura elaborat pels 
mestres de la Delegació d’Ensenyament Català. Va 
acabar la seva tasca a Andorra la Vella.



53

El Congrés de Cultura Catalana i la transició política 4. Continguts

Recerca

Recerca era el primer àmbit que trencava la visió 
humanista del concepte cultura i entrava de ple 
en el concepte d’allò fet en un territori concret. La 
catalanitat i la recerca duien fins el 1977 camins 
separats. Fidel a l’objectiu de fer un repàs al passat, 
l’àmbit ens ofereix una perspectiva poc usual: “la 
pèrdua de les llibertats nacionals i polítiques, la vida 
científica i cultural fou sotmesa.” S’imposava el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas com a òrgan 
centralista i científicament “reaccionari”. Desapareixia 
de la superfície el llegat de la comunitat científica 
catalana que aplegava l’Institut d’Estudis Catalans i 
que es mantenia en la clandestinitat. Per això es duu 
a terme una recerca científica durant el franquisme 
desvinculada de “les necessitats reals del poble de 
Catalunya” però també “la manca de planificació i 
d’inversió, el fracàs dels plans de formació de personal 
i la consolidació d’una infraestructura inoperant”, 
sense oblidar la poca claredat dels objectius i el 
“malbaratament dels recursos públics invertits”. Des de 
la lògica centralista, es produïa un desnivell entre el PIB 
català i la recerca científica que s’hi duia a terme, l’un 
del 16% i l’altre del 3%. 

Centrant-se en el present, en l’àmbit privat, hi havia 
recerca en maquinària tèxtil, productes electrònics 
i farmacèutics, però el gruix anava orientat “a la 
còpia o a l’assimilació de tecnologia forana”. L’àmbit 

considerava que aquest estat anèmic era degut 
a quatre factors: “el fracàs en la promoció d’un 
ambient creador i difusor de la recerca, l’excessiu 
proteccionisme derivat de la política aranzelària 
que no estimula la competència amb l’exterior, la 
reduïda dimensió de les empreses catalanes i la major 
rendibilitat de l’assimilació de la tecnologia forana”, 
perquè el context econòmic global comportava 
que produíssim allò que ja no era avantatjós pels 
països desenvolupats i no podien produir encara els 
subdesenvolupats. 

La relació llengua i ciència també va ser tinguda en 
compte. Transmetre coneixements científics en català 
era difícil, atesa la pobresa de lèxic adient. Per això 
proposava l’elaboració de llibres de ciències de la 
natura en català, la traducció dels manuals científics 
més emprats i l’elaboració de lèxics específics.

Les Jornades de Recerca dels Països Catalans van ser 
una prova que allò que havia palesat el Manifest de 
Prada, el 1973, i la resposta a les declaracions del 
president Suárez sobre la impossibilitat de fer ciències 
en català van rebre una resposta clara: hom hi troba 
aportacions en l’àmbit, tot i que no incorporades al 
text general, sobre química, farmacologia, informàtica, 
paleontologia o psicologia. La institució del museu 
s’incorporaven també a l’àmbit, en tant que considerat 
com a “centre de recerca”. Afirmaven que tenien poc 
personal, molta heterogeneïtat i que “sovint són 
inadequats per a difondre els continguts culturals 
dels materials que apleguen.” Com a eina auxiliar, 

les biblioteques també hi eren presents. S’establia 
la Biblioteca de Catalunya, a partir de la Biblioteca 
Central de la Diputació de Barcelona, com a Biblioteca 
Nacional de Catalunya, ens que recolliria, entre 
d’altres missions, exhaustivament “tota la producció 
bibliogràfica catalana” i, en un cas ben poc freqüent 
aleshores, s’adjectivava de “nacional” una institució 
cultural central. Destaquem que apareix així la primera 
proposta d’institució que després actuaria en el 
període autonòmic. L’àmbit establia la biblioteca 
com allò que ha esdevingut avui: un servei públic, “un 
equipament social, imprescindible per les escoles, els 
barris de les ciutats i els pobles”, calia crear una xarxa 
en què la major part de la demanda fos assumida 
a la base i atorgar nivell universitari als estudis de 
bibliologia partint de l’escola existent. 

L’àmbit va ser coordinat per Joan Albaigés, Jordi Porta i 
Emili Martínez, pel Principat; Vicent Martínez Sancho, 
pel País Valencià; Bartomeu Barceló, per les Illes, i Jordi 
Estivill, per Catalunya Nord. Els actes finals es van fer a 
Badalona.

 

Organitzar la història 

Els historiadors, fossin o no professionals o erudits, 
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havien ajudat a configurar el missatge catalanista. 
La història de Catalunya tenia un espai molt reduït 
en l’espai públic del moment, era difosa per uns 
cenacles i grups de lletraferits. Certament, hi pesava 
més l’afirmació que el coneixement objectiu. La 
divulgació històrica havia tingut un espai en l’activitat 
patriòtica: en cursos, actes, fullets, articles, edicions 
populars i commemoracions. La història de Catalunya 
havia aconseguit un pòsit, desigual, però efectiu, 
en la cultura del poble català d’abans de 1939, com 
una eina de consciència nacional, que havia ajudat 
a configurar l’imaginari col·lectiu. Certament era, 
com a història popular, una història romàntica, i 
fomentador de l’autoorgull, però els anys trenta 
començava a configurar-se una historiografia, crítica 
amb una metodologia més afinada i en la valoració 
del país. Però els efectes del franquisme havien estat 
devastadors, si bé havia romàs una divulgació de 
nivell, aparentment, només, despolititzada. Miquel 
Coll i Alentorn mantingué uns cursos d’història de 
Catalunya en la clandestinitat, mentre creixien els 
estudis històrics comarcals. El contingut d’història 
del CCC va anar a raure a l’extensa introducció del 
Manifest de la Cultura Catalana, mentre, en conjunt, 
la ponència de l’àmbit va tenir la comesa d’organitzar i 
projectar un col·lectiu que sortia amb molta projecció 
a la fi del franquisme. 

Cirici, a Serra d’Or, indicava que l’àmbit 
d’Història  “realitzà un balanç de les activitats 
historiogràfiques des de 1939, es preocupà dels 

arxius, de les excavacions, de l’escola, de la formació 
d’historiadors, d’arqueòlegs, d’arxius, de biblioteques 
i de conservadors [de museus].”  Dirigit per Jaume 
Sobrequés, optava per un posicionament científic: 
“la historiografia catalana està superant la visió 
idealitzada de la societat dels segles passats i amb una 
objectivitat més gran va estudiant les contradiccions 
internes socials, mentre tracta de descobrir i explicar 
la interrelació dialèctica entre les lluites de classes i els 
moviments d’afirmació nacional. La fase nacionalista 
de la nostra histografia, que fou tanmateix ben 
fecunda, ha donat pas a una etapa més crítica...” Una 
part important dels textos aprovats era un estat de 
la qüestió de la historiografia a Catalunya i al País 
Valencià. L’aportació dels valencians era de les més 
assenyalades de les del CCC.

En l’àmbit de la difusió de la història dels PPCC hi 
havia molt per fer. Però responia una pregunta: perquè 
calia la història dels PPCC a les escoles? I apuntava 
tres motius:  “Perquè només a través de la història 
que té a prop l’alumne és capaç de comprendre el 
concepte d’història; perquè un dels elements de 
l’efectivitat de l’ensenyament és l’interès, i per l’alumne 
és summament interessant el saber què feren els seus 
avantpassats al mateix terreny que ell habita; perquè té 
dret a conèixer la història del seu poble.”

Des de la proposta de canvi radical de la metodologia 
i dels programes d’estudi, si bé començava a 
arribar a les escoles l’ensenyament de la llengua, la 
història nacional hi era vedada, calia en primer lloc, 

normalitzar-ne l’ensenyament a les universitats i en les 
escoles de formació de professorat, perquè no hi havia 
professorat qualificat, cosa que sí que existia en llengua 
catalana, gràcies a l’acció de la Junta Assessora per a 
l’Ensenyament del Català (JAEC). 

Proposava un sistema per cohesionar la comunitat 
d’historiadors, a partir de la Societat Catalana d’Estudis 
Històrics de l’IEC, que planifiqués les recerques per 
evitar duplicitats, que establís jornades periòdiques 
per donar a conèixer les diferents recerques i les 
divulgués o ajudés a fer-ho. Reconeixia el mestratge 
de Jaume Vicens Vives, no només com a renovador 
metodològic, sinó com a promotor de l’interès per la 
història contemporània. 

L’àmbit avançava la futura institucionalització de 
la Generalitat, en proposar establir el futur Arxiu 
Nacional de Catalunya, que, prenent la denominació 
del període republicà, es denominava Arxiu General 
de Catalunya, i, proposava abolir l’espoli documental: 
“inici de seguida gestions adients per tal de superar els 
fons documentals de procedència catalana emigrats 
anteriorment a d’altres regions de l’Estat espanyol 
(en primer lloc els arxius de la Generalitat)...”: una 
primera reivindicació del retorn dels anomenats , 
posteriorment, “Papers de Salamanca.”

L’acció per la divulgació de la història dels catalans 
havia de ser una línia d’actuació. Les conclusions 
afirmaven que “la gent llevat de casos molt comptats, 
no sap res de la nostra història”, tot i que els àmbits 
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de la resistència havien comprat militantment els 
llibres de les editorial Aedos, Barcino, Rafael Dalmau, 
Aymà i 62. Per això, el seu responsable anunciava la 
confecció d’un audiovisual, anomenat “Què vol dir 
ser catalans”, indicat per alumnes d’EGB i de BUP, que 
també es convertí en opuscle divulgat per les revistes 
Cavall Fort i L’Infantil. Altres publicacions foren una 
memòria sobre la salvació i conservació d’arxius i el 
desplegable Cronologia dels Països Catalans, segles 
IX-XX. La divulgació històrica no es va fer només en 
l’àmbit, sinó que s’establí també en la Campanya per 
a les Institucions, quan destacava la història de la 
Generalitat, especialment en el període republicà. 

L’acte final es va fer a Balaguer, recordant Jaume 
d’Urgell, segons Fuster “fou un dels més brillants.” I la 
conferència en els actes finals del Congrés de l’influent 
aleshores Pierre Vilar va deixar dues idees destacades: 
“Catalunya és una de les primeres formes de nació-
estat”, referit a la Catalunya del Cerimoniós, com 
recollia Canigó (3/XII/1977): “Al segle XVIII, moment 
de la pèrdua de les nostres institucions i del poder 
centralitzador, la burgesia catalana, va dir Pierre Vilar, 
es consolida amb Espanya... El nacionalisme català pren 
aleshores força a les classes populars.” 

L’àmbit va ser coordinat per Jaume Sobrequés, també 
hi participà Isona Passola; Dolors Bramon, pel País 
Valencià, i Sebastià Serra, per les Illes.

Estructura social: 
Sociologia i demografia

Com els àmbits d’Economia i d’Indústria, podien 
començar a estar esbossats a partir dels gabinets 
d’estudi d’alguns bancs radicats a Catalunya, o 
bé a partir del Centre d’Investigació, Recerca i 
Planificació (CIRP), que incentivava Jordi Pujol. En 
l’àmbit Estructura Social hi havia una aproximació 
a la Sociologia i la Demografia. Així, doncs, hom 
es proposava estudiar “Introducció a l’anàlisi de 
l’estructura socials dels PPCC”, l’”Evolució i distribució 
territorial de la població als Països Catalans”, 
“L’estructura social dels diferents països”. Aquest era 
l’àmbit que més adequadament reflectí la realitat de 
tots els PPCC i en dibuixava  l’estat de la població. 
Una població que, al Principat, havia crescut a “un 
ritme moderadament més fort que el conjunt de 
l’Estat espanyol, experimentà un increment fortíssim 
en el període 1951-1975, el moment màxim del qual 
fou el decenni 1961-1970.” Les Illes i el País Valencià 
que havien tingut un creixement més lleu la primera 
meitat del segle “des de 1961 incrementen bruscament 
el ritme del creixement i superen el Principat durant 
el quinquenni 1971-1975.” Les Illes, al seu torn, 
constatava que havia sofert els darrers anys un canvi 
social, provocat per l’allau turística, circumstància que 
no havia estat estudiada encara. La imatge precisa 
d’uns països demogràficament en transformació i 
sense, encara, prou capacitat d’integració dels nous 

contingents arribats de fora.

En referència a Catalunya, calia destacar que la 
immigració  “constitueix una referència imprescindible 
per explicar la dinàmica actual de la població i la 
societat catalanes.” El conjunt del país patia una 
aglomeració de població no autòctona al voltant 
de l’àrea metropolitana, mentre s’anava despoblant 
la ruralia. La immigració ha vist associada la barrera 
idiomàtica “amb la barrera més real de les classes 
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socials, i també a experimentar el fet de la segregació i 
la marginació geogràfica que pateix”, situada en barris 
perifèrics, mal comunicats i amb mancances serioses 
d’infraestructures. Un fenomen recent no tenia encara 
una reflexió de gruix. Destaca el recel dels autòctons, 
“algun cop” als nouvinguts i ho atribueix “per raó 
d’haver associat la parla castellana... de la majoria 
dels immigrats-treballadors amb la de cert tipus 
de funcionari també immigrat, que s’ha considerat 
facultat per imposar, ací, per la força, l’ús del seu 
idioma.” 

Considerava que la “integració social del poble 
català serà efectiva quan tots els catalans tinguin 
igualtat d’oportunitats davant el treball, el poder 
i la cultura.” Quant a les altres classes socials més 
arrelades al país, la burgesia i la petita burgesia, la 
primera, la considerava confluent amb els interessos 
del gran capital a nivell d’Estat. No hi havia, en canvi, 
alteracions en la denominada “petita burgesia”. Classe 
que mantenia el seu pes específic en l’ordre econòmic i 
social i amb un sentiment de catalanitat arrelat.

L’àmbit, tornant a fer una tasca d’autoavaluació, no 
pas de l’anàlisi del país, sinó del mateix moviment 
on s’inseria el CCC, feia una aportació sobresortint, 
bàsica. Una aportació que la progressiva politització 
de la societat catalana se’n duria avall, malauradament, 
però que el temps posa al seu lloc, pel seu encert. És la 
definició de “catalanisme”, segons el dictamen aprovat 
de l’àmbit: “A més dels elements propis i diferencials 
de cada classe, apareix un factor que dóna un caràcter 

especial a la ideologia arrelada al país: la consciència 
col·lectiva de la “qüestió nacional”, manifestada en el 
“catalanisme” com a expressió de la voluntat popular 
d’autonomia”, i destaca com s’ha manifestat: “ha 
emergit de nou els últims anys de l’era franquista i s’ha 
expressat tant en la creació d’institucions unitàries 
(com l’Assemblea de Catalunya o el mateix CCC) 
com en la d’alternatives sectorials...” No ho feia des 
de la perspectiva històrica, perquè encara no hi havia 
estudis solvents, en constatava la continuïtat des de 
l’experiència concreta. Però enllaçava perfectament 
amb la tradició perquè n’heretava estructures 
suprapartidistes i defensores de la qüestió nacional, 
definides més enllà dels paràmetres de classe o 
partidistes, com abans havien estat Solidaritat 
Catalana o la Unió Catalanista i, sectorialment, la 
Protectora de l’Ensenyança Catalana. El catalanisme, 
per tant, era un moviment extens i complex i no 
només un conjunt de partits que se’n reclamaven. 
Aquesta definició era exemple de com se sortia del 
franquisme: s’anaven recuperant elements, moviments, 
tendències de fons, però costava d’enllaçar amb la 
tradició, de precisar-ho bé.

Segons Jaume Fuster, el responsable en fou J. M. Blanch, 
en un àmbit en què “el tema de la immigració –punt 
d’àmplies dissensions al si dels organismes rectors 
del CCC– no és tractat amb profunditat.” Un tema 
que era present arreu no va aconseguir un retrat 
complet. L’àmbit va ser responsable d’editar materials 
relacionats amb la Geografia, àmbit inexistent 

com a tal en el Congrés, com Fesomia geogràfica de 
Catalunya, de Pau Vila; el mapa de la divisió territorial 
i el pla d’ordenació del territori, Regional Planning. 
En els seus actes s’hi pogué veure la pel·lícula de J. 
M. Forn “El fet immigratori i la nova catalanitat”. 
La institucionalització de l’àmbit s’aconseguí, dins 
de l’IEC, en constituir-se la Societat Catalana de 
Sociologia.

Els coordinadors varen ser J. M. Blanch, Maria Martinell 
i Lluís Recolons, pel Principat; pel País Valencià, Damià 
Mollà; per les Illes, Pere Barceló; i per Catalunya Nord, 
Jordi Estivill. Va acabar la tasca proposada a Girona.

Dret: recuperar influència 
a Catalunya

Els homes de Dret havien impulsat la convocatòria del 
CCC, destacaven Casals i Pi i Sunyer. Recuperaven la 
densa activitat dels advocats i juristes en la història del 
catalanisme, com Joan Josep Permanyer, Enric Prat de 
la Riba i Francesc Cambó, i, fins i tot Lluís Companys, 
Albert Bastardas, Pere Coromines, Jaume Carner, 
Manuel Carrasco, Joan Casanovas i Francesc Maspons 
i Anglasell, per posar alguns exemples de totes les 
tendències. A la presència d’advocats-dirigents calia 
afegir-hi la importància que tingué en els orígens 
del moviment, (quan encara no havia configurat un 
programa polític general) una reivindicació sectorial, 
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la defensa del dret civil català davant dels intents de 
l’Estat per unificar-lo. Fins i tot l’ànim reivindicatiu del 
món del dret s’enllaçà amb el catalanisme tot creant 
a principi dels anys vint, la Unió Jurídica Catalana, i 
l’acció des de les institucions en l’Oficina d’Estudis 
Jurídics, durant la Mancomunitat, i la Comissió 
Jurídica Assessora, amb la Generalitat. L’existència de 
la UJC, activa especialment en el Col·legi de Barcelona 
(A. Hurtado, 1969), palesava l’ambient en part dels 
advocats catalans que en provocaren la persecució 
de la junta durant la Dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1930) en defensa dels drets de la llengua 
catalana i l’autogovern corporatiu. Un exemple dels 
organismes professionals o sectorials de l’acció extensa 
del moviment d’afirmació nacional català, com ho 
foren, en altres àmbits, la Lliga Espiritual de la Mare 
de Déu de Montserrat, en el camp religiós; el Centre 
de Dependents, en el camp sindical; o Palestra, en 
la formació dels joves. Ho expressaven amb claredat 
jurídica els textos aprovats per l’àmbit: “El dret i la 
llengua són proves paleses de la nostra identitat.”

Tot i que part dels debats de l’àmbit feien referència 
a la circumstància del Dret a la fi del franquisme, no 
per això deixava d’oferir una perspectiva històrica 
(freqüent en altres àmbits), i apuntava la justificació 
del Dret en una societat d’arrel democràtica, com la 
catalana. 

L’àmbit va treballar la situació del Dret al Principat, va 
aconseguir formar un grup cohesionat que va aprofitar 
totalment les seves aportacions. Foren Pere Cuxart, 

Albert Malaret, Joan Ramon Vallvé, Santiago Camós, 
Francesc Roset, Ramon Faus, J. M. Puig i Salellas, Josep 
Pere, Ricard Garcia, Josep Lluís Sagarra i Lluís Figa. 
Els objectius que volia desenvolupar l’àmbit,  segons 
Malaret a l’Avui (24/II/1977), eren innovadors respecte 
altres congressos territorials de la disciplina: “Volem 
fer una formulació de la concreció jurídica de la nostra 
identitat nacional... També volem facilitar a les futures 
institucions autònomes el material i l’instrumental 
jurídic adient per a emprendre amb urgència l’obra 
legislativa que calgui, evitant la improvisació.” Pel 
que fa al primer aspecte, des d’una perspectiva 
històrica, volien fer un retrat de la societat catalana, 
definida com a oberta i dinàmica, des dels valors que 
ha promogut el dret que ha creat: “llibertat, fe en el 
treball, igualtat sobretot de sexes, pacte, però no per 
una autoritat omnipresent o per l’expressió brutal de 
poder polític. Que la seva finalitat només pot ésser 
el bé del conjunt social, mai pot ser el d’un sector 
dominant i privilegiat.” 

Malaret també feia una aportació sobre la necessitat 
del Dret en les societats urbanes, industrials 
i dinàmiques. El Dret servia per afavorir “les 
transformacions socials pacífiques i reduir les tensions 
i conflictes” i perquè “cal legislar contra els nostres 
propis defectes.” Així hom evitava que la persona 
se sentís indefensa davant del poder de  l’estat, 
l’autonomia podia ser una bona eina per afavorir 
aquest principi. El Dret per a l’autonomia també tenia 
una altra virtut “tornaran la il·lusió i la voluntat per 

l’acció política”, com es deia a la fi de l’àmbit, però 
també “deixaran tothora ben clara la necessitat de 
l’autogovern per a poder disposar d’una estructura 
legal i jurídica adient a la realitat catalana i que 
estigui al seu servei.” Pel que fa als principis que la 
nova autonomia podia recollir del Dret destacava el 
respecte per la persona: “La participació de l’individu 
en l’activitat pública l’estimula en poder entrar 
fàcilment en contacte amb l’autoritat i en aportar la 
seva contribució personal per a resoldre els problemes 
que l’afecten directament i quotidianament.”  O 
sigui, just al revés del règim que finia. Aquest era el 
capteniment que tenia quan protestà, com a àmbit, 
per la proposta de decret que preparava el govern 
espanyol per la supressió de les festes tradicionals 
catalanes i que recollia l’Avui  (25/III/1977): “troba que 
hi manquen els elements bàsics que ha de tenir tota 
norma jurídica quan desfà una tradició secular i viva: 
consensus popular i viabilitat.”

L’àmbit de Dret feia una aposta agosarada, com havia 
fet el Col·legi d’Advocats de Barcelona en el dictamen 
de 1975 sobre l’ús de la llengua catalana. Situava 
la voluntat de ser dels catalans no pas en l’Estatut 
d’Autonomia i la Generalitat de Catalunya del període 
republicà, sinó en l’existència de la Catalunya sobirana 
i en una aproximació als Drets històrics: una esmena 
a la totalitat dels objectius del Congrés i de l’oposició, 
que centrava els objectius polítics en les institucions 
i l’Estatut del 1932: “Un dels atributs bàsics de l’Estat 
independent és la potestat de legislar, de crear sense 
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límits el seu propi Dret i expressar-lo en la seva pròpia 
llengua. Catalunya posseí plenament aquestes facultats 
fins la unió del seu rei Ferran II amb Isabel I, llavors 
començà l’erosió de la facultat sobirana de produir el 
Dret... Hem d’afegir que la mentalitat absolutista que 
cap d’ells parlés català minaren aquesta font de Dret.” 
Adjectiva, per això, la derrota de l’11 de Setembre 
com la fi de l’”estat català autònom”. I citant Santiago 
Sobrequés comparteix el motiu de l’establiment de la 
Nova Planta, encara com actiu present: “No cal veure, 
en els Decrets de Nova Planta, el motiu simplista del 
càstig dels súbdits rebels, ans bé una nova mentalitat 
política que aprofitava una avinentesa” perquè les 
lleis de Castella: “oferien menys entrebancs als nous 
principis polítics que el pactisme catalano-aragonès.”

Pere Cuxart feia una aproximació dels valors del Dret 
Polític català, que recollia en els principis del Dret 
anterior a 1714 i el de la Generalitat de la República: 
“Nació”, que necessita una organització pròpia; 
“Democràcia”, que s’amarava ja de principis com els de 
Francesc Eiximenis, el segle XIV, quan reclamava que 
“tota comunitat es constitueix per un pacte pel qual 
lliurement decideix qui l’ha de governar”; “Llibertat 
i Igualtat”; “Pactisme”, com a tarannà col·lectiu; 
“Pragmatisme”, “en comptes de seguir construccions 
mentals, hom va sempre a cercar una solució que en la 
pràctica resulti viable i eficaç”; “Subordinació a l’interès 
públic”; “Autonomia municipal”; “Federalisme”, entre 
els PPCC i “la idea d’unitat d’Europa, basada en el 
federalisme”; “Progressisme”, “la tradició nostra és, 

doncs, la d’anar sempre al davant en la problemàtica 
dels temps.”

Davant d’això, l’Estat espanyol, a més d’assegurar el 
monopoli del poder, “per via autoritària, ha vessat 
sobre el poble català, simple subjecte passiu, una allau 
de normes jurídiques que han influït negativament no 
només sobre el seu patrimoni espiritual sinó també 
sobre la seva pauta de conducta...”

Pel futur sistema autonòmic considerava necessari 
que la Generalitat gestionés, liquidés i recaptés els 
impostos, així com  que “el control de tot el sistema 
judicial, l’estructura, l’organització, la composició 
i el funcionament del qual ha de ser competència 
exclusiva de Catalunya. I advocava per l’ús sense límits 
del català en tots els àmbits jurídics. 

Va editar un Vocabulari català-castellà i castellà-català 
per poder ajudar en aquesta tasca encara molt poc 
desenvolupada en els nostres dies. La fi de l’àmbit es va 
fer a Manresa, en recordança de la primera assemblea 
de la Unió Catalanista feta a la capital del Bages que 
va aprovar les Bases per a una Constitució Regional 
Catalana, el 1892.

Va ser l’únic limitat a Catalunya, amb encàrrecs per 
cada apartat i dos coordinadors pel Principat, Albert 
Malaret i Maria Rosa Panadès.

Institucions, àmbit i 

campanya per divulgar 
l’autogovern

L’àmbit d’Institucions va tenir “corretja de transmissió” 
en la Campanya per a les Institucions. 

Les institucions que governaven Catalunya en aquell 
període no tenien cap capacitat de gestió pròpia, 
formaven part de l’estat. Ell dirigia i estructurava la 
centralització total. Després de 40 anys d’un règim 
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ultraespanyolista, amb els instruments polítics, 
culturals i ideològics que emprà calia esforç decidit per 
refer la memòria dels períodes d’autogovern. L’àmbit 
va voler definir el terreny de joc de la reivindicació 
autonòmica. Molts dubtes sotjaven, aleshores, la 
reivindicació per l’Autonomia. El consens bàsic hi 
era. Cap força amb pes en l’oposició s’allunyava de la 
reivindicació autonòmica, fins i tot els qui ocupaven 
el nacionalisme més radical, el Front Nacional 
de Catalunya i el Partit Socialista d’Alliberament 
Nacional no s’allunyaven de la reivindicació comuna 
dels quatre punts de l’Assemblea de Catalunya. 
Consolidada l’autonomia, cadascú defensaria la seva 
alternativa nacional. Pocs, ben pocs, eren els que el 
20 de novembre de 1975 sabien de la nostra vida 
institucional passada o a l’exili. 

L’àmbit tingué el mèrit de definir abans que ningú 
quina autonomia volíem, amb quines competències, 
amb quines institucions, amb quin finançament i 
quines garanties amb les institucions de la futura 
Espanya democràtica. Entre l’oposició hi havia un 
debat doble. Restaurar l’Estatut del 32 o restaurar-ne 
les institucions? Quin paper hi tenia la persona que 
representava la presidència de la Generalitat? Com 
adaptar les institucions als nous temps?

Les Bases per a l’Autonomia de Catalunya, que 
redactà l’àmbit i que volia avançar la feina per a la 
redacció d’un nou text estatutari, dins de l’àmbit 
d’Institucions, eren coordinades per Rafael Ribó i 
Josep M. Vallès, eren un document de treball per 

ser emprat per les forces polítiques i prou flexible 
per enquadrar-se en una proposta federal de l’Estat 
o en un marc autonòmic. El terme “Bases” no era 
nou en el projecte del conjunt del catalanisme. El 
1868 s’havien donat a conèixer les “Bases para la 
Constitución Federal de la Nación Española y para el 
Estado de Cataluña”; el 1892, les Bases de Manresa; 
el 1911, les “Bases de la Mancomunitat Catalana” i, 
el 1918, les “Bases per a l’autonomia de Catalunya”.                                                                       
Com recollia La Vanguardia Española (14/VII/1977), 
partien dels principis i institucions de l’Estatut 
d’Autonomia  aprovat per les Corts de la República 
el 1932, com a primer pas, seguint els preceptes 
de l’Assemblea de Catalunya, per exercir el dret a 
l’autodeterminació. Per actualitzar-lo “no queremos 
decir que renuncie a los hitos conseguidos en aquel 
texto, sino que lo hemos profundizado y ampliado en 
aquellas materias en las que hoy sería deficitaria” i, 
en concret, enumerava “toda la complejidad de la 
Administración Pública y de la vida política moderna 
comportan como mínimo cambios sustanciales en lo 
referente a Hacienda, a los medios de comunicación, a 
la enseñanza y en general a todos los servicios sociales.”                                                                                                                           
Eren aspectes o mal resolts en l’autonomia 
republicana o només esbossats, com, per exemple, 
una competència gairebé nul·la en ensenyament 
per la Generalitat (com el d’una institució privada), 
la inexistència de l’Estat del Benestar i la Seguretat 
Social i uns mitjans de comunicació nous com la 
TV. En termes generals, Rafael Ribó, a l’Avui (14/
VII/1977), reivindicava una Generalitat amb més poder 

d’intervenció “per tal de garantir els drets polítics i 
socials, econòmics i culturals de tots els ciutadans.”

L’Estatut concedit per les Corts de la República no va 
garantir un finançament suficient a l’autonomia, ni el 
respecte al text estatutari votat pel poble (l’Estatut 
de Núria) per part del govern espanyol d’aleshores. 
Entre les novetats que aportava, caldria destacar 
el mètode d’assignació dels recursos a l’Autonomia 
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“sense els quals no hi hauria autogovern” i “el rebuig a 
tota possibilitat de suspensió temporal d’aquesta”. Pel 
que fa a la Hisenda de l’Autonomia, a La Vanguardia 
Española (28/X/1977), s’indicava: “Dos criterios básicos 
inspiran la propuesta de dichas Bases. El primero se 
refiere al derecho de Cataluña a su soberanía fiscal. 
El segundo deriva del deber de solidaridad que hoy 
se impone a todas las comunidades nacionales en la 
esfera de las relaciones económicas y sociales.” Per això, 
com es demanava en l’àmbit de Dret, s’atribuïa a 
la Generalitat “la plena capacitat sobre recaptació, 
liquidació i inspecció de tots els impostos existents a 
Catalunya”, amb tres parts: una per cobrir les despeses 
de l’Autonomia; una altra pels serveis de l’Estat a 
Catalunya, i una tercera com a quota de solidaritat. 
La finalitat d’aquest sistema prevista en les Bases per 
a l’Autonomia era rebutjar “toda solución que haga 
depender a la Generalitat autónoma de una subvención 
estatal, determinada y aprobada anualmente”, per això 
calia evitar el fet que, així, “la autonomía quedaría 
a merced de los vaivenes políticos y económicos del 
Estado con consiguiente reapertura anual de un regateo 
peligroso.”

Les garanties per a l’Autonomia,  per evitar-ne la 
suspensió, entre d’altres qüestions, partien de la 
consideració de “la existencia de dos voluntades 
concurrentes”. L’autogovern havia de ser reconegut per 
la Constitució espanyola com  a “derecho inalienable 
de los pueblos” i, a aquest fi, l’havia de protegir 
d’ingerències i intervencions arbitràries. Així hem 

d’entendre que es proposés un Tribunal de Garanties 
Constitucionals amb una composició paritària 
pels problemes de competències. Un altre qüestió 
que tampoc no preveuria el futur Estatut ni molt 
menys la Constitució espanyola, era la possibilitat 
de coordinació de serveis entre els diferents governs 
autonòmics dels PPCC, segons La Vanguardia Española 
(13, 16 i 22/X/1977).

En un altre aspecte, entre les institucions que preveien 
les Bases cal destacar la Sindicatura de Greuges. 
L’àmbit va acabar a Castelló de la Plana.

Quins eren els objectius de la Campanya per a 
les Institucions?  Com destacava La Vanguardia 
Española (26/II/1977), des d’un punt de vista oficial: 
“la “Campanya per les Institucions”, que pretende 
sensibilizar a los pueblos de los Países Catalanes por la 
reivindicación de las instituciones autonómicas, bajo la 
idea clave de que cada pueblo debe tener acceso a su 
autogobierno” i afegia “la campaña está encaminada a 
aclarar los temas más elementales de la problemática 
del autogobierno; impulsar toda clase de iniciativas 
para dicha reivindicación; propiciar la dotación de 
autogobierno; fomentar el entendimiento y comprensión 
en los restantes pueblos del Estado español y realizar una 
divulgación a nivel internacional del citado problema.”

Per Patrícia Gabancho, a Destino (23/VI/1977), les 
preguntes eren més clares: “¿Porque los catalanes 
quieren la autonomía? ¿Cuáles son sus instituciones? 
¿Qué es el Estatuto?”
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Amb el lema “... i Estatut d’Autonomia”, fent referència 
al lema de l’Assemblea de Catalunya de “Llibertat, 
Amnistia i Estatut d’Autonomia”, que, d’antuvi, 
només era cridat pels manifestants en els seus dos 
primers elements, eines per aconseguir fer entenedora 
i propera l’autonomia per als ciutadans van ser, 
doncs,  la creació d’un gabinet de documentació i 
les edicions dels fullets que duien per títol: La dona i 
l’autonomia, L’ensenyament i l’autonomia, La inmigración 
y la autonomía, La joventut i l’autonomia, La justícia i 
l’autonomia, El moviment obrer i l’autonomia, Els pagesos 
i l’autonomia i La sanitat i l’autonomia. Així, l’autonomia 
es convertia en una necessitat no pas un principi.

La campanya per a les Institucions va coincidir amb 
la molt coneguda campanya de l’Assemblea de 
Catalunya “Volem l’Estatut!”, coneguda pels adhesius 
ovalats amb l’escut de la Generalitat al mig i la 
col·laboració dels seus membres, vinculats als PSUC 
i al PSC-Congrés, era freqüent en els seus actes de 
propaganda. Fuster recorda l’interès que tenien les 
autoritats franquistes en evitar la politització del CCC 
i els objectius de la campanya eren, de fet, clarament 
polítics. Seguint l’estela d’omplir el Palau dels Esports 
o el Blaugrana, la campanya, amb la col·laboració de 
CCOO, UGT, USO i Solidaritat d’Obrers de Catalunya, 
va convocar al primer recinte el 2 d’abril el míting “Els 
treballadors per l’Autonomia”, aquest va ser l’acte més 
important.

A la resta de Països, va assolir quelcom inaudit, 
malgrat les bones intencions: ser present a Catalunya, 

les Illes, el País Valencià i Andorra; com recorda Fuster, 
al Principat d’Andorra es treballà en un projecte 
de Constitució per a l’estat pirinenc, tot recollint 
textos legals amb el títol de L’estat andorrà. Al País 
Valencià la divulgació autonomista s’intentà amb 
les Festes per l’Autonomia, sovint prohibides, també 
a les Illes, a més d’editar els fullets Per l’autonomia 
i Què és l’autonomia, s’homenatjaren les figures del 
mallorquinisme republicà. Convé destacar que, amb la 
intervenció de Josep Benet, la campanya va restaurar la 
commemoració del Corpus de Sang, com indicava La 
Vanguardia Española (6/VI/1977).

Endreçar el país: 
ordenació del territori

El territori s’expressà al Congrés en dos àmbits: 
Ordenació del Territori i Agricultura, també en la 
campanya de la Salvaguarda del Patrimoni Natural. 
Representava una sensibilitat pels qui veien el país 
com un conjunt malferit i agredit, que calia millorar i 
regenerar. Francesc Flos i Calcat, el 1896, feia un assaig 
de divisió comarcal a Geografia de Catalunya, que no 
s’oficialitzà, fins després d’un estudi científic, el 1936. 
Una part de la identitat nacional s’afirmava des d’una 
procedència territorial concreta. 

La Divisió Territorial (1936) va ser l’aportació històrica 
més important del catalanisme polític en la redefinició 

del país, però en l’àmbit es treballava més pels efectes 
destructors que havia provocat el gran canvi social i 
territorial dels seixanta.

Aquest arrelament al territori és el que fa que l’àmbit 
d’Ordenació del Territori generi molta activitat i molt 
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matinerament, en debats el juliol i novembre de 1976, 
quan no s’havia concretat la proposta final del CCC. 

Què es reclamava i debatia abans d’allò aprovat? 
A Móra d’Ebre, com recull l’Avui (15/XII/1976), es 
proposaven mobilitzacions populars contra les 
nuclears, els embassaments i els transvasaments de 
rius i blasmaven un “desenvolupament caòtic que 
amenaçava l’agricultura i les comarques deprimides.”  
Semblantment, al concepte d’explotació entre classes 
socials, es definien els desequilibris territorials “o 
sigui, que el creixement econòmic  global –industrial, 
comercial, financer o turístic– afecta de forma 
molt diferent els diversos llocs del territori. Aquests 
desequilibris es manifesten també amb la manera 
d’explotar el patrimoni català, tant natural com 
cultural. En aquest sentit, són nombrosos els casos 
de sobreexplotació de riqueses naturals, la falta 
de previsió dels efectes que comporta l’explotació 
econòmica... i l’abandonament de les activitats 
que no demostren ser rendibles a curt termini; la 
conseqüència més significativa és l’empobriment del 
camp i la despoblació.”

Per això per La Vanguardia Española (22/IV/1977), 
proposava passar d’un sistema fonamentat en “la 
libre explotación a la planificación del territorio global”, 
per comptar amb un poder comarcal que tingui 
l’autonomia necessària per planificar i executar 
determinades competències i  que negociï la 
planificació territorial del conjunt. 

Pau Verrié, el ponent de l’àmbit, definia una mesura 
agosarada a La Vanguardia Española (8/IX/1977); 
partint del principi que tota forma de centralisme 
era condemnable, tant madrileny com barceloní. 
Amb l’objectiu d’apropar el màxim el poder al poble 
sostenia  “un sistema para-federal en toda Cataluña, 
dando personalidad a las comarcas, con parlamentos, 
si es preciso, como en los cantones suizos.” A banda de 
promoure la subsidiarietat, una altra proposta des de 
l’àmbit d’Ordenació del Territori era el redescobriment 
“de los valores naturales y humanos de las formas de 
vida que han quedado inmersos en un desbocado afán 
consumista.” En altres indrets ha promogut el debat 
sobre l’eix transversal i la conurbació barcelonina 
i la revisió de la divisió comarcal, que proposa 
l’Ajuntament de Mollerussa (posterior cap de comarca 
del Pla d’Urgell).  Al seu torn, al Vallès Occidental, 
com recull La Vanguardia Española (15/IV/1977), es 
debat sobre l’anàlisi del que havia de ser el III Cinturó, 
incidència de les noves ciutats previstes en el Vallès i el 
nou concepte de ciutat històrica. 

L’àmbit produí un devessall de treballs que no 
pogueren ser incorporats al document final, que, 
bàsicament, s’anaren presentant en diferents debats 
arreu del país. Com el que es féu a Vic el juliol de 1976 
sobre l’Eix Transversal;  sobre la divisió territorial, a 
la Seu d’Urgell, el novembre; sobre l’aprofitament de 
les aigües continentals, a Móra la Nova, el desembre;  
la conurbació de Barcelona i Catalunya, el gener de 
1977; l’espai i el lleure, a Sant Feliu de Guíxols, el 13 de 

febrer de 1977 i els desequilibris territorials, el 13 de 
març, a les Borges Blanques. Aparegueren en les seves 
sessions polèmiques sobre el desviament del Llobregat, 
l’ampliació del port de Barcelona o el transvasament 
de l’Ebre.

A més de recollir molt descentralitzadament el 
clam del territori, l’àmbit en recollia l’origen. Un 
clam provocat per una administració que defensava 
interessos privats, actuant des del secret i el fet 
consumat per assegurar el silenci del poble, en una 
divisió provincial, que ha “pretès trencar els teixits 
humans tradicionals, d’esmicolar la capacitat de 
reacció i de potenciar en definitiva, el paper absorbent 
de les capitals polítiques” [de província].

Un cert punt de vista utòpic era la voluntat que la 
planificació territorial perquè “sigui autènticament 
democràtica, sotmès en totes les etapes de la seva 
elaboració a un control i a una participació verament 
populars” i fer-los entenedors per a la ciutadania i 
des d’un principi adient centrat en: “la tendència 
a l’equilibri ecològic i al benefici social i cultural, 
no al màxim profit individual ni en l’explotació 
depredadora.” Sense fer esment al concepte 
noucentista de Catalunya-ciutat, el reivindicava per la 
futura Catalunya democràtica: “la garantia de nivells 
homogenis d’equipaments i de serveis per a tothom, 
visqui al camp o a la ciutat”, amb l’objectiu final 
d’aconseguir disminuir els desequilibris territorials i 
aconseguir un desenvolupament harmònic. No era el 
primer cop: establir un concepte anterior que existia 
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en l’univers catalanista d’abans de 1936 i no saber-ho.

L’àmbit assumit pel Col·legi d’Enginyers, segons Fuster, 
“el convertí en un dels millors àmbits del Congrés.”

L’àmbit clogué les seves activitats a Tortosa, amb el 
lema de “Tortosa, cruïlla dels Països Catalans”, amb 
dues exposicions “L’ordenació del territori dels PPCC”, 
“La terrissa i la ceràmica dels PPCC” i la posada en 
escena de “Les aigües estancades”, de Joan Puig i 
Ferrater, per la companyia de Ricard Salvat. En les 
sessions de cloenda de l’àmbit s’acordà crear la SCOT, 
Societat Catalana d’Ordenació del Territori. L’àmbit 
va tenir una direcció complexa i àmplia pel Principat 
va comptar amb l’aportació de Manuel Ribas Piera; 
pel País Valencià, amb Gaspar J. Urban; per Mallorca, 
amb Josep Palau; per Menorca, amb Enric Taltavull; 
per Eivissa i Formentera, amb Nèstor Pellicer; per 
Catalunya Nord, amb Joan Becat, i la coordinació 
general de Pau Verrié.

La primera expressió de 
l’ecologisme: la campanya 
per la protecció de la 
natura

Sobre el territori va actuar la Campanya de Protecció 
de la Natura. La percepció que hem esmentat a 
Ordenació del Territori es pot aplicar aquí també: 
un país poc estimat (sovint trinxat) que havia de 
recuperar valor. D’una manera avantguardista, el 
CCC recollia dins seu el que seria la primera expressió 
organitzada, encara que fos efímerament, del 
moviment ecologista (fins a principi dels vuitanta 
no sortirien elegits els primers representats de 
l’ecologisme polític al Nord d‘Europa). La campanya 
va néixer un xic abans (tardor de 1976) de la primera 
expressió de l’ecologisme català organitzat, el Comitè 
Antinuclear de Catalunya (CANC), nascut el 1977. 
Som en l’època que tot bon “macuto” de jove 
compromès no pot deixar de lluir el simpàtic solet que 
deia “Nuclear? No, gràcies”. La sensibilitat ambiental de 
l’excursionisme des de la fi del segle XIX no hi apareixia 
explícitament. La campanya va mantenir la seva 
independència perquè una altra impulsada d’abans 
per la Federació d’Associacions de Veïns i l’Assemblea 
de Catalunya, que duia per nom “Salvem Catalunya 
per la democràcia” volia desenvolupar la consciència 
ecològica i la lluita contra l’especulació urbanística. 

Un article publicat al diari dels Godó (8/V/1977), era 
l’explicació de la campanya que dirigia Ramon Folch. 
Certament, l’ecologisme, com el feminisme, era un 
moviment emergent en l’esclat democràtic: “el medio 
ambiente, la contaminación, la ecología, el patrimonio 
natural, la degradación ambiental, etcétera, son 
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conceptos que eran casi desconocidos hasta hace poco y 
que han llegado a ser en la actualidad materia diaria de 
conversación, de preocupación, de estudio científico.” La 
justificació de la seva existència provenia de la següent 
consideració: “la falta de educación en todo lo que hace 
referencia a valores humanos, estéticos y colectivos ha 
hecho perder de vista que nuestro entorno, además de 
ser una fuentes de recursos, es también algo que forma 
parte del patrimonio común.”

Per entendre allò proposat, gairebé per primer cop, 
s’equiparava la defensa del patrimoni artístic al del 
patrimoni natural i proposava mesures concretes. 
Amb un programa no gaire extens, però molt intens, 
vessava activisme: “Queremos que nuestros bosques se 
vean libres de talas sin control o de incendios tolerados, 
que nuestros ríos vuelvan a llevar agua y dejen de ser 
cloacas; se ha de evitar que nuestras montañas se 
conviertan solamente en pistas de esquí o de trial; es 
preciso que nuestras playas conserven la limpieza que 
permita el goce del baño y el trabajo de los pescadores; 
es preciso que las urbanizaciones no sean sinónimos de 
irracionalidades; que la implantación urbana e industrial 
esté planificada de acuerdo con la capacidad de soporte 
del hombre y del medio natural”, també calia conservar 
les zones humides, defensar els parcs naturals i establir-
ne de nous. 

La campanya actuà en un triple sentit de 
sensibilització, proposta i denúncia i pressió vers els 
govern. El mateix Congrés destacava que la seva tasca 
havia de donar suport als grups que ja treballaven en 

aquest àmbit. La sensibilització es concretava en els 
cartell “Necessitem els nostres rius”, on gràficament 
es mostrava el nivell de contaminació i la distribució 
de les conques hidrogràfiques dels rius dels PPCC, i 
la defensa del Ges i del Congost, especialment, com 
assenyalava La Vanguardia Española (30/VII i 14/
IV/1977). Un altre cartell deia així: “Aigües Tortes. Sant 
Maurici. Parc nacional de Catalunya. Volem gaudir 
del nostre patrimoni natural”.  Una altra línia era 
una exposició sobre el patrimoni natural que es féu 
a Sabadell. Però fora del Principat, a les Illes Balears, 
els infants d’escoles a Manacor, Ciutadella o Inca van 
participar, com recordava Jaume Fuster, en els itineraris 
per la natura.

En quines zones actuà? Els esforços s’esmerçaren 
especialment pel Parc Natural d’Aigües Tortes, com 
destacava La Vanguardia Española (13/X/1977): “Se 
ha hecho la Operación Parc Nacional d’Aigües Tortes i 
Llac de Sant Maurici… con el objectivo de conseguir una 
correcta gestión del parque y evitar que sea recortado.” 
Amb posterioritat, van començar la campanyes per 
proposar zones de protecció que havien de ser el 
Garraf, Muntanyes de Prades, Montseny, Aiguamolls 
de l’Empordà, Serra de Bellmunt, Puigsacalm, Delta 
de l’Ebre, Cap Norfeu, Salines d’Eivissa, Illa Dragonera, 
Albufera de Maó i de València. Pels Aiguamolls, s’ajudà 
d’una exposició itinerant per difondre’n la necessitat 
de la preservació i una festa popular, amenaçada com  
estava de topar per l’empenta de les urbanitzacions 
i, el secretariat del Maresme reivindicà, en un 

aplec de Pasqua, la conversió del Corredor en parc 
natural, també el Grup de Defensa de les Gavarres va 
promoure actes per fer-ne un parc natural, com també 
l’Alta Garrotxa, i, d’un àmbit més reduït, s’intervingué 
en el barri d’Es Fortí a Palma de Mallorca.

La denúncia es concretà en l’operació carreteres de 
muntanya que volia incidir sobre les destrosses que 
ocasionaven, especialment quan es construïen i, a més, 
en la compareixença en informacions públiques de 
diferents projectes.

Sobre la campanya (J. Fuster, 1978) “va ser la campanya 
més sistemàtica del Congrés i que obtingué un ressò 
comarcal més fort” i com a campanya assolí èxits, 
no manifestos o projectes, sinó posicionaments 
concrets per part dels poders públics espanyols locals: 
“els seus èxits més importants van ser la salvació del 
Parc d’Aigües Tortes i dels Aiguamolls de l’Empordà.” 
Gabancho, a Destino (23/VI/1977), recordava que va 
topar “con la desinformación popular y los intereses 
concretos.”

Entre el desordre i el 
creixement: Economia

Seguint la petja d’Ordenació del Territori, l’àmbit 
d’Economia percebia els PPCC com un territori en què 
algunes comarques catalanes havien sofert una ràpida 
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industrialització, una més recent industrialització 
el País Valencià i el boom turístic a Mallorca, costa 
catalana i Catalunya del Nord.  L’economia catalana  
era un conjunt d’empreses que no tenien cap govern 
que representés el territori i els seus interessos, havien 
de confiar en influències i contactes des d’una posició 
subsidiària, totalment allunyada del seu pes econòmic.                                                                                                                      
Malgrat el creixement, la base de l’expansió 
econòmica del país, la que havia d’ajudar, en bona 
mesura, a finançar la democràcia, l’autonomia i el 
desplegament necessari de nous i millors serveis per 
als ciutadans. Com a país patia defectes estructurals 
“es caracteritzava per la seva dependència respecte 
del capitalisme forà (...), el control oligopolístic 
de bona part de la producció i dels canals de 
distribució, l’existència de nombroses empreses mal 
dimensionades, l’escassa especialització i la baixa 
productivitat i competitivitat motivades pel baix 
nivell tecnològic, la dependència tecnològica respecte 
l’exterior, l’estretor del mercat intern.” La indústria 
catalana veia, doncs, l’exportació només com a mitjà 
per eliminar excedents.

Els anys 60 s’havia produït un creixement industrial 
centrat en el litoral “entroncant moltes vegades amb 
una llarga tradició industrial i menestral ja existent”, la 
qual cosa no havia eliminat l’atomització existent. 

El franquisme havia configurat un desenvolupament 
industrial salvatge: “que ha buscat la màxima 
rendibilitat del capital a curt terme”, amb uns sous 
relativament baixos i l’entrada de capitals estrangers, 

amb empreses com FIAT-SEAT, IBM, Bayer i Ford. A 
aquesta circumstància, calia afegir-hi “la centralització 
de l’aparell administratiu i l’escassa inversió del sector 
públic als PPCC, [que ] ha determinat l’agreujament 
dels desequilibris territorials i sectorials amb una forta 
concentració de la indústria i de la població en uns 
pocs punts i el sorgiment de grans dèficits en serveis 
col·lectius.” El poc pes de la banca catalana havia 
condicionat “la dependència econòmica de gran part 
de la indústria radicada en els PPCC”. 

Fos com fos, l’àmbit posava xifres a una circumstància 
ben actual. Calculava que les sortides de capital de 
Catalunya cap a l’Estat espanyol eren de 94 254 milions 
de pessetes, de les quals només se’n recuperaven 
38 806. Hi havia, doncs, un saldo negatiu de 55 448 
milions de pessetes, que anaven i no tornaven.

Seguint paràmetres de l’Ordenació del Territori, 
l’economia havia de bastir un ordre democràtic 
reequilibrador, davant de l’anarquia autoritària 
del franquisme, “que disminueixi les desigualtats 
territorials, sectorials i de classe, que esmeni els 
defectes estructurals de la nostra economia, que 
assoleixi una més equitativa distribució de la renda i de 
la riquesa i que procuri els serveis col·lectius.” 

A banda dels factors socials, proposava objectius ben 
clars pel conjunt: una reforma global de l’ensenyament 
que tingués en compte les necessitats de l’activitat 
productiva, suport financer en empreses de tecnologia 
avançada i competitives, foment de la diversificació i 

l’especialització de la producció industrial, augment de 
la competitivitat, i ampliació dels mercats (en aquell 
moment només el 15% del producte català anava a 
l’exterior) i, seguint la mateixa demanda que podríem 
fer avui: “només amb l’ampliació de la demanda, via 
mercats exteriors, serà possible modernitzar la nostra 
indústria.” Fuster ens dóna la seva opinió sobre el 
descabdellament de l’àmbit. Impulsat per professors 
universitaris com Eugeni Giral o Ernest Lluch: “la 
delicadesa del tema economia de mercat? economia 
socialitzada? va ser cavall de batalla en els organismes 
rectors del Congrés.”

Els coordinadors, pel Principat, foren Eugeni Giral i 
Josep M. Carreras; Enric Olmos, pel País Valencià, i 
Pere Carlos, per les Illes. Va acabar les seves sessions a 
València.

Sanitat per a tothom

L’àmbit d’”Estructura Sanitària” plantejava una 
revolució. Catalunya, en el context de l’estat, ja havia 
estat avançada. Manuel Carrasco i Formiguera va 
ser conseller de Sanitat i Beneficència en el primer 
govern de la Generalitat provisional republicana de 
1931, i aparegué el terme modern d’Assistència Social 
al govern d’octubre del 32, comandat pel conseller 
Antoni Xirau i Palau. A l’estat no va ser fins després de 
les eleccions de 1936, les guanyades pel Front Popular, 
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que es bastia aquest ministeri: l’àmbit destacava aquest 
sentit pioner. Però aquesta concreció governamental 
no era debades. Metges com el Doctor Bartomeu, de la 
Lliga Regionalista; Soler i Pla o Martí i Julià, de la Unió 
Catalanista; o Jaume Aiguader d’ERC havien definit un 
lideratge social, fonamentat en la preocupació per la 
millora de la salut col·lectiva com a forma de millora 
del país o simplement combatre les malalties que 
afectaven la classe obrera convertia una professió en 
compromís polític. Revistes com Monografies Mèdiques 
o Annals de Medicina i els Congressos de Metges 
en Llengua Catalana constataven l’existència d’un 
col·lectiu organitzat vinculat a les idees de regeneració 
i compromís ètic, nacionalista i progrés social. 

El retrat de la Sanitat catalana de 1977 no era falaguer, 
partint d’un diagnòstic “caòtic” del sector: “manca 
d’una política sanitària coherent i com a conseqüència, 
entre d’altres, una absència de coordinació entre 
els organismes públics responsables...” No va ser 
fins el 1977 que es creà el primer Ministeri de 
Sanitat espanyol, en el primer govern d’Unió de 
Centre Democràtic, estructura inexistent durant el 
franquisme. És una sanitat amb “una planificació 
migrada, una informació deficient, una distribució de 
servei anàrquica i una manca d’avaluació de resultats.” 
El franquisme, com recollia l’àmbit, va canviar el 
concepte de mutualisme. Del moviment generat pels 
treballadors anterior a 1939, a les entitats privades 
d’assistència, des de 1939. Malgrat això, el progrés 
tècnic en la sanitat havia estat notable.

L’àmbit presentava una esmena a la totalitat. 
Proposava un nou concepte de Salut: “és aquella 
manera de viure a través de la qual l’home va 
desplegant les seves possibilitats i aconsegueix la 
seva realització.” Davant de la medicina curativa, 
reivindicava la promoció de la salut, la medicina 
preventiva i la reinserció social. Justificava aquest 
plantejament en la rendibilitat política que significava 
pel Règim en crisi usar una constant “prescripció 
medicamentosa indiscriminada o la construcció de 
grans hospitals”, com també “la manca d’educació 
sanitària.” 

El futur s’havia de plantejar amb una atenció completa 
i una estructuració territorial adient, amb la relació 
entre sanitat pública i privada (un sector molt 
desenvolupat a Catalunya) i una avaluació del sistema. 
Tot plegat no fóra possible, si no comptava amb “el ple 
reconeixement del dret a la salut igual per a tothom 
i el convenciment que per fer efectiu aquest dret 
l’oferta sanitària ha de ser homogènia i igual per a tota 
la població”, amb sanitat pública de “control i gestió 
per part de la població, descentralitzada en funcions i 
finançada pel conjunt de la societat.”

L’àmbit va ser clausurat a Terrassa, no sense abans, 
instal·lar una exposició sobre la història de la realitat 
sanitària dels PPCC.  L’àmbit va ser coordinat per 
Ramon Espasa, per Catalunya; Cèsar Sainz, pel País 
Valencià; i Antoni Avellà, per les Illes.

Indústria

L’àmbit d’Indústria produeix un diagnòstic i una 
alternativa semblant al d’Economia. Seguint Pierre 
Vilar, feia una afirmació important per situar la 
Catalunya de la fi del franquisme: “Pierre Vilar ha dit 
que la revolució industrial s’ha fet a l’Estat espanyol 
durant la dècada dels seixanta del nostre segle... Així, 
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Catalunya ja no és un ara un illot industrialitzat dins 
d’un estat agrari...” Catalunya perdia la imatge històrica 
de la “fàbrica d’Espanya”.

Al context espanyol, calia afegir un canvi intern: “una 
transformació que tingué com a element principal la 
diversificació, la indústria tèxtil ha deixat de ser l’únic 
sector industrialitzador i s’han desenvolupat altres 
sectors”, com el metall, el químic i l’alimentació, i, a 
més, s’ha produït una reubicació industrial a l’entorn 
de Barcelona, al Camp de Tarragona i a la ciutat de 
Girona, tot abandonant les antigues conques fluvials 
industrials. La base ha continuat essent la petita i 
mitjana empresa, que s’ha hagut de modernitzar, però 
també ha patit la discriminació de l’estat.

Inesperadament (no és el primer cop que passa) 
en l’àmbit hi apareix una percepció d’un fenomen 
general per la industrialització recent, la immigració. 
Entesa com un impacte doble, del que arriba i del 
que rep: “abandó del lloc de residència i, per tant, 
empobriment d’aquest en no veure-hi revertides les 
despeses col·lectives de formació; adaptació al nou 
lloc, amb el xoc de costums i de cultura; l’acomodació 
a males condicions d’habitatge. Generació per a la 
societat receptora de la necessitat d’un important 
esforç d’acolliment, amb les corresponents despeses 
infraestructurals, i també dels corresponents 
problemes d’ensenyament de la llengua i de la cultura, 
i de friccions entre comunitats.”

A la perspectiva d’un creixement desordenat i 

concentrat massivament i sense adequada intervenció 
pública, sí que destaca la degradació del medi 
ambient i que assoleix nivells gairebé irreversibles. 
La dependència tecnològica, la poca recerca i el poc 
interès per a l’ensenyament havien creat un model 
subordinat. Per això la creativitat industrial, després 
d’un llarg període autàrquic, s’ha vist severament 
desfasada davant d’economies occidentals obertes i 
uns centres de recerca que s’han concentrat al Centre 
de l’Estat. La creativitat, a voltes brillant, ha treballat 
“per sortir del pas”, perquè hom ha passat d’un període 
de subsistència a una de creixement accelerat, sense 
poder dur a terme un desenvolupament continuat i 
mesurat.

L’àmbit d’Indústria expressa curiosament la possibilitat 
d’una base poc ideologitzada i gairebé anacional de 
la reivindicació autonomista, un argument adient 
per la classe empresarial: “l’allunyament dels centres 
importants de decisió respecte als llocs directament 
afectats pels problemes ha conduït a una lentitud de 
les actuacions i també a una ineficàcia motivada per 
un desconeixement de la realitat.”

Apostava pel creixement harmònic i al servei de 
les persones de tots els PPCC, però partia d’un 
clar desavantatge per aconseguir-ho: “la manca 
d’infraestructures, comunicacions, equipaments 
socials o llurs pèssim estat i funcionament està 
impedint un desenvolupament més racional del 
nostre sistema industrial, fent-nos perdre posicions 
competitives...”

Tot emprant un terme que podia crear suspicàcia 
(però que podia ser temperada si la situem en el laissez 
faire franquista) proposava: “Planificar conjuntament 
el desenvolupament de la indústria”, que volia dir 
estimular la recerca i la creativitat, replantejar el 
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sistema educatiu, gaudir d’una política energètica 
independent, defensar el medi ambient i donar 
“marge de protagonisme als treballadors”, en el 
moment que el terme Autogestió era un concepte 
tingut en compte com a possibilitat de participació 
obrera en les fàbriques. Aquest àmbit va comptar amb 
la coordinació, a Catalunya, de Jordi Bosser i Muriel 
Casals, a més Ricard Pérez Casado, al País Valencià. Es 
va cloure a Alcoi.

Un sector menystingut: 
l’agricultura

La història de la Catalunya del primer terç del segle XX 
havia estat marcat per dos protagonistes sociopolítics 
de primera magnitud  en el camp català: la patronal, 
Institut Agrícola Català de Sant Isidre i el sindicat, 
Unió de Rabassaires. Enmig una tensió per l’accés 
a la propietat de la terra i una política feta per la 
Mancomunitat i la Generalitat. La primera institució 
(A. Balcells, 1996), a més de l’Escola tècnica pertinent 
a Caldes de Montbui, difongué coneixements entre els 
pagesos, impulsà campanyes, concursos i fomentà el 
cooperativisme agrícola. La Generalitat, amb capacitat 
legislativa, va accentuar el caràcter social reformista 
amb lleis com la de la Caixa de Crèdit Agrícola i 
Cooperatiu, la de Sindicats Agrícoles i sobretot la de 
Contractes de Conreu. Una llei i unes tensions socials 

que enduriren molt les condicions del camp català. 

Segons l’àmbit: “L’estructura agrària tradicional es 
mantingué sense tensions a la dècada dels quaranta 
i en gran part de la dècada dels cinquanta, per la 
manca de maquinària, fertilitzants, etc. i pel baix nivell 
dels sous.” Aquest sistema, restaurat per l’acció del 
franquisme, entra en crisi quan l’economia espanyola 
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vol créixer a qualsevol preu i genera emigració cap 
a la indústria, s’abandonen els conreus i agreuja 
l’empobriment i l’envelliment de la població. El sector 
agrari durant el franquisme passa de representar el 
30% de l’economia de l’estat a, només, el 8: “La fugida 
cap a la capital [des del camp] fou massiva a partir dels 
seixanta” (L. Foix, 2013).

Segons el seu responsable Jordi Peix, a La Vanguardia 
Española (7/III i 19/VI/1977), el lema “Units per una 
nova agricultura” vol plantejar un model coherent 
pel sector agrari, que representi valorar-lo per 
aconseguir un equilibri social, polític i comarcal, i 
seguint l’empremta de la nounada Unió de Pagesos, 
demanava justícia pel sector: escoles rurals, escoles de 
capacitació agrària a comarques properes, com també 
una sensibilitat especial de tota la societat per resoldre 
les seves mancances, que li permetés gaudir de tots 
els serveis com a ciutadà i fomentar la recerca agrària i 
ramadera.

Al final d’àmbit feren una exposició “Què és i què ha 
estat l’agricultura catalana”. 

Des de Catalunya, l’àmbit va ser coordinat per Jordi 
Peix i Marià Vila-Abadal, des del País Valencià i les Illes, 
per Rafael Juan Fenollar i Bartomeu Fiol. Es va cloure 
a Lleida. La continuïtat de les tasques de l’àmbit es 
va garantir creant l’Institut d’Estudis Agraris, que va 
rebre el suport dels col·legis professionals d’enginyers 
agrònoms, forestals i veterinaris, com recollia l’Avui 
(8/VII/1977). A més de continuar desenvolupant els 

treballs esbossats volien estudiar el futur dels estudis 
agraris, l’estructura dels serveis d’aquest ram en la 
futura autonomia i les conseqüències de l’entrada de 
l’agricultura catalana en el Mercat Comú.

Contra “la pandereta” i la 
destrucció del territori: 
Turisme

L’àmbit de Turisme havia crescut (i creixia) en els 
darrers anys. Els anys republicans havien generat una 
institucionalització pròpia, mitjançant l’Oficina de 
Turisme de Catalunya. Com recorda l’àmbit, durant 
la conselleria de Manuel Serra i Moret, s’aconseguia 
així situar entre els turistes la imatge de Catalunya. 
Però el canvi es produïa quan es convertia en un 
fenomen de masses, durant els anys seixanta, quan 
el turisme esdevenia “arma propagandística, i de 
passada econòmica, molt productiva”, perquè els 
europeus veuen un règim de “Toros y playa” que 
amb una inversió baixa i una precària preparació i 
infraestructura s’aconsegueix una entrada important 
de capital exterior. Ultra la falta de planificació, el 
franquisme aconsegueix també reblar “el caràcter 
uniformitzador que responia a uns determinats 
objectius polítics d’unificació forçada de tot l’Estat i 
que impedia a cada zona turística autopotenciar-se 
d’acord amb les peculiaritats pròpies” i “un criteri 
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expansionista i especulatiu aplicat al turisme, que 
amb l’enlluernament d’un creixement espectacular 
i irrefrenable en cobria l’especulació tolerada i 
fomentada.”  Calia modificar com a imatge de país 
un adotzenat que canviava la identitat i el territori de 
zones de Catalunya.

L’alternativa proposada rau en reivindicar la catalanitat 
del sector i del producte i l’autonomia en la promoció 
per evitar els errors del passat.  Una alternativa que 
plantejava el concepte de Turisme com “l’ús i el gaudi 
de la natura per al descans i el coneixement del país i 
l’enriquiment cultural de les persones”, per això l’àmbit 
destacava l’interès del sector per la preservació de la 
Natura, i esmenar-ne les destrosses, si volia tenir futur, 
perquè aquesta era, justament, la base principal de 
l’atracció. Per això el turisme havia de ser dirigit amb 
criteris de “valoració prioritària del territori i de la 
natura, patrimoni comú dels catalans i garantia per a la 
mateixa indústria.”

L’àmbit, com recull La Vanguardia Española (27/
II/1977), proposava un futur èxit esclatant: “Se pretende 
una política turística que destaque el carácter de la 
ciudad como “cap i casal” de un país con personalidad 
propia, a un tiempo centro natural de algunas de las más 
importantes zonas turísticas del país y un incomprable 
marco de cultura a nivel europeo. La actual Barcelona 
tiene una capacidad de atractivo turístico que no ha sido 
utilizada y que pide un tratamiento correspondiente.”

L’interès per trobar tots els recursos actuava també 

en dos sentits, en fer una proposta de divisió de 
zones turístiques de Catalunya: Terres de l’Ebre, 
Maresme, Barcelonès, Costa Daurada, Costa Brava, 
Muntanyes de Tarragona, Depressió Prelitoral 
(Penedès, Vallesos, la Selva), Garrotxa i Alt Empordà, 
Ripollès i Osona, Berguedà i Osona, Depressió Central, 
Urgellet i Cerdanya i Pallars i Vall d’Aran i, també, en 
desestacionalitzar l’activitat turística. L’àmbit feia 
una crida als propis habitants dels PPCC per gaudir 
del turisme d’interior que qualificava com a eina 
de consciència nacional i de responsabilitat vers el 
patrimoni comú.

L’àmbit demanava la creació d’una conselleria de 
Turisme en la futura Generalitat, com s’esdevingué. Els 
actes finals van incorporar una exposició de cartells 
de turisme. Va comptar amb la coordinació de Gaspar 
Espuña i Joan Torró, al Principat, al País Valencià i les 
Illes, amb Ricard Pérez Casado i Miquel Àngel Riera. La 
cloenda es va fer a Lloret.

Música

L’àmbit de música no integrà la rica tradició musical 
que havia acompanyat la Renaixença i el catalanisme. 
El seu objectiu va ser fer un diagnòstic de futur i 
professional, segurament poc popular, en el període 
de la nostra història que els fenòmens populars de la 
cultura (cant, balls, balls populars...) no havien iniciat 
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la represa que prengueren amb la consolidació de les 
llibertats.

La voluntat d’interpretar tots els canvis dels PPCC no 
tenien aturador pel CCC, per això afirmava l’explosió 
d’un fenomen paral·lel en el temps al del turisme: 
“A partir del micro-solc s’ha produït una efectiva 
intromissió del fenomen musical a totes les llars i els 
racons; acompanyada de visió (televisió) o sense (ràdio, 
disc, cassette, cinta, etc.) la música ha guanyat el do 
de la ubiqüitat i ens envolta en tot instant.” Seguint 
aquesta orientació es considerava que “la proliferació 
massiva dels seus subproductes, ha contribuït a una 
progressiva degradació de la sensibilitat col·lectiva”: 
l’acte musical ha tingut una funció propagandística i 
un negoci, no un gaudi espiritual.

El franquisme ha tingut un capteniment vers la música 
com “un símptoma d’ornamentació” i no com a 
“element substancial d’una cultura” i ha centrat els 
seus esforços en el manteniment de les orquestres de 
la capital, mentre als PPCC es produïa un exemple 
més de la “cultura de peatge”, que s’havia de mantenir 
per la iniciativa social i l’oposició de l’estat. Proposava 
que, amb la democràcia, l’activitat dels cors del país 
estigués lligada exclusivament a un criteri artístic 
i no pas reivindicatiu, semblantment s’esmentava 
el fenomen de la Nova Cançó: “la major part de 
l’entusiasme fins no fa gaire despertat per alguns 
cantants per la sola presència de llur missatge sòcio-
polític, extramusical, exigirà uns mínims de qualitat 
artística.” Els actes foren closos a Ciutadella. Des de 

Catalunya, l’àmbit va ser coordinat per Manuel Valls i 
Oriol Martorell, des del País Valencià, per Vicent Ros, i 
des de Menorca, per Salvador Pons.

Cinema i polèmica

Un altre àmbit que assolí durant tot el franquisme un 
caràcter de fenomen de masses va ser el cinema. Fins a 
1936 la cultura de masses en els escenaris es reparteix 
prou equitativament entre teatre i cinema, al seu torn, 
el teatre es divideix en professional i d’afeccionats, 
a redós d’una viva i plural vida associativa, que fa 
d’aquesta activitat cultural una eina indispensable per 
cohesionar i socialitzar un grup humà. El creixement 
del cinema provoca el decandiment d’aquesta 
activitat encara ben viva, especialment en entitats 
confessionals, els anys seixanta. 

El franquisme provoca la marxa de la indústria 
cinematogràfica barcelonina i valenciana cap a Madrid, 
amb la consegüent emigració de professionals i 
tancament d’estudis. Com en el cas de la música, hom 
planteja una gran estructura pública per a la difusió 
d’aquest art.

En l’àmbit de Llengua es feia una proposta molt 
concreta pel cinema català, quan l’audiovisual 
l’ocupava en exclusiva: “Necessitem una producció 
continuada catalana i doblar al català les obres 
internacionals de prou interès per a nosaltres. Cal 

organitzar una xarxa pròpia de distribució i exhibició. 
Cal una protecció especial per al cinema fet en català 
fins que assoleixi una potència industrial i artística que 
li permeti recolzar-se en els seus espectadors naturals.”  
La voluntat de normalització arribava plenament 
al cinema, cosa que només molt més tímidament 
s’havia produït durant els anys republicans i aleshores 
amb dos anys només (1975 i 1976) s’havien assolit 
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èxits com Canet Rock i La Nova Cançó, de Josep Maria 
Bellmunt, i La ciutat cremada, d’Antoni Ribas. La qual 
cosa permetia veure amb esperança el futur. Després 
de fer una breu història del cinema català, entrava 
en la perspectiva actual que tractava la qüestió del 
patrimoni, els cine-clubs, l’ensenyament, les revistes , 
els premis i el cinema català avui. 

L’àmbit de Cinema va voler definir el concepte 
“cinema català” amb voluntat de deixar-lo establert 
per endavant, per això afirmava que: “sigui produït 
i realitzat per ciutadans que viuen i treballen als 
PPCC, que reflecteixin directament o indirectament 
la realitat nacional d’aquests mateixos països i que 
utilitzi la llengua catalana per a la seva expressió”, 
però “ateses les circumstàncies de diglòssia, reflectiria 
aquesta realitat en el camí cap a la normalització.” 
Hom plantejava la possibilitat, doncs, de “cronificar” la 
diglòssia.

Aquesta definició, però, creà polèmica. La polèmica 
transversal a diferents àmbits del CCC, amb 
formulacions diverses, sobre el reconeixement i el 
paper del català en la nova Catalunya: de llengua 
predominant o d’una de les dues llengües del país. 
Miquel Porter ho expressava amb claredat en un 
article a l’Avui (21/VII/1977). I feia del cinema un 
exemple extensible a tots els usos que calia donar a 
la llengua en el futur. Malauradament la cita és un xic 
llarga, però planteja els termes amb precisió: “hi havia 
dues posicions difícilment reductibles [a l’àmbit]: la 
dels qui consideraven que el cinema és, bàsicament, 

no solament el produït als PPCC, sinó que, a més, en 
la seva expressió original empra la llengua catalana, 
i la dels qui contemplen un plurilingüisme. Adduïen 
els uns que no és el mateix el desig que la realitat, que 
el nostre cinema podria ésser un altre si la història no 
hagués modificat les coses, i adduïen els altres que 
tals modificacions no són pas essencials, i en res no 
impedeixen la continuïtat d’una idea de catalanitat 
lingüística.

Deien els uns que, malgrat una més o menys àmplia 
autonomia, bon part de la producció i del consum 
cinematogràfic es faria en castellà i afirmaven els altres 
que tal fet... no era pas ideal sinó circumstancial.

Que circumstancialment, doncs, estem d’acord 
amb el plurilingüisme del cinema fabricat als PPCC, 
i fins podem aprofitar l’arrencada per a fer versions 
doblades dels productes nostres, a fi de guanyar 
o engrandir mercats, és una cosa. Que, com a 
definició, acceptem –després de tants anys de 
descatalanització– , de nens sense escolaritat catalana, 
de manca de mitjans de difusió, el plurilingüisme 
com a fet nacional irreversible és, senzillament, 
inadmissible.”

Apareixia el terme “essencial” i “essencialista” que fóra 
un terme emprat sovint per titllar aquells anys els qui 
defensaven obertament un futur normal i ple per a la 
llengua catalana, simplement, un compromís nacional. 

Per això l’àmbit no pogué assolir prou la síntesi, també 
va passar per un altre motiu en llengua, art i en certa 

manera en estructura educativa. La rèplica, amb forma 
de cert consens, fins a cert punt, va venir, quan una 
segona proposta va afirmar:  “a mesura que els PPCC es 
vagin normalitzant idiomàticament, el cinema català 
es farà ressò d’aquest procés. A més a més, caldrà 
instrumentalitzar des dels òrgans de poder tot un 
seguit de normes i mesures que afavoreixin i fomentin 
l’ús normalitzat de la llengua catalana en la producció 
cinematogràfica.” En aquesta cas, es posava l’accent 
en el procés de normalització i avenç progressiu per 
al català. Dues propostes no excloents, però que 
aclareixen la divisió en les paraules de Porter. Segons 
Fuster, J. M. López-Llaví salvà “l’àmbit d’una crisi de 
democratisme”. La cloenda es va fer coincidir amb la 
Setmana Internacional de Cinema de Barcelona, com 
recordava Serra d’Or (XII/1977), i afegia una novetat: 
“per primera vegada d’una manera seriosa, el cinema 
ha estat admès en igualtat de condicions amb els altres 
camps.” També varen participar en la coordinació, Joan 
Riba, per Catalunya, a més de Josep Lluís Seguí i Vicenç 
Matas, des del País Valencià i les Illes. L’àmbit va acabar 
les sessions a Barcelona.

Un àmbit preeminent: 
producció literària

L’àmbit de Producció Literària, conjuntament amb 
el de Fet religiós i Llengua (campanyes a banda) 
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és el que genera més notícia i, possiblement, més 
activitat. La producció editorial catalana permetia 
percebre que, malgrat el franquisme, no es partia de 
zero. El fet literari ha caminat estretament vinculat al 
desplegament de la catalanitat, és peça bàsica a una 
concepció de la Renaixença. El moviment catalanista 
ha bastit, tenyit i ha eixamplat la projecció de la 
literatura catalana, no ha fet literatura (que només la 
fan els literats) però els avatars del país han estat els 
seus avatars: com més llibertat política més creativitat 
i producció.

Històricament, l’objectiu inicial del moviment 
catalanista pel català va ser crear una llengua 
literària, regenerada, depurada i útil per a tothom, 
que recuperés el prestigi perdut; paral·lelament, 
calia ampliar la catalanització lingüística i cívica per 
ampliar-ne el públic. Fins a 1936, tot era planer, perquè 
l’ús del català era ampli i gros. Cada tendència i cada 
corrent estètic, polític i social s’expressava en català. 

L’any 1936 s’havia clos el primer període i començava 
amb empenta el segon. L’any 1975 tot era diferent. 
L’àmbit feia una aproximació, com havien fet amb més 
o menys fortuna tots els àmbits, la seva aportació era, 
doncs, un “balanç històric de la literatura catalana 
d’ençà de la Guerra Civil”, marcat pel “testimoniatge 
d’una actitud de resistència enfront al genocidi cultural 
que el franquisme pretenia perpetrar contra la nostra 
llengua.” L’àmbit avança la definició de “genocidi 
cultural”, que tindrà més carta de normalitat a partir 
de l’edició d’una obra de Josep Benet el 1995. Però que, 

aleshores, quedava, malgrat tot, un xic extemporani.

Així, doncs, des de 1939, comença “la llarga nit de la 
nostra literatura”, sense diaris, ni revistes, ni editorials, 
ni crítica. Es posen les bases d’un procés de liquidació. 

El fet literari resta marcat a l’interior i a l’exterior, 
pel fet que “no importen tant els corrents estètics 
o les diferències ideològiques com una fèrria unitat 
que mantingui la llengua.” Els sectors conscients “es 
converteixen en dipositaris de les senyes d’identitat 
que han de resistir i ampliar les escletxes.” Entre el 1946 
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i el 1962, el diagnòstic proposat és encertat, malgrat 
alguna edició o algun premi literari, “la castellanització 
prossegueix la seva tasca de despersonalització de 
tota una generació.” És aleshores que per viure de 
la literatura només hi havia la sortida de fer-ho en 
castellà.

Al  Sud i Centre Amèrica hi ha “l’aventura literària 
de l’exili” que no pot tenir continuïtat: hi ha obra 
però no hi ha lectors, o massa pocs. L’àmbit avança, 
cosa que trigarà anys a fer-se, la importància que 
tingué l’exili “per la continuïtat lingüística i literària”.                                           
El passat franquista és trist, l’exemplificació de la falta 
de sortides pel literat català comporta: “la difusió 
mínima de la seva obra el fa desconegut [al creador 
literari] per al que hauria de ser el seu públic normal. 
Aquesta situació, si bé no minva la qualitat individual 
de les obres que es produeixen tant en poesia com en 
prosa i en teatre, sí que afecta d’una manera directa 
la inserció social de l’escriptor i la influència que la 
literatura pot i ha d’exercir sobre la societat que la veu 
néixer.” Però amb moltes dificultats d’accés al mercat, 
i un mercat, a més, minso, provoca la identificació de 
l’escriptor amb el resistent i, com a tal, rep la repressió 
“perquè representa un destorb en el genocidi que 
es vol cometre.” Per això la censura n’esmussa l’obra 
constantment.

Què provoca el canvi de tendència cap a una certa 
normalitat literària catalana vers els anys 60?  Tot i que 
no esmenten els avenços de principi d’aquests anys, 
com són la creació d’Òmnium, noves editorials (62, 

Nova Terra, Estela, Proa-Aymà, La Galera), poques 
revistes en català i presència en revistes en castellà 
que es fan ressò de la producció literària catalana, 
discogràfiques, les primeres campanyes en defensa 
de la llengua, apareix una “generació literària dels 
setanta” que desconeix la tradició literària pròpia 
quan era prou estesa l’opinió, feta només des de 
la ciutat de Barcelona, que “la llengua catalana era 
només la llengua de la burgesia i que si volien adreçar-
se a un públic popular ho havien de fer en castellà, 
car el proletariat era majoritàriament immigrant.” 
El trencament d’aquesta tendència, en què un 
altre cop són els protagonistes qui ho expliquen, i 
el pas a la llengua del seu entorn, es produeix per 
l’aparició de les obres de Salvador Espriu i Joan Oliver, 
l’inici de la Nova Cançó i l’impacte que assoleix, 
l’edició en català de títols de la narrativa mundial, 
a més de “les experiències literàries” de Sarsanedas, 
Perucho, Pedrolo i Capmany. Els uneix, com a grup, 
tres elements: són d’esquerra, volen esdevenir 
professionals, el seu projecte nacional són els Països 
Catalans.

Com a àmbit, des d’un punt de vista teòric, fan 
una assenyalada aportació a l’estudi del procés 
d’espanyolització forçada dels PPCC, l’intent de 
genocidi cultural. Al límit de la literatura, però 
abastant el seu impacte social, fan una aproximació 
als objectius del franquisme, que són presents 
aleshores, a tots els PPCC (i també en el territori sota 
l’administració republicana francesa) i afirmen que “la 

dependència i la colonització que no han possibilitat 
l’assoliment d’una cultura normal, és a dir nacional.” 
Quins han estat, doncs, els instruments per entorpir 
el desenvolupament de la cultura nacional? Primer, 
intervenir en la “reproducció cultural”, o sigui en 
l’ensenyament, que, a més emprar altres llengües que 
no són la pròpia, introdueixen continguts culturals 
elementals espanyols o francesos “que ens redueixen, 
com a catalans, al provincianisme o a la “peculiaridad” 
de segon ordre, entre la romanalla folklòrica i el 
tipisme més matusser.” 

Segon, la “comunicació social”, “la xarxa de sistemes i 
codis de comunicació” es fa en llengües que no és la 
pròpia i que serveixen per mantenir l’opressió.

Tercer, la “producció cultural” produeix “l’assimilisme 
respecte a la cultura espanyola o francesa o la 
ignorància i el menyspreu envers uns fenòmens titllats 
de regionals o de provincians.”

Quart, sense instruments polítics, “amb una cultura 
manipulada o reduïda a simple manifestació obsoleta 
del passat, es produeix el genocidi cultural”. Pas a pas, 
aquesta era l’acció del franquisme, però també de la 
República francesa.

L’escriptor, a partir d’aquest context, es troba amb 
una circumstància concreta. Ha d’escriure una llengua 
que no ha après a l’escola, que s’ha empobrit per la 
manca d’ús públic, és un “usuari insegur”, també es 
“pot trobar dificultats reals per tal de ser acceptat pel 
públic de la seva contrada d’origen si usa un català 
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estàndard.” Creien que, amb l’ensenyament del català 
a les escoles, l’ús a la premsa i la investigació dels 
lingüistes sobre els dialectes permetran a l’escriptor 
un paper més segur que li permeti ser “creador de la 
llengua”.

Les noves circumstàncies polítiques i, per tant, 
culturals permeten fer una altra definició: què és 
“escriptor català”? Sorprèn el compromís polític que 
se li aplica, perquè és obvi que afirmi: “són escriptors 
catalans els que escriuen i/o publiquen llurs obres 
de creació en català i estan disposats a defensar i 
mantenir el dret de l’oficialitat a tots els nivells de 
la llengua catalana, i en el seu lliure ús en tot lloc i 
moment”. Afegia un component extra: “l’ordenació 
de la cultura dels PPCC per mitjà d’uns organismes 
estatals autòctons, creats i dirigits democràticament 
que disposant dels recursos d’ensenyament, de treball, 
d’expressió pública, de finançament i de tots els altres 
que es deriven del dret d’autodeterminació, configurin 
el ple desenvolupament de la comunitat nacional 
catalana.” Per tant, avançant-se al Manifest dels 
Marges, Una nació sense estat, un poble sense llengua, 
de dos anys després, que manifestava que el futur del 
català passava per accedir a l’estat propi, quelcom s’hi 
apropava quan es proposava l’àmbit de Producció 
literària: “per tal de produir una literatura normal 
necessitem una comunitat nacional normalitzada.”

A mitjan anys setanta, quina és la situació de la 
literatura catalana? Es tracta d’una normalitat anormal. 
Normalitat pel que fa a la creació i per la continuïtat 

que garanteixen nous autors, però anormalitat “pel 
que fa la difusió i acceptació de l’obra dels escriptors 
catalans per part de la societat que els produeix.” La 
manca d’una escola i una premsa en català fan que no 
pugui assolir la normalitat. 

La realitat de la literatura als PPCC era “una literatura 
industrial, de consum”, en castellà i francès, que 
monopolitza el mercat. La literatura catalana era 
minoritària, també, perquè la diglòssia provocava 
també la dificultat d’apropar obra amb públic. Per 

poder revertir la situació proposava un seguit de 
mesures: oficialitat del català, ensenyament en català 
i amb continguts catalans a tots els nivells, ús sense 
restriccions del català als mitjans de comunicació, 
ús públic del català al carrer i en les relacions de 
producció, eliminació del colonialisme cultural 
com a intent de genocidi cultural, creació d’una 
infraestructura editorial amb un fort suport púbic 
i creació d’un organisme d’escriptors i, més a llarg 
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termini, unes condicions de progrés social que 
permetessin a les classes populars catalanes “l’accés a 
la gestió de la cultura”. Pel que fa a la lectura infantil, 
per ampliar el mercat amb futurs lesctors, proposaven 
crear biblioteques a les escoles i seccions específiques 
de llibre infantil a les llibreries. Una altra mesura 
era l’exigència que els futurs governs autonòmics es 
mancomunessin en els aspectes que tenien relació 
amb la llengua i la cultura comunes per evitar el 
fraccionament i la dialectalització i garantir la unitat 
lingüística.

A més de participar en el Price-Congrés, que segons 
Fuster es va fer en 13 ciutats, l’àmbit va aconseguir 
una projecció pública notable amb uns debats que 
generaven interès ampli, en ser la literatura una 
activitat d’ús més popular: l’escriptor català sota el 
franquisme, el llibre infantil, l’escriptor i la política, 
l’escriptor i l’ús del català; a més l’àmbit va promoure al  
centre de Barcelona una fira del llibre infantil en català.

La institucionalització de l’àmbit es va concretar 
en la creació de l’Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana, que ja s’havia establert en el I Encontre 
d’escriptors en llengua catalana el juny de 1976 a 
Gandia, com recordava La Vanguardia Española (30/
VI/1976), i en la proposta de crear dos organismes 
públics l’Institut del Llibre Català i la reconstitució 
efectiva de la Institució de les Lletres Catalanes, que 
s’havia establert el 1937. L’àmbit es va cloure a Palma 
de Mallorca. Els responsables van ser Jaume Fuster, 
Josep Piera i Antoni Serra, per Catalunya, País Valencià 

i les Illes, respectivament.

Arts plàstiques

L’àmbit d’Arts Plàstiques començava des d’un 
enfocament clarament teòric i ideològic marxista, 
però, a l’hora, amb dues orientacions contraposades. 
Començava amb una declaració d’intencions un 
xic aclaridora, però efímera, respecte altres àmbits: 
“hem pensat que l’objectiu més adient era oferir una 
reflexió de caràcter teòric.” Una reflexió comuna a 
altres àmbits: com calia entendre el Congrés, com 
una represa o com un procés nou? Sense descartar 
del tot, la primera opció (“la recuperació de formes 
d’organització cultural nacional interrompudes”) 
afirmava que calia entendre-ho “com una oportunitat 
per reflexionar sobre les transformacions que han 
canviat la societat dels PPCC els darrers quaranta anys.” 
Per tant, “la catalanitat” no podia emmirallar-se en 
“continguts socials vells” (encara que, sovint, fossin 
moderns), i creia que podia esdevenir buida, aleshores, 
“si no es mostra capaç d’inserir-se i contribuir a la 
construcció d’una imatge d’organització social, per 
al futur, que doni respostes a les necessitats de les 
classes populars.” La catalanitat en l’art que servia 
els interessos de les classes populars era l’adient, els 
orígens d’un art català mitificat “d’una concepció 
burgesa”, no.

A banda de les concepcions teòriques d’un biaix 
concret, també es va posicionar i va voler aportar 
solucions a problemàtiques més concretes, i, com en 
altres camps, el diagnòstic era el següent: “el patrimoni 
artístic de la cultura catalana es troba, molt clarament, 
en un estat lamentable” i també calia considerar 
“la necessitat urgent de normalitzar la situació dels 
museus i dels arxius públics.” Per això, davant dels 
magatzems de peces d’art o objectes antics, hom 
optava: “de fer més flexibles i actives les funcions dels 
museus com a centres de difusió artística amb una 
importància clau, moltes vegades, per llur localització 
geogràfica” i procedir a “coordinar i organitzar de 
manera més global els continguts, fragmentats fins ara, 
com a conseqüència de criteris poc racionals.” Per això, 
com destacava  A. Cirici, a Serra d’Or (XII/1977), calien 
més tècnics, plantejaments racionals i més informació, 
a més de construir edificis ad hoc i guiar-se per un 
criteri de qualitat per damunt de la quantitat. L’àmbit 
preveia noves instal·lacions museístiques, semblants a 
les actuals: un Museu d’Història dels PPCC, ecomuseus 
i un Museu de la Ciència i de la Tècnica.

Com a apèndix de la documentació apareixia una 
“Declaració d’artistes i intel·lectuals”, la projecció 
educativa del patrimoni cultural, la situació dels 
museus i arxius i ensenyament de l’art català. 
Plantejava, aleshores, una reorientació general del 
criteri general de l’àmbit (per això quedà com a 
apèndix?). Afirmava que “el nostre riquíssim patrimoni 
artístic i cultural” no havia estat valorat des de 1939, 
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provocat per l’oblit sistemàtic, la deixadesa i la desfeta. 
Es proposaven estudiar i divulgar l’art català. L’àmbit 
va comptar les coordinació d’Antoni Mercader i Tomàs 
Llorens, del Principat i el País Valencià. L’àmbit va ser 
clos a Eivissa.

Teatre

Com l’àmbit que recollia la literatura, el teatre va ser 
en els inicis de la Renaixença, i més endavant sovint, 
punt i mesura de l’avenç nacional, expressat en una 
estrena o l’aparició d’una nova publicació. Revistes 
com El Teatre Català i L’Escena Catalana demostraven 
un interès popular. Els patiments per les dificultats 
d’un empresari teatral, la constitució d’una nova 
companyia, les reaccions a una nova estrena, el 
lideratge d’autors eminents d’èpoques diferents, com 
Pitarra, Guimerà, Iglésies o Sagarra eren motiu de 
columna a la premsa, i, a la fi, el combat entre l’escena 
catalana i la forana. Sovint hi havia un certa rèmora 
del poc interès per la nostra escena, alterada, a voltes, 
per l’impacte que podia tenir una nova interpretació 
d’Enric Borràs, Pius Daví o Maria Vila. Estadística 
contra sentiment i passió: una difícil forma de mesura. 
L’Escola Catalana d’Art Dramàtic i la possibilitat de 
la institució d’un Teatre Català a Barcelona van ser 
realitat i intent de institucionalitzar l’àmbit. Passada la 
torbonada de 1936-1939, hom discuteix encara quan 
es varen començar a representar els primers Pastorets 

en català i convé assenyalar que, si alguna escletxa 
deixà el franquisme a la llengua catalana, aquesta fou el 
teatre en la nostra llengua: això sí, amb la propaganda 
en castellà.

Tota la trajectòria anterior a 1939 no existia i, així, 
s’afirmava amb contundència: “el teatre català ha 
subsistit gairebé exclusivament gràcies a l’esforç 
vocacional i voluntarista de la gent de teatre.”  Eren 
aquests els qui feien la valoració del conjunt, els qui 
explicaven el seu esforç i la seva trajectòria. La resta 

quedava molt lluny, tot i que les peces que sovint 
estrenaven eren d’aquesta etapa passada i els teatres 
alçats en aquest període. Malgrat l’esforç, sense que “la 
nostra burgesia s’hagi plantejat el teatre com a negoci”, 
Barcelona “forma part del circuit de “provincias” de les 
companyies de Madrid.”

La pedrera del teatre català, el teatre amateur , “tan 
arrelat a la nostra tradició popular, ha anat declinant.” 
En canvi, amb dimensions més reduïdes començava el 
Cicle de Teatre Cavall Fort, al Teatre Romea. Aquesta 
iniciativa abastava els infants i les famílies dels lectors 
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de la revista. L’àmbit ho valorava així: “aquests cicles 
són resultat de l’esforç potser més constant i més poc 
agraït del nostre teatre actual i ha obert a milers de 
nens i nenes l’accés al teatre.” 

Amb els èxits de Capri o les obres de Sagarra al Romea, 
es manifesta un component de la resistència cultural 
poc tingut en compte, que s’acostuma a associar 
més a l’activitat dels poetes i a l’ensenyament de la 
llengua. Apareixen l’Associació Dramàtica Barcelona 
i l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, gairebé l’un 
darrera de l’altre, una nova sala, Capsa, i l’impacte 
de les obres de teatre d’Espriu. El teatre independent 
que es defineix com a “teatre de combat” esdevé una 
eina antifranquista en català i amb plantejaments 
d’avantguarda, i l’àmbit destaca que “la burgesia 
catalana” no ha ajudat els muntatges que “no 
s’ajustaven a les seves exigències ideològiques.”  
Amb l’inici de la Transició, aquesta grups  poden 
aconseguir estabilitzar-se en sales com el Teatre Lliure, 
Villarroel o l’Orfeó de Sants, a més d’iniciatives a 
Mataró i a Vic, reneix el Grec i s’estableix la iniciativa 
del Teatre Diana.

El plantejament d’inici és el següent: “el teatre català 
pateix manques tan greus i substancials que el seu 
redreçament exigeix un replantejament global i 
profund.” És aleshores que es reclama que “el teatre 
és també una activitat cultural, i els organismes 
públics l’han d’estimular”, proposaven la indispensable 
desaparició de la Censura, la democratització de la 
SGAE i “el control democràtic de les sales públiques”, 

amb un plantejament molt ambiciós per constituir 
“una xarxa bàsica de centres dramàtics distribuïts 
per tota la geografia dels PPCC”. A banda dels centres 
dramàtics, avança la creació del Teatre Nacional amb 
la proposta del Teatre de Catalunya, amb mitjans 
econòmics públics, descentralitzat i sense finalitat 
comercial, d’estructura democràtica, amb participació 
d’actors, directors i tècnics, però també els organismes 
representatius de les comarques i les entitats culturals. 
A diferència d’altres àmbits, l’àmbit de Teatre, 
aposta per la normalització lingüística plenament. 
Tenint en compte els quaranta anys de dictadura 
franquista i l’arribada d’immigració “sense disposar 
dels mitjans d’integració cultural, obliga a plantejar-
se el problema de la llengua”, per això conclou: “no 
és admissible que el teatre contribueixi a perpetuar 
una situació anormal de bilingüisme, sinó que ha de 
contribuir a la normalització, amb una programació 
en català.” Segons Fuster, caigué en “un problema de 
democratisme”, l’Assemblea d’Actors i Directors en fou 
la capdavantera.

L’àmbit de Teatre va comptar amb la coordinació de 
Montserrat Carulla, Josep A. Codina i Jordi Teixidor, 
al Principat; Rodolf Sirera, al País Valencià, i Antoni 
Rotger i Gonçal Pons, a Mallorca i Menorca. L’àmbit va 
ser clos a Alacant.

Arquitectura i Disseny, 
però, sobretot, Patrimoni

Arquitectura i Disseny recull un aspecte que la 
naixent democràcia farà desenvolupar, l’Urbanisme 
i l’Arquitectura pública; a banda, recull l’interès pel 
patrimoni arquitectònic. Segons Fuster, aquest va ser 
l’atot de l’àmbit, amb uns resultats irregulars pel que 
a la resta. El patrimoni arquitectònic, la descoberta 
i defensa havia estat una de les comeses inicials de 
l’excursionisme, com a expressió d’un catalanisme 
sense formulació política el darrer terç´del segle 
XIX. Rere aquesta actuació, hi havia un component 
romàntic i patriòtic: mirant de salvar el patrimoni 
era l’ànima de la nació que es restaurava; en un 
sentit pràctic, l’acció de la Mancomunitat amb el 
suport de l’IEC per salvar el romànic i l’acció a les 
excavacions d’Empúries. El Servei de Patrimoni i la llei 
que l’emparava va ser una eina important en aquest 
àmbit durant els anys republicans, però també la 
fundació aquests anys del Museu d’Art de Catalunya i 
les accions que feien diòcesis, com la de Vic, per salvar 
el patrimoni. El patrimoni arquitectònic havia pres 
un component polític a les acaballes del franquisme, 
quan la febre constructora podia posar en perill 
construccions modernistes, com va ser el cas, al centre 
de Barcelona, de la Casa Golferichs, o bé deixar en mal 
estat edificis de relleu, sense reconèixer-ne el mèrit. 

L’àmbit es proposava tractar més temes, però, ultra 
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la protecció del patrimoni arquitectònic català, volia 
establir una política democràtica d’habitatge i garantir 
la presència del català en el món de la construcció 
i adequar els habitatges a les necessitats dels 
minusvàlids. 

El patrimoni era un àmbit de risc, atesa la realitat 
de la dispersió de les competències en tres àmbits 
diferents, estatals, provincials i locals, que actuaven 
sense coordinació. El diagnòstic que feia l’àmbit de 
la protecció del patrimoni arquitectònic durant el 
franquisme era el següent: “pateixen i fan patir les 
conseqüències del centralisme: desconeixement 
del patrimoni que pretenen protegir a distància, 
distribució arbitrària dels recursos econòmics, etc. 
les comissions “provincials”, delegades d’aquests 
organismes centrals són ineficaces, manquen de 
participació popular i fonamenten massa sovint 
llur actuació en criteris de prestigi, de servitud als 
interessos privats i amb manca de rigor científic” i 
sovint amenaçades per restauracions “irrespectuoses i 
antihistòriques”.

Semblantment al “moviment popular per la llengua”, 
que hem esmentat, apareix un “moviment popular 
pel patrimoni arquitectònic ” format  per “uns quants 
crítics i estudiosos fidels al seu poble, l’aparició 
dels Arxius Històrics dels col·legis d’arquitectes, 
potenciadors d’una política de denúncia i moviment 
urbans, reivindicadors d’una millor qualitat de vida.” 
Així, com recull La Vanguardia Española (8/XII/1976), al 
Monestir de Montserrat es creava el SERPPAC (Servei 

per a la Protecció del Patrimoni Arquitectònic Català), 
dins de l’àmbit, amb representacions d’associacions 
culturals, assemblees locals de l’Assemblea de 
Catalunya i intel·lectuals. El seu lema explícit “Salvem 
per al poble català el seu patrimoni”.

La protecció havia de partir d’una clarificació precisa 
d’allò que calia protegir. Per això assenyalava cinc 
àmbits: “els edificis, els elements arquitectònics de 
disseny, definits pel seu valor històric, arquitectònic, 
social, representatiu o testimonial”, “els conjunts 

de caràcter urbà”, “els conjunts aïllats de caràcter 
rural”, “els paisatge urbà, com a imatge de la ciutat” i 
“el paisatge que és resultat de l’acció edificadora de 
l’home en el medi natural.” Un organisme havia de 
desenvolupar tot aquest procés, a partir de campanyes 
de sensibilització, la promoció de la investigació 
històrica, la denúncia de les administracions 
públiques, la redacció de catàlegs, foment de l’estima 
del patrimoni arquitectònic català i adquisició o 
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expropiació dels elements recomanables. Seguint 
l’estela d’altres àmbits (Ordenació del Territori, 
Sanitat, Teatre), proposava, en una forma utòpica, 
de treballar en la defensa del Patrimoni, però també 
producte d’una ciutadania conscient i activa, una 
“autoorganització, a nivell nacional català”, “amb 
participació popular en estructures totalment 
democràtiques.” Com havia fet la campanya de 
Salvaguarda del Patrimoni Natural, al llarg de 1977, 
el SERPPAC o els secretariats locals van començar 
a posar en pràctica els seus objectius defensant el  
Monestir de Sant Cugat del Vallès, a Sant Feliu de 
Guíxols (la Volta de l’Ametller), al Prat de Llobregat 
(Can Mariano), a Sallent (La Butjosa), a Tortosa (Pont 
de Pedra) i proposaven ja la recuperació dels interiors 
d’illa de l’Eixample de Barcelona, com deia l’Avui (20/
IV/1977). La Vanguardia Española publicava (29/
VI/1977) una alternativa local amb tota regla: l’opinió 
sobre la Revisió del catàleg municipal de Barcelona. 
Considerava que els funcionaris municipals no tenien 
en compte ““la plurimunicipalidad“ de la ciudad de 
la ciudad de Barcelona, su origen como agrupación 
de diversos municipios con personalidad histórica 
y morfológicas propias”, per això oblidava edificis, 
paratges i conjunts de Sarrià, Horta o Sant Andreu, 
i, per tant, centrava l’interès només en el centre 
històric barceloní. Els criteris sobre la gestió del centre 
històric de Barcelona, al seu torn, no demanaven  “la 
reutilización del patrimonio cultural como bien cultural y 
de uso”, sinó garantir “asegurar los derechos y privilegios 
de la propiedad por encima de los de la colectividad” 

i recordava que a la ciutat de Barcelona s’havien 
destruït, des de 1962, 14 masies protegides. Avançant-
se a l’alternativa, actuant com si fos una campanya 
sense ser-ho, i amb un sentit d’acció pública i govern, 
a La Vanguardia Española (14/VII/1977), anunciava 
que elaborava un catàleg de 33 edificis de Catalunya 
que caldria protegir, cinc dies després anunciaven 
que preparaven un germen: “lo que estamos haciendo 
es preparar el organismo que en una futura situación 
autonómica velará por elpatrimonio arquitectónico.”

La defensa del Patrimoni, molt activa, va deixar la 
funció de l’Arquitectura deixatada, constatava una 
realitat quotidiana de molts catalans: “la relació 
entre oferta i demanda posa de manifest un dèficit 
tant en el nombre d’habitatges com en les seves 
condicions mínimes d’habitabilitat”, per això 
proposava que el futur govern autònom creés un 
sector públic d’habitatge social, amb un organisme 
autònom promotor i una institució financera adient. 
L’àmbit desenvolupava d’una manera completa la 
catalanització del sector, recordava que els menestrals 
havien servat millor la llengua que no pas els tècnics, 
els quals tenien, aleshores, un desconeixement del 
català aplicat al seu ofici. La situació es concretava 
en: “el problema clau del nostre problema tècnic està 
en l’ús i en la divulgació, no pas en la manca de lèxic.” 
Per tant, es comptava amb una nova institució del 
CCC, la Fundació Torrens-Ibern, dins de la Universitat 
Politècnica, que plantejava la qüestió del llenguatge 
tècnic.

El final de l’àmbit, a Reus, va ser especialment actiu 
a partir de les eines que oferia, per això va preparar 
quatre exposicions: història de l’arquitectura als PPCC, 
el Camp de Tarragona i els seus arquitectes, el disseny 
català i el patrimoni arquitectònic de Reus.

Aquest àmbit va tenir dos coordinadors, Antoni 
Gonzàlez i Gaspar J. Urban, per Catalunya i País 
Valencià.

Antropologia i Folklore: 
una sorpresa

Antropologia i Folklore, va ser un àmbit que es 
va manifestar també amb una campanya per la 
revitalització dels valors populars i del folklore. Aquest 
àmbit era, conjuntament amb llengua, literatura i 
història, el destinat a configurar un Congrés de Cultura 
Catalana en un sentit resistencial i “culturalista”. Hom 
ha insistit que el catalanisme ha estat un moviment 
de base cultural i cívica, no pas ètnica. Una societat 
industrialitzada va mantenir unes relacions distants 
amb el seu passat agrari o menestral. Erudits com 
Amades, Serra i Boldú o Violant i Simorra van recollir 
les restes d’un passat que s’escolava i, fins a cert punt 
Josep Pla, en el camp de la narrativa. L’obra de la Masia 
Catalana o del cançoner popular feren el mateix des 
d’un punt de vista col·lectiu.
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Aquest era un sector tradicional, expressió d’una 
catalanitat popular, que havia subsistit dins del 
franquisme (en competència amb l’organització oficial 
franquista d’Educación y Descanso). Les properes 
llibertats democràtiques les renovarien de dalt a 
baix. L’àmbit apuntava  que no s’hagués produït una 
“discussió profunda sobre la identitat cultural dels 
PPCC.” Sense poder fer-ne un estudi complet, afirmava 
que la cultura catalana “no és una cultura nacional 
normal, però que conserva els elements essencials per 
recuperar aquesta normalitat.” En un altre sentit, es 
proposava un estudi futur que duia per títol: “Estudi 
demogràfic previ per tal de distingir des del punt de 
vista biològic els catalans dels altres catalans.” La resta 
d’àmbits partien d’una altra consideració al respecte, 
la consideració de Catalunya com un sol poble. Al final 
de l’àmbit, però, en un sentit diferent de la proposta 
d’estudi anterior, garantint la unitat del poble per 
damunt dels orígens, afirmava: “la població catalana 
és un mosaic; la catalanitat es defineix per la presència 
en territori català i per la incorporació a la llengua.”                                                                                                      
També proposa estudis de llarg abast sobre l’origen 
del vestit tradicional, l’evolució dels elements 
arquitectònics populars, l’origen de les melodies i les 
cançons, els mecanismes d’herència, les eines dels 
oficis, formes i llocs de devoció popular, llaurança 
i transport... però, a més, interpretacions i estudis 
al voltant que com érem (i com som) els catalans: 
“Com veuen o han vist el món i el temps, les coses i 
les persones, els catalans? ¿Quines normes bàsiques 
i profundes, quins valors fonamentals han regulat la 

seva vida personal i social?... Quin és l’estructura i el 
simbolisme bàsic dels seus mites i narracions?” Una 
proposta de molt llarg abast.

Cal assenyalar que en l’estudi de la Dansa Catalana 
es produïa l’únic cas en el CCC que s’anava a l’origen 
del foment de la dansa, vinculant-lo al moviment 
catalanista. Esmenta en aquest sentit amb un 
coneixement poc freqüent en aquells moments, detalls 
sobre l’encàrrec que féu el diari La Renaixença, amb 
motiu de les festes de la Mercè de 1902, per recollir 
balls tradicionals, al seu torn la societat Catalunya 
Vella, a Vic, i el Foment Regionalista, a Barcelona, 
actuaven amb el mateix capteniment, com també ho 
feia el Centre Excursionista de Catalunya. A principi 
dels deu, amb l’Esbart Català de Dansaires es difongué 
aquest llegat, més endavant s’hi afegí l’Esbart Folklore 
de Catalunya. Els esbarts eren, arreu de Catalunya, 
una setantena. Per revitalitzar-los, l’àmbit proposava 
diferents mesures: inventari de danses catalanes, 
reedició de publicacions bàsiques, creació d’un Arxiu 
Històric de la Dansa Catalana i campanyes per a la 
reinstauració dels balls folklòrics i establiment d’unes 
Jornades d’Estudi.

Unes breus notes ofereixen, també, una síntesi de la 
història del sardanisme, d’indubtable interès. L’Aplec 
de la Sardana, a Barcelona, és l’esdeveniment que 
assenyala com a “moment fundacional” de la sardana 
com a ball popular estès arreu, amb el suport de 
l’eufòria que provoca la Solidaritat Catalana (1906). 
Pella i Forgas el qualificà, aleshores, de “ball nacional”, 

quan l’esplai que expressa un ball es converteix en 
moviment. A començaments dels anys vint floreixen 
les agrupacions i els foments sardanistes, ja de més 
volada, que, juntament, amb la revista La Sardana, 
configurarien aleshores el Sardanisme, que, creiem, 
que, entre altres significats, representa l’expressió més 
estesa de la festa catalanista. La Dictadura de Primo 
de Rivera donà ales al moviment sardanista: “baile 
regional, expresión de un sano regionalismo”, per les 
autoritats espanyoles; manifestació popular catalana, 
poc reprimida, per la massa dels balladors. Dues 
entitats: la Lliga Sardanista i el Foment de la Sardana de 
Barcelona i una secció fixa a la programació de Ràdio 
Associació eixamplem i arrelen el ball i moviment, 
durant els anys republicans.

Imposat el franquisme, el 1950 es constitueix l’Obra 
del Ballet Popular, que institueix les Jornades d’Estudis 
Sardanistes, el Dia Universal de la Sardana, la Ciutat 
Pubilla i la Caravana de la Flama de la Sardana, 
també es constitueix l’Agrupació Cultural Folklòrica 
i la Unió de Colles Sardanistes, a més d’un devessall 
d’agrupacions o foments sardanistes locals i munió de 
colles: un desplegament d’iniciatives sardanistes arreu 
de Catalunya, l’única expressió d’afirmació catalana al 
carrer possible enmig del franquisme, sense expressió 
escrita o verbal. Ball popular i exemple de normalitat, 
malgrat tot. Així ho expressava l’Avui (19/IV/1977), 
quan recollia l’ovació que s’endugué Josep Mainar: 
“com a home que, llançà la idea d’assenyalar un dia 
per dedicar-lo a la sardana i s’instituí així la idea la 
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Diada de la Sardana, a la qual seguiren després tota 
l’ample volada de festes i actes de difusió, homenatge 
i promoció de la dansa nacional de Catalunya.” 
Qualsevol festa major o religiosa popular havia de 
comptar amb aquesta festa (J. Armengou, 2012). 
Mentre nous compositors renoven la producció 
sardanista. Però, malauradament, l’àmbit és pensat 
des de l’objectiu de la dansa, no pas de la música (que 
tampoc el recull l’àmbit adient). Per això, tot i que en 
les ponències dels diferents àmbits no hi ha esment 
a cap autor, no hi ha una valoració del gran nivell 
que assolí la música per a cobla durant el franquisme 
amb les obres, entre d’altres, de Josep Saderra, Antoni 
Pérez-Moya, Vicenç Bou, Agustí Borgunyó, Eduard 
Toldrà, Ricard Lamote de Grignon, Joaquim Serra, 
Francesc Mas Ros, Conrad Saló, Manuel Saderra, Joan 
Pich, Xavier Montsalvatge, Tomàs Gil i Membrado, 
Ricard Viladesau i Fèlix Martínez i Comín. Una 
referència optimista i completa, quant a protagonistes, 
que sí que fa el president Tarradellas (ell com a jove 
soci del CADCI havia conegut l’activa iniciativa que 
tingué aquesta entitat nacionalista per la promoció 
de la sardana) encara exiliat, en el missatge al món 
sardanista que envia als actes de fi d’àmbit al Rosselló: 
“els aplecs i les ballades usuals s’han fet més freqüents a 
tot Catalunya, comptem amb un nombre més gran de 
cobles més valuoses i amb la producció dels mestres 
compositors. Alhora la dansa, s’ha fet més exclusiva, 
més peculiar, més nacional.”

Proposen l’ensenyament de la sardana a l’escola i 

l’establiment d’un arxiu oficial. Malgrat la barreja 
d’activisme folklòric i estudi antropològic, suggereixen 
“salvar i renovar totes les tradicions i tots els costums 
marginats i mutilats”, però, sobretot, entenen el 
folklore com “no com un fet sincrònic que cal reviure 
i recordar sinó un fet viu que es fa dia a dia, i que 
té una capacitat creadora a partir d’una evolució 
constant en el temps.” Fent un pas gens anquilosat, 
proposa que “les tradicions i els costums facin un 
servei pedagògic, cívic, cultural, espiritual i d’esplai”, 
entesos com “un patrimoni de tot el poble” i que 
permetin desenvolupar la cohesió social, en paraules 
de Tarradellas, “símbol d’integració” i, per tant, “escola 
de civilitat”.

Es posaven les bases, així, d’una de “les explosions” 
de la democràcia catalana, la d’una cultura 
tradicional renovada, popular i viva. A més de la 
dansa i la sardana, els castells anunciaven l’inici de la 
circumstància actual: “El món casteller viu un moment 
francament esplendorós. Ha estat ampliat l’àmbit 
tradicional de la nostra geografia castellera.”

El final d’àmbit es va fer a Perpinyà, amb poc suport de 
públic, juntament amb la proclamació de Banyuls com 
a ciutat pubilla de la Sardana 1977, amb més interès. 
L’àmbit va ser coordinat, des de Catalunya, per August 
Panyella i Ramona Violant, i, des del País Valencià, per 
Joan F. Mira i, des de les Illes, per Josep Anton Grimalt.                                                                                  

El folklore català al 
carrer, la campanya per la 
revitalització dels valors 
populars

La campanya per revitalització dels valors populars 
i el folklore va ser l’acció pública de l’àmbit. El seu 
responsable Pere Puig que, a La Vanguardia Español 
(14/VI/1977), destacava que la campanya s’havia 
centrat a Catalunya, Catalunya-Nord i Andorra 
en la promoció sardanista infantil i juvenil el 
territori sardanista més destacat: “Se ha orientado, 
principalmente… a la enseñanza de la sardana a los 
niños de edad escolar en las escuelas y en entidades 
y grupos recreativos, deportivos.”  Els objectius de la 
campanya eren dos: “conseguir unos miles de nuevos 
sardanistas y mentalizar a los educadores de los 
beneficios que la sardana puede aportar a la formación 
de los niños.”

Entre els èxits, afirmava Puig, calia comptar que 
a les escoles andorranes s’ha ensenyat la dansa, 
que, en conjunt, s’han organitzat 184 cursets, 200 
escoles implicades i que a les comarques gironines 
s’organitzaren 80 colles infantils noves. 

La finalització de l’àmbit va ser l’acte de masses 
al carrer de més ressò del CCC: una ballada de 
sardanes per tot el Passeig de Gràcia, sense finalitat 
competitiva, només com a demostració de la nova 
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fornada de balladors.  40 000 sardanistes i 5 000 de 
nous, segons l’Avui (14/VII/1977). Es va aconseguir 
l’anella més gran de la història de la sardana: “fou un 
veritable esdeveniment ciutadà i nacional” (J. Espar, 
2001), mesos abans de la manifestació del milió al 
mateix Passeig de Gràcia, encara tot sovint amb 
manifestacions dissoltes a cops de porra per la policia 
i quan les concentracions en memòria de Franco eren 
massives arreu de l’Estat. Un esdeveniment assenyalat 
per conquerir el carrer per la llibertat i Catalunya. Un 
altre esdeveniment allunyat del centre de Barcelona 
va ser l’homenatge dels castellers al Congrés el 7 
d’octubre a Santes Creus amb presència de les 14 colles 
que hi havia aleshores. Més modesta va ser l’aportació 
al Congrés que feren les sis colles de bastoners a 
Centelles. 

Una concepció diferent de 
l’esport

L’esport i el lleure va ser un àmbit que queda lluny dels 
nostres paràmetres actuals. No hi apareix l’esport de 
masses, no hi apareix tampoc la relació entre identitat 
col·lectiva i esport. La cultura catalana va tenir una 
relació progressivament aproximativa cap a l’esport.

A final dels anys deu comença la identificació d’un 
club en especial amb les aspiracions nacionals dels 
catalans, el FC Barcelona. Lluís Aymamí incrementa 

aquesta identificació durant la Dictadura de Primo 
de Rivera, quan l’estadi del club és clausurat per xiular 
la Marcha Real. La comunitat futbolística catalana 
s’aferma i estructura a partir del Campionat de 
Catalunya, anterior i competint amb el campionat 
estatal Lliga establert, a la fi dels vint. Hi ha, en aquest 
període, una divergència profunda entre pràctica 
esportiva individual, considerada com a positiva per a 
la salut, la formació del caràcter i la civilitat, i l’ús i visió 
de l’esport de masses, considerada deformadora de les 
masses.

La suma d’esport, catalanitat i civilitat es concreten 
en el setmanari La Rambla, durant els anys 1930-
1936, que ha estat creada per Josep Sunyol i Garriga, 
futur president del Barça, diputat d’ERC i afusellat 
per les tropes franquistes els primers mesos de la 
guerra. Per fer barrila esportiva hom disposa del 
setmanari Xut! Existia una xarxa esportiva de matriu 
catalanista com les seccions esportives del CADCI i 
el Club de Mar, les de la Federació de Joves Cristians 
i les vinculades al separatisme del Club Esportiu 
Catalunya. L’establiment del franquisme liquida la 
major part de l’associacionisme català, només resta 
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en peu el catòlic i el recreatiu sense cap filiació. El 
Barça és una excepció en aquest sentit. Una illa de 
catalanitat davant de mar “azul” i espanyolitzat. 
Roman com a exemple del dinàmic associacionisme 
del poble català i creix amb socis, arrelament i afecció. 
Però, en aquest període la multipolaritat futbolística 
catalana, desapareix. Europa, Júpiter, Martinenc, Sants, 
Badalona passen a categories inferiors, dins d’un plet 
català que es concreta entre els blaugrana i l’Espanyol.                                                            
L’esport “atrau l’atenció activa o passiva, de milions de 
persones. La premsa, la ràdio i la televisió hi dediquen 
hores i espais.” L’àmbit reflecteix un caràcter alienant 
del fenomen esportiu. Som en el període que es creu 
que el restabliment de la democràcia i l’autonomia 
desinflaran el fenomen esportiu, especialment el 
futbolístic, que, per tant, el Barça, com a club destacat, 
en democràcia patirà una crisi: “L’esport s’utilitza com 
a factor de sublimació, de repressió i de distracció dels 
impulsos de la persona.”

Hi ha un blasme, doncs, vers l’esport com a 
propaganda política, al servei d’estructures 
controlades per l’Estat, que “fomenten el nacionalisme 
en els grans espectacles esportius, que no són més que 
una vàlvula de sortida de l’energia política del poble.”

L’actitud del Règim franquista, des de la Delegación 
Nacional de Deportes, ve marcada per idea de 
“descontrol”, que “ha portat a la situació actual en la 
qual per a un ciutadà qualsevol la pràctica de l’esport 
és gairebé impossible”, provocat “per un dèficit en les 
instal·lacions, i una desordenada radiació ajuden a 

aquesta impossibilitat.”

L’esport que proposen no ha de ser manipulat pel 
poder, ha de fomentar “el benestar físic i l’equilibri 
psicològic de la població, com a formació educativa 
i com a esplai.” La nova concepció de l’esport ha de 
fomentar l’accés de les classes populars, per això calen 
“equipaments que permetin l’accés massiu i igualitari a 
la pràctica esportiva”, integrats a l’entorn i administrats 
directament pels usuaris.

L’àmbit va comptar amb dos coordinadors, Miquel 
Albert, pel Principat, i Salvador Salcedo, pel País 
Valencià. Va posar fi a les seves tasques  a Sabadell.

Canvi radical: mitjans de 
comunicació

Mitjans de Comunicació havia estat un eina cabdal 
per difondre el català entre tots els àmbits i classes 
socials, també un mecanisme per difondre i donar a 
conèixer el moviment catalanista, la seva obra i els seus 
plantejaments. La resistència del franquisme contra la 
premsa catalana va ser “heroica”: fins mort Franco no 
es va autoritzar cap capçalera. Manuel Ibàñez Escofet 
o també Josep Janés van fer diferents intents en ple 
franquisme: res, ni revista generalista (excepte l’efímera 
Tele/estel), ni diari van ser possibles. El franquisme 
no va estava disposat a rescabalar els efectes de la 

seva obra descatalanitzadora: cap de les capçaleres 
suprimides va reaparèixer (La Veu de Catalunya, La 
Publicitat, La Humanitat, El Matí, Diari de Mataró, Diari 
de Vic, L’Autonomista...).  Només l’obra de Rafael Tasis i 
Joan Torrent, Història de la premsa catalána, en servà la 
memòria.

L’obra destinada a fer-nos desaparèixer no podia 
permetre que un instrument de comunicació social 
de primera magnitud com era, aleshores, la premsa 
o la ràdio esclatessin enmig del nostre país. Els 
abominables designis franquistes ens deixaven només 
un espai imprès per a tothom per la poesia xarona 
i malgirbada o per la crònica d’un homenatge a la 
vellesa. Hom sabia positivament que una Catalunya 
democràtica amb premsa i escola catalanes aniria 
estenent, lentament, però implacable, la raonabilitat 
tossuda dels fets: calia violentar la realitat i no deixar 
informar-se els catalans amb la seva llengua, ni tornar a 
crear un imaginari col·lectiu, ni restaurar l’ús social de 
la llengua amb normalitat.

L’antecedent immediat de la premsa catalana es 
pot resumir fins a 1936 (J. M. Figueres, 2002), en un 
creixement constant de la premsa catalana, amb el 
predomini de capçaleres en castellà difícils de batre: La 
Vanguardia, El Diluvio, Diario de Barcelona i Las Noticias. 
Una realitat de premsa catalana més avançada fora 
de Barcelona que a la capital. Però arreu es fa palesa 
la pluralitat temàtica i política de la premsa en català: 
publicacions esportives, per a la dona o tècniques, 
entre d’altres temàtiques.
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La ràdio durant el període republicà tenia una “nineta 
dels ulls” del catalanisme en les emissions de Ràdio 
Associació de Catalunya, en competència amb la 
bilingüe Radio Barcelona. El panorama de la premsa 
catalana el 1976-77 es limitava a l’Avui i en pàgines 
escadusseres al Diario de Barcelona, Mundo Diario o 
El Correo Catalán, i a revistes com Arreu, Oriflama, 
Presència o Canigó. Fos amb la majoritària castellana 
o la reduïda catalana, els periodistes han estat la 
pedra toc de la lluita per la llibertat d’expressió 
a les acaballes del franquisme: ells van donar veu 
a les múltiples reivindicacions (veïnals, laborals, 
culturals...) que soscavaven les bases del règim i en 
patia les conseqüències.  L’àmbit assenyalava que sense 
institucions pròpies, sense oficialitat del català, sense 
escola catalana i sense suport a la premsa catalana 
“la normalització informativa no seria possible.” La 
Vanguardia Española (6/IX/1977) assenyalava la causa 
del poc impuls inicial de la premsa catalana “suprimida 
la fase de represión directa, los medios de comunicación 
sufren las consecuencias de estos cuarenta años de 
represión lingüística.”

Malgrat la fi de les prohibicions, el panorama d’aquest 
sector no podia ser falaguer perquè no hi havia 
un empresariat que volgués arriscar, no hi havia 
periodistes preparats ni personal d’impremta, calia 
crear un nou llenguatge periodístic i també calia saber 
fins a on hi havia públic, perquè, recordem-ho, no 
hi havia prou població educada en català a l’escola: 
“caldrà estudiar les possibilitats reals d’un públic en 

la nostra llengua. Quants en són?”  Per consolidar 
el mercat de la premsa calia organitzar agències de 
notícies en català, una distribuïdora pròpia i empreses 
publicitàries pròpies. Jordi Sarsanedas, recordava 
a l’Avui (17/IV/1977), que Serra d’Or es plantejava 
la continuïtat, perquè periclitava el període de la 
premsa unitària i començava la de partit, Jaume Fabre 
destacava que calia superar el tarannà de premsa de 
resistència.

L’àmbit proposava la creació d’una tv catalana, 

independent de TVE i dreçada de cap i de nou, i 
assenyalava que havia de ser catalana en llengua i 
en continguts amb l’objectiu del “redreçament de la 
cultura catalana.” La nova televisió havia de tenir unes 
característiques de funcionament semblants als de la 
tan lloada BBC: independent del govern, dependent 
d’un organisme autònom vinculat al Parlament “i 
que tingui una autonomia de control absoluta”, en 
aquest organisme no hi havia d’haver partits polítics, 
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sinó representants sindicals, d’entitats culturals i 
veïnals, que garantís “la diversitat del país”. L’Avui  
(12/VIII/1977) comunicava que s’havia constituït la 
Societat anònima Televisió Catalana. També proposava 
la creació d’una emissora de ràdio que garantís 
emissions locals i comarcals. 

Si bé l’àmbit de les revistes especialitzades o 
d’informació general no era contemplada, sí que 
mereixia una atenció preferent la situació de la 
publicitat. En aquest camp sí que la presència de la 
llengua castellana era abassegadora, només marques 
de carquinyolis o ratafia s’escapaven d’aquesta 
tendència. Era l’espai on la campanya de “Català al 
carrer” calia que guanyés visibilitat. La publicitat podia 
garantir que el català arribés arreu, a tots els diaris, a les 
ràdios, als rètols dels grans magatzems. Més enllà d’un 
punt de vista centrat en l’acció cultural, de fet, tenia 
raó quan deia “la publicitat és un dels mitjans més 
importants per a normalitzar l’ús de la llengua”, on es 
produïa la dissociació entre un públic majoritàriament 
catalanoparlant que no rebia en la seva llengua allò 
que se li suggeria de comprar o se li comunicava. Calia 
empreses adients, models de llengua i hàbits per fer-
ho. 

L’àmbit va organitzar un cicle de conferències sobre la 
història de la premsa catalana de 1939 ençà i Teodor 
Garriga, antic locutor de Ràdio Associació, va oferir 
moltes hores de ràdio al Congrés, recordava Fuster. 
Els esforços dels periodistes anaven en la direcció de 
preparar el congrés de la seva professió.  Tot i amb 

això, Jaume Fabre, Sergi Schaff i Teodor Garriga, van 
coordinar l’àmbit des de Catalunya, i Jaume Muñoz i 
Assumpció Cortés, des del País Valencià i les Illes. Va 
acabar la tasca a Figueres. 

Fet religiós: canvi i 
arrelament

L’àmbit de Fet religiós va oferir el panorama més 
complet del seu arrelament al país. Segurament era la 
institució més avançada en l’ús de la llengua catalana i 
que gaudia internament d’una capacitat d’autogovern 
institucional gens menyspreable al marge de l’estat. 
Va demostrar un alt grau de compromís amb el 
Congrés, amb la facilitat que li donava l’elevat nombre 
d’organismes cristians que estructuraven l’Església 
catalana del moment. Dos d’aquests van tirar endavant 
el projecte, el Centre d’Estudis Francesc Eiximenis i el 
Centre d’Estudis Pastorals. El Congrés no va incorporar 
un àmbit sobre Filosofia.

Les relacions entre el catalanisme, la cultura catalana 
i la fe catòlica es manifestaven de temps allunyats. 
La Veu del Montserrat, des de Vic, va ser el primer 
exemple d’una catalanisme catòlic, exemple d’una 
sensibilitat específica de l’Església a Catalunya, 
que, més enllà de la proposta que fes a la societat 
del seu temps, va ser una de les institucions que 
més va promoure l’ús de la llengua catalana en 

el període que aquesta no tenia reconeguda cap 
prerrogativa, també durant el franquisme, a mig 
camí d’una eina normal d’evangelització i d’afirmació 
col·lectiva. La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat va ser l’organització laica catòlica que 
fins a 1936 més va fer per arrelar el catolicisme a les 
característiques nacionals del país (el Centre Francesc 
Eiximenis en va formar part). Mentre, que dins de 
les estructures eclesials, fomentant l’ús del català 
en la pietat popular, la catequesi o la predicació 
foren importants l’Obra d’Exercicis Parroquials, la 
Federació de Joves Cristians i el Foment de Pietat 
Catalana. Tingueren un paper d’aglutinador en aquest 
sentit l’Abadia de Montserrat  i els bisbes Torras i 
Bages i el cardenal Vidal i Barraquer, especialment.                                                                      
Malgrat que sectors del catolicisme català abans de 
1936 seguien l’estela del catolicisme europeu: revistes 
culturals (La Paraula Cristiana), revistes d’actualitat 
(Esplai), organitzacions juvenils (Federació de Joves 
Cristians), partits democràtics desvinculats de la 
jerarquia (Unió Democràtica)...  el context general de 
tensió política va portar altres nuclis a una “exacerbada 
actitud defensiva”. La  Guerra Civil anorreà aquest 
procés i situà el tarannà específic d’una Església que 
“llegís els signes dels temps” entre el dubte i la negació. 
El martirí que patí en zona republicana, especialment 
el 1936-1937,no es convertí en valors tan cristians com 
pau, perdó i fraternitat per a tothom, des de 1939 (R. 
Tasis, 2011).

Com amb molts altres àmbits, va ser l’aparició de nous 
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joves clergues i dirigents nascuts després del trauma 
de la Guerra Civil els qui van renovar les estructures 
eclesials i les van situar de bell nou al mig d’una 
societat en transformació, en el moment que es va 
creure que Catalunya i Holanda foren els dos països on 
l’aggiornamento del catolicisme que va representar el 
Concili Vaticà II va tenir més impacte. Les declaracions 
de l’Abat Escarré a Le Monde (1963) i la campanya 
“Volem bisbes catalans” (1966) va posar de manifest 
la presència d’un sector de cristians catalans que 
s’oposaven al règim oficialment catòlic del general 
Franco. La presència de cristians en la lluita política i 
sindical, també en partits d’esquerra, s’incrementà amb 
l’encíclica Pacem in Terris que oferia una visió cristiana 
a la necessitat de règims polítics que garantissin els 
Drets Humans. El Vaticà també actuà com a impuls 
del progrés del català, en autoritzar, des de 1965, l’ús 
de les llengües del poble en la litúrgia, en detriment 
del llatí. Malgrat això, si bé l’Església a Catalunya 
tenia prou camí avançat, al País Valencià el pes de la 
castellanització era feixuc i a les Illes a les parròquies 
rurals es mantenia una àmplia normalitat de l’ús de la 
llengua.

Els PPCC eren a mitjan anys setanta uns territoris 
amb una abassegadora majoria catòlica, amb petites 
comunitats evangèliques i una de jueva, que havien 
tingut una vida difícil sota la dictadura franquista. 
Per tant l’àmbit, acollint-se a allò concret, féu una 
aportació sota els paràmetres de la confessió cristiana 
majoritària. L’àmbit no es proposava en la seva 

aportació catequitzar, no era el lloc, volia seguint 
la concepció d’una laïcitat positiva conèixer “les 
repercussions concretes del fet religiós a casa nostra”, 
especialment en la cultura i la societat, i com afirmava 
Pere Lluís Font a Serra d’Or (X/1977), malgrat el 
procés de secularització, el catolicisme encara tenia 
una responsabilitat: “a l’hora de la normalització 
lingüística, cultural i política del país”. 

Abans de començar la seva fase de discussió, els bisbes 
catalans van manifestar la seva simpatia pel Congrés. 

L’àmbit de Fet religiós, en paraules de Font, tenia dos 
objectius gairebé fundacionals, expressats en termes 
contundents: “acabar amb l’anòmala situació de les 
esglésies en matèria de catalanitat” i “liquidar l’antiga 
tradició de convertir les batalles polítiques en guerres 
de religió.” 

Els cristians del darrer àmbit del Congrés reconeixien 
una nova situació de la religió, que es generava pels 
canvis sociològics que posaven en crisi la societat 
tradicional, però també perquè sectors cristians 
volien perdre les antigues situacions de privilegi i 
“potenciar els factors alliberadors del cristianisme.” 
Provocat per tres motius. Per la pèrdua progressiva 
del “protagonisme cultural de la religió”; “pel record 
traumatitzant de la persecució religiosa durant la 
Guerra dels Tres Anys, sinó també per la repressió 
posterior exercida per motius ideològics carregats 
de justificacions religioses”, que va generar el 
nacional-catolicisme que “en els àmbits de la vida 

personal i col·lectiva, configura la cultura repressiva i 
descatalanitzadora d’aquest període.”

D’antuvi, com recordava Font, les aspiracions eren 
molt ambicioses, volia estructurar un estudi sobre dos 
eixos, el balanç de la producció cultural i l’actuació 
dels diversos grups religiosos als PPCC i el paper dels 
creients en el futur del país. Dues eines, en aquest 
sentit, va ser la publicació en una revista especialitzada 
d’un inventari de 1930 ençà de les publicacions 
de teologia i religió en català, que cobria la part 
bibliogràfica catòlica del primer objectiu, i pel que fa al 
segon aspecte, el manifest “Declaració sobre la funció 
dels intel·lectuals cristians en al societat catalana 
actual”.

A partir del primer apartat de l’àmbit, “Religió i 
catalanitat”, malgrat l’avenç que hem esmentat en 
l’ús del català assenyalava amb claredat quina era la 
situació vers la llengua del catolicisme a Catalunya: 
“no hi ha una postura prou ferma de l’Església Catòlica 
que corregeixi abundants pràctiques realment 
anticatalanes, car resten molts sectors –ensenyament, 
serveis assistencials, publicacions–, en les quals 
s’utilitza el castellà com si fos la llengua del país, i 
nombrosos ordes religiosos fan servir sempre el castellà 
com a llengua única de comunicació.” La motivació 
d’aquesta forma de procedir es palesa en una classe 
social i en unes congregacions: “la ignorància i el 
servilisme d’una certa burgesia que, en l’afany de 
distingir-se de les classes populars, menysprea la 
llengua catalana que, en les escoles dels anys quaranta 
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fins els anys setanta, era considerada de rang inferior”; 
però també “la presència nombrosa de membres 
de congregacions i ordes religiosos castellans que... 
utilitzen el castellà de la manera més normal.” 

La qüestió transversal de la immigració o “els altres 
catalans” apareixia en l’àmbit, recriminant a l’Església 
catòlica que “ni tan sols al Principat s’ha arribat encara 
a una normalització mitjana en els espais d’influència 
religiosa”, i per això insistia  en què calia “una postura 
oficial clara, ferma i conseqüent, capaç de corregir 
totes les pràctiques anticatalanes.”

La pastoral obrera, al seu torn, no havia tingut una 
posició definida sobre la qüestió de la llengua. Les 
comunitats evangèliques tenien poca tradició de 
catalanitat.

Per això La Vanguardia Española (4/IX/1977), destacava 
que “las iglesias existestentes en los Países Catalanes 
tomen las medidas adecuadas para llegar a la total 
normalización del catalán en los ámbitos de influencia 
para haver efectivo su enraizamiento en la cultura 
catalana.”

L’àmbit considerava que tot el procés endegat no 
era sòlid fins que les esglésies “tinguin una estructura 
organitzativa i territorial que correspongui a la 
realitat nacional dels PPCC.” Si bé Arrels cristianes de 
Catalunya (1985-1986) va complir aquesta missió de 
reivindicació teòrica, a la pràctica no es va complir un 
segon element: “que tots els bisbes siguin fills de llurs 
respectius països”, com havia reclamat la campanya 

Volem bisbes catalans.

Per evitar el sucursalisme eclesial calia “una estructura 
organitzativa i territorial de les esglésies i de les 
províncies dels religiosos que correspongui a la realitat 
dels PPCC.”  Per això perquè “s’obri el camí vers una 
Conferència Episcopal dels PPCC” caldria reforçar 
l’autonomia de les tres províncies eclesiàstiques i 
fomentar els programes de coordinació interdiocesana. 
Anunciava així la reivindicació iniciada pel bisbe 
Antoni Deig el 1991 per estructurar l’Església catalana 
a partir d’una conferència episcopal catalana.

L’àmbit va adaptar al temps curt de què disposava els 
objectius ambiciosos que tenia. A més de la defensa de 
la llengua, l’àmbit també estudiava les noves formes 
d’arrelament de l’Església a Catalunya a “Religió i 
societat”, que es convertia en la forma possible del 
gran objectiu de l’estudi del paper dels creients en el 
futur del país. Enllaçant amb la tradició d’avantguerra, 
que la guerra civil va esclafar, es replantegen temes 
doctrinals com la llibertat, la tolerància. Nous 
corrents insistien “sobretot en la importància de la 
problemàtica social, de la qual estava força mancat el 
cristianisme català anterior”, es planteja la renúncia al 
privilegi i la recerca d’espais de llibertat per a tothom 
en una societat pluralista, tenint en compte que 
“aquest corrent obert topà amb la incomprensió 
i l’obstrucció dels sectors oficials de més pes de 
l’Església.”  Però encara sense prou perspectiva d’anàlisi, 
aquesta voluntat de renovació va “provocar el retrocés 
numèric corresponent”, pèrdua d’identitat i dificultat 

d’adaptació als nous temps, malgrat les institucions de 
què disposava i els fidels que la seguien. 

L’acceptació de la diversitat d’opcions polítiques 
dels cristians feia necessari un plantejament que avui 
encara sembla tan decidit com imprescindible per 
garantir dins de l’Església “coses tan fonamentals per a 
la consciència moderna com el respecte als drets dels 
individus i de les minories, la formació de corrents 
d’opinió, la representació de tendències en les diverses 
instàncies, la llibertat d’investigació... la participació en 
la designació de responsables.”

Una altra conseqüència del pluralisme dels catòlics 
és “el retrocés dels vells reflexos antireligiosos 
de l’esquerra”, la presència de “sectors cristians 
a l’avantguarda de la lluita contra l’explotació 
econòmica” i l’acceptació per nuclis de cristians de 
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propostes provinents del marxisme. En resum, pel que 
fa a la confessionalitat de l’Estat, allunyant-se d’un 
règim dictatorial oficialment catòlic, proposava “el 
reconeixement de l’autonomia i el laïcisme de l’Estat i 
el desig d’una major llibertat de l’Església... renunciant 
als privilegis heretats del franquisme, es propugna un 
règim de separació Església-Estat i de llibertat religiosa” 
i que les esglésies es convertissin en “escoles de llibertat 
i de democràcia i que no siguin un obstacle ideològic 
en la lluita contra les diverses formes d’explotació, 
d’opressió i de discriminació”. Per aquest motiu calia 
que “el sosteniment de l’Església recaigui només 
sobre els creients, que hi hagi comunicació entre les 
diverses comunitats, que els clergues visquin de llur 
propi treball i que les finances de l’Església siguin 
transparents i publiques.”  

L’hegemonia social catòlica s’esquerdava, i entre els 
mateixos creients es produïen canvis en matèria 
de costums i mentalitats, oposats als defensats 
per la jerarquia. Pel que feia referència a la qüestió 
de l’ensenyament, l’àmbit recollia dues tendències 
diferenciades: “mentre uns volen mantenir l’escola 
privada adherida als principis bàsics de la nova 
pedagogia catalana, abolint el classisme mitjançant 
les subvencions estatals, altres creuen que només amb 
la reconversió de l’escola privada religiosa en escola 
pública és possible acabar amb el classisme i educar 
en el pluralisme”, perquè era en l’església on cal educar 
en la fe i mantenir el respecte a la pluralitat religiosa 
a l’escola. Fos quina fos l’opció triada, calia demanar a 

les escoles religioses que optessin pel model d’escola 
catalana en llengua i continguts.

L’àmbit estudià la qüestió religiosa i els partits en 
autors literaris i edità un opuscle “El fet religiós i la 
cultura catalana”, amb tres edicions adaptades al 
Principat, País Valencià i les Illes. Per Fuster aquest 
àmbit va ser un model de coordinació a nivell dels 
PPCC.

L’àmbit va tenir una coordinació territorial completa, 
Ricard Pedrals, va treballar des de Catalunya; Pere 
Llabrés, des del Mallorca; Joan Estruch, des de 
Menorca; Antoni Costa, des d’Eivissa i Formentera; 
i Francesc Fuster i Joan Lluís Sanchís, des del País 
Valencià.

Els actes finals de l’àmbit es van fer a Tarragona i 
van comptar amb una conferència de Jordi Llimona 
sobre “L’alliberament de la dona en el cristianisme”; 
Àngel Colom i Enric Sala havien d’intevenir sobre “El 
fet religiós als PPCC de 1939 ençà: perspectives de 
futur”, i s’instal·là una exposició de llibre religiós en 
català. L’Arquebisbat de Tarragona, com destacava La 
Vanguardia Española (4/X/1977), va mostrar distància 
dels textos aprovats, en un ambient dominat per laics.

Dos àmbits no van poder presentar documentació 
publicada oficialment, el dedicat al mar i la pesca 
i el dedicat a la Projecció Exterior, que arribà a 
fer uns actes de final d’àmbit i a donar a conèixer 
un manifest provisional. Com recollia l’Avui (20/
XI/1977), plantejava una qüestió tan utòpica avui 

com que “els esmenats estats [l’espanyol i el francès] 
han de promocionar la divulgació de tota la cultura 
catalana amb la mateixa igualtat de finançament i 
de condicions que qualsevol cultura, inclosa l’oficial” 
i crear un organisme, establert el 1937, semblant 
a la Junta de Relacions Culturals, per coordinar 
les principals institucions culturals dels PPCC per 
projectar-se a l’exterior.

Pocs dies després, a l’Avui (22/XI/1977), des d’aquest 
àmbit del Congrés, J. M. Batista i Roca, Joan Amorós i 
Enric Garriga-Trullols proposaven la voluntat de crear 
el Cercle d’Agermanament Occitano-català (CAOC).
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El suport de l’Ajuntament 
de Barcelona

L’administració pública que més s’implicà en el suport 
al Congrés va ser l’Ajuntament de Barcelona, lluny 
quedava una altra administració que havia demostrat 
una certa sensibilitat pel país com va ser la Diputació 
Provincial barcelonina, que, com altres diputacions, 
promovien l’ensenyament del català en les seves 
institucions educatives. Semblava que l’Ajuntament del 
Cap i Casal volia resoldre el tort que havien provocat 
els 18 del no al català. Històricament, l’ajuntament del 
Cap i Casal no havia estat aliè a la marxa del moviment 
del catalanisme. No sempre, però, l’Ajuntament havia 
fet costat a les reivindicacions catalanes, des del seu si 
la presència del Partido Radical al govern s’hi convertia 
en un adversari constant. L’any 1915 l’Ajuntament de 
Barcelona va ser la institució que, des de la intervenció 
del regidor Jaume Bofill i Mates, va permetre començar 
una campanya per la llengua catalana que donà origen 
a la creació de Nostra Parla i un programa complet 
de normalització lingüística, però, segons Josep 
Grau (2006), durant els anys 10 i 20, malgrat que va 
convertir el coneixement de la llengua catalana com 
un requisit per accedir a la funció pública municipal, 
la llengua predominant de la corporació era el castellà, 
excepte en la Comissió de Cultura. 

Des de l’Ajuntament de Barcelona, la Lliga Regionalista 
i les diferents formacions de l’esquerra catalanista 

havien promogut la catalanització de l’ensenyament 
des de les escoles municipals, especialment, a partir 
de 1918. L’any 1921, aleshores regidor catalanista 
independent, Manuel Carrasco i Formiguera 
demanava la catalanització dels rètols del carrer, 
però el Partit Radical s’hi oposava frontalment. Sota 
l’administració d’ERC, a Barcelona, se cercaven diners, 
des de la societat civil, per catalanitzar els rètols 
de carrer, si bé la vida de la corporació es va poder 
catalanitzar en el període republicà com ho feren les 
de tot el país.

La ciutat de Barcelona va passar el miracle de poder 
conservar, encara que fos castellanitzat i perdent 
algunes peces, com el carrer Claris o el carrer de les 
Corts Catalanes, un nomenclàtor dedicat a la història 
de Catalunya i a les seves principals figures, però va 
haver de veure com les estàtues passaven a “viure” 
en magatzems municipals durant el franquisme. El 
període del Congrés coincideix amb la reivindicació 
de la recuperació popular del retorn de les estàtues 
de Claris, Casanova, Layret i el doctor Robert. La 
simbologia tingué un paper important, i no gaire 
fàcil, l’11 de setembre de 1914. El president del CADCI 
Josep Puig i Esteve ofrenà una bandera catalana a 
l’Ajuntament de Barcelona, a causa del parlament va 
ser jutjat; els incidents durant els Jocs Florals de 1920, 
amb motiu de la visita del general Joffre varen ser una 
fita important en la història del catalanisme popular. 
Pel futur de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona 
donà suport, amb esmenes, a la proposta que féu 
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l’estiu de 1922 el CADCI als ajuntaments catalans per 
reclamar el caràcter nacional de Catalunya “i el dret de 
regir-se per un govern propi”.

Tornant als anys setanta, el CCC va rebre l’adhesió 
de les diputació de Girona, tot i que, segons La 
Vanguardia Española (26/II/1977) s’hi afegia la de 
Barcelona que posava a disposició el Palau i els edificis 
de l’ens. I ens sembla significatiu que, en el moment 
que la institució predemocràtica havia de reivindicar 
una simpatia popular, no constés cap més relació.

El regidor Soler i Padró, encara sota l’alcaldia de Viola 
Sauret, demanà l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona 
al Congrés a mitjan octubre de 1976 i el suport 
econòmic corresponent. És en aquest període que 
comencen, al centre de Barcelona, retolacions de carrer 
en català. Pel conjunt d’ajuntaments del Principat, 
el caràcter capdavanter del de Barcelona tenia un 
sentit d’imitació important, com recordava l’àmbit 
de Dret: “també es parla dels canvis oficials en aquest 
sentit  especialment dels ajuntaments, i en concret, 
el de Barcelona, que a més d’altres manifestacions 
d’incorporació del català a la vida corporativa, han 
canviat el nom dels carrers o tenen el projecte de fer-
ho”.

Després de ser nomenat alcalde de Barcelona, Josep 
M. Socias Humbert, destacava La Vanguardia Española 
(18 i 22/XII/1976), l’adhesió de la corporació al CCC “se 
llevaría a cabo en un triple frente: moral, con el acuerdo 
institucional; con la disposición del Congrés de Cultura 

Catalana de los servicios municipales, i con la ayuda 
económica”. El seu primer ple concretava la proposta 
anterior. La col·laboració entre els dos organismes la 
duria a terme el primer tinent d’alcalde Manuel Font i 
Altaba.

Com recollia La Vanguardia Española (27 i 28/I/1977), 
l’aportació de 12 milions de pessetes representaven 
l’aportació més significativa que rebé el Congrés i el 
més adequat en aquell moment per endegar la tasca 
que es proposava. Es creava una comissió conjunta 
Ajuntament-Congrés per desenvolupar les actuacions. 
Jaume Fuster (1978) amb una expressió ben popular 
expressava: “Quan vam saber la xifra vam caure de cul: 
dotze milions!”, la Caixa de Pensions va aprovar una 
quantitat semblant. No tinc constància d’ajuts tan 
significatius de diputacions i altres ajuntaments.

La comissió mixta Ajuntament-Congrés proposava 
que les associacions de veïns nomenessin un 
representant a les juntes de districte per coordinar els 
ajuts de foment al català, tornar  els noms tradicionals 
al nomenclàtor barceloní i “accedir a la catalanització 
de lèxic corresponent a tota mena de rètols públics.” 
Així, doncs, es començava a resoldre el plet que abans 
de 1936 no havia aconseguit un desllorigador. Es 
comunicava que la comissió havia proposat que el 
Parlament de Catalunya pogués ser visitat pel públic, 
amb la versió de La Vanguardia Española (24/II i 10/
III/1977). El CCC va servir a l’Ajuntament de Barcelona 
per començar a adequar la imatge dels carrers de la 
ciutat a la pertinença al país.

Significació del Congrés

Més enllà del procés de gestació, l’acció que dugué 
a terme i l’anàlisi aprofundit dels àmbits que dugué 
a terme, què van dir els coetanis del Congrés com 
esdeveniment?  Per Alexandre Cirici, a Serra d’Or 
(XII/1977), “ha estat un fenomen extraordinari, únic, 
com a estímul i fruit alhora d’unes circumstàncies 
històriques excepcionals.” Pi i Sunyer, als actes de 
cloenda, parlava d’“un fet irrepetible”.

Certament, diferents veus coincidien en 
l’excepcionalitat de l’esdeveniment. L’opinió de Josep 
Maria Pi i Sunyer, recollida a l’Avui (22/VI/1977),  ho 
feia bevent en la tradició catalanista. El Congrés 
recollia una estratègia molt arrelada quan, per la 
pervivència nacional, s’assumia una gran iniciativa 
més enllà dels partits polítics. Ho havia intentat el 
Centre de Dependents i havia estat l’objectiu de la 
Unió Catalanista i ara ho feia el Congrés. Pi afirmava 
un concepte d’”emergència nacional” de canvi de 
les estructures “lògiques”, de superació d’estructures 
habituals quan la política i els partits quedaven en 
segon lloc: “Catalunya sempre haurà d’agrair el que 
ha fet al seva cultura per la seva llibertat nacional. És 
normal que els governs ajudin la seva cultura, però 
havent estat la cultura catalana des de fa molt temps 
una cultura discriminada i marginada... en el nostre 
país s’ha produït un fet que pot semblar paradoxal, 
i és que en comptes que sigui el poder polític el que 
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ajudi la cultura, ha estat aquesta la que ha hagut de 
contribuir al redreçament nacional de Catalunya. 
Moltes vegades en la nostra història s’ha donat aquest 
cas, que la cultura hagi estat el motor de la llibertat 
política i que siguin els moviments culturals els que 
impulsin la llibertat de la pàtria.”

La paradoxa excepcional pel temps també era,  com 
deia Gregori Mir, a Serra d’Or (XII/1977), “difícilment 
una cultura viva pot ésser objecte d’un Congrés”. 
Per diversitat de tendències i activitats, però aquest 
no era aleshores el nostre cas, acabats de sortir de 
la Dictadura i encara mancats de prou instruments. 
Joaquim Carbó, a l’Avui (4/VII/1977), sota el títol 
“Un congrés especial, diferent” el percebia així: “És un 
Congrés estrany aquest de la Cultura Catalana. Pot 
molt ben ser que mai hàgiu sentit parlar d’un altre 
com aquest. Al començament per centrar el que és un 
congrés se sol pensar en una reunió de professionals 
que dura uns dies”, però aquest “vol comptar amb la 
participació de tots els habitants dels PPCC”. 

I en la forma d’estructurar-se Gregori Mir  creia que “tal 
com es va plantejar l’organització, tothom s’hi podia 
sentir representat”, per això com recordava Casals 
Colldecarrera en els actes finals: “sortosament no hi ha 
hagut unitat ideològica, ni doctrinal, ni molt menys 
política, perquè el Congrés no ha estat influït per cap 
tendència política.”

Excepcionalitat de proposta, d’organització i, també, 
de situació nacional com deia Pedrolo, (Espar, 2001), 

amb un cert punt de victòria assolida, després de 
comentar els efectes genocides del règim franquista, 
que havia posat en seriós risc la supervivència nacional 
dels catalans: “venim de lluny i sortim de silencis 
provisionals per donar fe de vida, com sempre hem 
fet en el passat, per a dir d’una manera senzilla però 
amb fermesa convincent: Som i tenim voluntat d’ésser 
també en el futur”. Francesc de Borja Moll, a l’Avui (25/
XI/1977), seguia una orientació semblant a l’escriptor 
urgellenc: “ha estat un gran crit de via fora que ha 
mobilitzat tots els estaments socials i professionals 
amb la decisió de defensar aferrissadament tot 
el complex de la nostra cultura i assegurar la 
supervivència de la catalanitat.” 

Pi i Sunyer enllaçava el sentit de perill superat i 
d’esperança amb el futur amb la idea de Renaixença 
tan estimada pel catalanisme històric: “ajudin en tot 
el que puguin aquesta cultura mil·lenària que no vol 
morir mai i que ha representat les darreres trinxeres 
des de les quals s’han preparat el renaixement i la 
pàtria comunes.”

Carbó donava un altre sentit de represa, amb un sentit 
més optimista: “l’any 1939 ens vàrem aturar com a 
catalans, només hem reprès la vida normal de poble 
de mica en mica... Ara, amb el Congrés, es pretén 
recuperar el temps perdut, posar les coses al dia, fer 
tots els possibles per situar-nos en un 1977 en plena 
normalitat.”

Maria Aurèlia Capmany (que ho compartia amb Joan 

Fuster) donava el sentit al Congrés el de l’èxit èpic 
després del perill i alhora del gran escandall per saber 
on érem i què calia fer, com recollia La Vanguardia 
Española (31/V/1977): “El Congrés de Cultura Catalana 
no es más que el retorno a las tiendas después de la 
batalla. Tenemos que hacer recuento de lo que hemos 
perdido, de lo que hemos salvado, de lo que podemos 
reconquistar. Es una tarea larga y colectiva.”

Permanència del Congrés

Des de la pàgina que oferia l’Avui al CCC (17/III/1977), 
s’indicava que els tres objectius del Congrés havien 
estat: estudi (treballs i ponències dels àmbits), 
sensibilització (campanyes i actes) i creació de mitjans 
perquè la nostra cultura sigui una cultura “normal”. 
Si veiem el conjunt de les opinions sobre el significat 
del Congrés, s’hi percep el fet que s’ha sortit del sot, 
però calia tornar a caminar. En cloure’s el Congrés, la 
situació no havia canviat de cop, fins i tot  Serra d’Or 
assenyalava les dificultats de l’únic diari en català del 
moment, l’Avui, el tancament de revistes en la mateixa 
llengua i el fet que cap altra diari en castellà volgués 
canviar de llengua i, a més, l’avenç del català a l’escola 
s’havia aturat. Baltasar Porcel, des de La Vanguardia 
Española (3/XII/1977), afegia que no es venien més 
llibres en català: érem “un país pendiente” o en paraules 
d’Espar a l’Avui (20/XI/1977): “S’ha d’insistir molt que 
ara tot just comencem, que tenim un poble per refer.”
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Però una diferència era que aleshores es coneixia més 
el terreny, per fer camí el president Tarradellas, acabat 
d’arribar de l’exili, afirmava en la cloenda del Congrés, 
en la crònica de l’Avui (29/XI/1977): “Ara, tanmateix, 
deixem-nos d’enyorança  perquè és l’hora de treballar. 
Molts dels anhels d’aquest Congrés per fer-los 
viables necessiten de la política i de l’acció que ha de 
promoure la Generalitat... d’aquesta manera el nostre 
Congrés ha estat un gran llibre blanc de la situació 
de Catalunya on es pot llegir allò que cal debatre i 
discutir per portar a terme una política positiva per al 
triomf del nostre país.”  En el camp de la cultura, Max 
Cahner, a partir del testimoni del seu col·laborador 
Albert Manent (2010), el 1980 afirmava que, entre 
d’altres aportacions i documents: “Les conclusions del 
CCC formen part de la documentació bàsica que cal 
utilitzar com a punt de partida.”

Ja hem vist les propostes per crear un ens de 
l’administració dedicat a la normalització lingüística, 
propostes de museus nacionals d’història i de ciència 
i de la tècnica, la creació d’una biblioteca, un arxiu 
i un teatre nacionals, la Sindicatura de Greuges, un 
organisme dedicat al foment de la recerca científica, 
una ràdio i una televisió catalanes, recuperar la 
Institució de les Lletres Catalanes... Però més enllà 
dels organismes i estructura de la futura autonomia, 
en el camp de la societat, cal destacar la proposta de 
crear una conferència episcopal catalana o una regió 
eclesiàstica transitòria.

 A. Cirici indicava des de Serra d’Or (XII/1977): “el 

sentiment general de continuïtat va manifestar-se en 
diverses decisions...” Per això el Congrés feia inventari 
des les organitzacions que s’havien creat des de les 
seves estructures: el Servei per a la Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic Català, la Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori, l’Institut d’Estudis Agraris, 
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i 
l’Institut Català de Comunicació i, a més, el Cercle 
d’Agermanament Occitanocatalà.

A banda de les propostes que recolliria la nova 
administració, les de l’àmbit acadèmic i la societat 
civil i les simplement proposades, algunes volien 
recollir no l’acció d’un àmbit, sinó l’esperit de conjunt 
del Congrés, en dos sentits diferents. Els secretariats 
del CCC al País Valencià es volien convertir en els 
Consells Populars de Cultura Catalana. Des de 
Canigó (3/XII/1977), la crida dels Consells, quan 
començava la llarga i feixuga via estatutària, partia 
de la constatació que el CCC no havia acabat i calia 
“promoure tota mena d’activitats que contribueixin 
al desvetllament de la consciència nacional popular”, 
per restituir el català com a llengua oficial als PPCC 
i “que es vagi estenent el seu ús a tots els nivells”, 
defensar el patrimoni natural i artístic, desenvolupar 
la coordinació cultural i defensar una estructura 
política comuna entre els PPCC en els seus estatuts 
d’autonomia. Signaven el manifest persones que 
havien treballat al Congrés com Max Cahner, Ramon 
Folch, Jaume Fuster, M. Antònia Oliver, Enric Pedrosa, 
Rafael Ribó i Jaume Sobrequés.

Una altre eina per donar continuïtat a l’obra del 
Congrés n’havia de ser la Fundació. Un organisme 
creat ja des de la reunió de Lloret que va fer definir 
l’esdeveniment i li va marca un calendari. La FCCC 
havia de ser l’eina per continuar els treballs que no 
poguessin enllestir-se en el període tancat de prop 
d’un any i el pressupost havia de ser semblant al de la 
resta de l’esdeveniment i el futur. 
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En diferents àmbits, el Congrés va definir termes i 
conceptes per avançar a les palpentes per superar 
el franquisme, com Genocidi cultural, Diglòssia o 
Normalització lingüística, que hem incorporat als 
nostres dies. Va destacar conflictes ben presents avui 
com el tracte desigual econòmic i fiscal de l’estat vers 
Catalunya i volia blindar la futura autonomia davant 
de la intromissió espanyola. Altres termes potents no 
han arrelat prou: cultura nacional, nova catalanitat, 
alienació nacional i escriptor català. Va recuperar el 
terme catalanisme i va oferir una perspectiva present 
del resultat de la Guerra de Successió i del significat 
de la Renaixença. Va entendre el franquisme com un 
règim fonamentat en el desordre, en no servir el país 
i dedicat a frenar-ne el desenvolupament en tots els 
àmbits, amb una voluntat precisa a fer desaparèixer la 
catalanitat i una capacitat de resistència del moviment 
cultural català forta com a resposta.

El Congrés en números

El Congrés  va aconseguir 15 000 adhesions individuals, 
i 1 400 d’entitats, 12 400 congressistes amb carnet 
i 3 400 persones que van treballar en els treballs 
dels àmbits, 300 secretariats d’àmbit comarcal i 50 
secretariats de barri. Malauradament no va aconseguir 
els 30 000 congressistes que es plantejava d’aconseguir, 
la qual cosa també va repercutir en el desplegament de 
l’esdeveniment. 

Per entitats, el nombre d’ajuntaments va ser minso, 
formats com estaven la majoria per regidors 
franquistes, en total 63, dels quals 5 foren caps de 
comarca. Van destacar per adhesió, els col·legis 
professionals, 29; els grups catòlics o parròquies, 19; i 
les escoles, associacions de pares o entitats educatives, 
130; i les entitats dedicats al cant coral, 20. Només 
l’adhesió d’un sol partit polític.
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