
Notes sobre el II Congrés de Cultura Catalana. 

Els que hi érem, sempre diem que va començar el 1974, tot i que oficialment 

començava a rodar el 1975, sempre, però, abans de la mort de Franco. (Insisteixo en 

aquest detall perquè aquest CCC no va poder comptar amb cap suport polític 

institucional). 

Retrocedim:  el novembre de 1971 es posava en marxa la  ‘clandestina’   --però amb 

voluntat de molt activa, molt oberta i molt visible--    Assemblea de Catalunya, 

proposta que havia posat en contacte sectors professionals i socials ben diferents. En 

efecte:  des el suport de les CC. OO.    –organització no autoritzada, i que adoptava a 

Catalunya el nom (gràcies, Cipriano García!)  de Comissió Obrera Nacional de 

Catalunya--;  de les Associacions de Veïns, molt reivindicatives aleshores i molt 

arrelades en les dites ‘àrees urbanes de nova creació’ (o sigui: suburbials);  del 

moviment que havia de generar la Unió de Pagesos;  dels centres escolars que es 

nodrien, ideològicament, dels Moviments de Renovació Pedagògica (veure: ‘Rosa 

Sensat’);  de les comunitats cristianes de base, que s’enfortirien el 1973 amb l’aparició 

de ‘Cristians pel Socialisme’; de les Universitats i dels seus grups més actius d’ençà de 

la creació, el 1966, del Sindicat Democràtic;  dels Col.legis Professionals, com el 

d’Aparelladors o el d’Enginyers; dels desparxos d’Advocats Laboralistes;  dels  

col.lectius de Periodistes (temps de Josep M. Huertas, J. Martí Gómez, Maria Aurèlia 

Capmany,  Montserrat Minobis, Manuel Campo Vidal, Josep M. Cadena, ‘Canigó’ i 

Isabel-Clara Simó, Montserrat Roig, etc.) 

El CCC rep l’ajut, no gens insignificant, del Col.legi d’Advocats. I  --qüestió bàsica--   

defineix  el territori català com el dels Països Catalans (gràcies, Joan Fuster!), la 

traducció dels quals en nació  (en un futur proper) obre debats vivíssims, que porta a 

gent de seny, com ara Francesc Vallverdú, a  parlar d’àrea nacionalitària... en contra 

de l’abrandada periodista i futura política institucional Balletbó, aleshores una de les 

veus més ‘militants, a favor del  concepte de ‘Països Catalans’, i de la seva urgent 

estructuració política  

La idea de ‘Països Catalans’ va marcar la iconografia del CCC, des del seu primer 

moment, quan encara érem a les beceroles de la seva posada en marxa: teníem clar 

que eren membres nats del CCC valencians, catalans del Principat,  andorrans, 

habitants de les Balears i de les Pitiüses, de la Franja,  de la Catalunya Nord i de 

l’Alguer. Si bé això feia més complexa la posada en marxa del CCC, servia, alhora, per 

popularitzar la hipotètica unitat cultural i política d’una part de l’antiga Corona 

d’Aragó. Tant els mapes com materials escolars d’arreu dels territoris esmentats, els 

‘Països Catalans’ esdevenien també un espai a tenir en compte per als meteoròlegs, 

per exemple. 



A l’hora de l’anàlisi de les Conclusions i Propostes del CCC, serà pedagògic ressenyar 

les conseqüències d’aquest acord programàtic. D’una banda, pel molt material 

d’anàlisi generat pel CCC, així com de les instàncies professionals i culturals que se’n 

derivaven: AELC (Associació d’Escriptors en Llengua Catalana); Id. amb l’Associació 

d’Editors; creació de la ‘Fundació del Congrés de Cultura Catalana’, etc.  I el tema va 

arribar a la ponència institucional, com ho reflecteix l’article 145.1 de la Constitución 

Española de 1978:  “En cap cas s’admetrà la federació de Comunitats Autònomes”. 

 

El treball d’organització del Congrés, que va ‘captar’ molts gent d’un voluntariat 

cultural crec que estimulant (i àdhuc exemplar) tenia com a referents fixos: el Col.legi 

d’Advocats de Barcelona, professionals molt competents  --com ara Maria-Antònia 

Oliver, manacorina, i Jaume Fuster, barceloní, autor d’un llibre valuosíssim que és com 

un resum, un balanç i una història a la menuda del Congrés de Cultura Catalana. 

A més, hi havia responsables per temàtiques i per territoris. En el nostre cas, i pel que 

fa al Baix Llobregat,  vàrem ser designats l’historiador del Delta, Dr. Jaume Codina, i jo, 

l’Ignasi Riera. (Amb la boca tancada, i en lletra petita, diré que la tria no era del tot 

ingènua:  a més de ser amics de veritat   --‘velut viburna cupressi’--, i tots dos del nucli 

que mirava d’aconseguir la legalització d’un ja molt actiu Centre d’Estudis Comarcals 

baixllobregatí. Valor afegit:  les nostres opcions polítiques  --CDC i el PSUC--  eren, si 

més no aleshores, força diferents. En les moltes visites, reunions, debats, 

presentacions que vàrem haver de fer per molts indrets de la comarca amb nom de riu 

eixut,  la diversitat d’opinions polítiques palesava una voluntat: el CCC era cosa de 

tothom). Paradoxalment, ni l’Assemblea de Catalunya ni el CCC interessaven massa els 

que havien de ser els dos primers presidents de la Generalitat recuperada. 

Val la pena revisar els volums que contenen tant el resum dels debats com les 

conclusions finals de cada àmbit del Congrés. I proposo, ben seriosament, un exercici 

no gens senzill, que es pot convertir en un grup de treball multiprofessional solvent:  

establir la comparació entre les propostes elaborades (i votades) ara fa quaranta anys 

amb les resolucions i iniciatives legislatives (i, si s’escau, d’acció política)  dels quaranta 

anys de Parlaments i dels Governs   --de l’Estat, de les CCAA, dels Ajuntaments, de les 

Diputacions--  als territoris representats en aquell CCC. 

 

                                                ------------------------------------ 

 

 



Aterro i miro de fer memòria d’aquells anys de canvi, bescanvi i recanvi, si més no 

polític a més de generacional. 

A Cornellà posàvem en marxa un seguit de conferències amb experts sobre temes com 

les Institucions Autonòmiques (al llarg de la nostra història), sobre els moviments de 

Renovació Pedagògica, sobre el govern de les ciutats i pobles, sobre les organitzacions 

socials  al nostre país, sobre la qüestió migratòria. Demanàvem permís a les autoritats, 

a estones ben reticents: l’aval del Col.legi d’Advocats va ser fonamental per a tot 

plegat. En canvi, el relat d’una agonia i l’expressió ‘equipo médico habitual’ van 

provocar la prohibicions de darrera hora (amb arguments esperpèntics que ni els meus 

amics Perich o Forges haurien estat capaços d’inventar-se). 

A  les reunions generals dels responsables del CCC  --m’ho recordava sovint Xavier 

Folch--   hi havia molt interès per saber com funcionava el CCC al Baix Llobregat, en 

general, i a Cornellà, en particular.  I és que la comarca  --conjuntament amb el Vallès 

Occidental--  passava per ser, i gràcies a les lluites obreres tan actives, un dels espais 

humans més definitius per a la configuració d’una Catalunya que trenqués els tòpics 

que, no pas ‘sine fundamento in re’, li havien estat atribuïts. 

El diumenge de desembre, anterior a les festes nadalenques, i al cap d’un mes de la 

mort de Franco, va tenir lloc la festassa del Parc de les Aigües de Cornellà, que va 

quedar reflectida gràficament en la majoria dels mitjans de comunicació del país. (La 

coberta de ‘Serra d’Or’ del mes següent és una bella mostra a favor d’una vella i bella 

utopia). La telefonada, l’endemà, de Pi-Sunyer, conseller de Cultura del govern 

Talladellas, bé val un òscar!) 

Si contaré els meus records d’aquell dia, em vull fixar en la imatge visual, tan 

sorprenent i que explicava que una mort podia anunciar, en aquest cas sí, una diguem-

ne resurrecció  laica... L’anunci, al desembre, d’una anhelada primavera. Que els 

treballadors de ‘Laforsa’ i de ‘Seat’ omplissin, vestits amb la roba de la feina, aquell 

parc de les aigües va ser estimulant. A més, la presència telemàtica de Lluís Mª. 

Xirinacs i de Marcelino Camacho,  a més de la presència real d’una part important dels 

presumptes aspirants a càrrecs polítics electes, quan arribessin finalment les eleccions 

democràtiques, en un marc de llibertats, no era un tema menor. 

A més, totes les entitats existents  --l’Orfeó Catalònia, la Colombòfila,  grups flamencs, 

representants de penyes, AA. VV., corals, etc.--, al costat dels representants de la 

classe obrera, aportaven una imatge... que no sé si recordar amb ràbia i amb nostàlgia. 

 

 

                                                  Ignasi  Riera  (Madrid)  23-F de 2018. 


