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El pla d’acció del nou organisme es caracteritzà per una clara
diversificació de temes, organitzats en els següents àmbits
d’actuació: la llengua, l’educació, la recerca, la història,
l’estructura social, el Dret, les institucions, l’ordenació del
territori, l’economia, la sanitat, la indústria, l’agricultura, la
navegació i pesca, el turisme, la producció artística,
l’antropologia i el folklore, l’esport, els mitjans de comunicació,
la religió, la projecció exterior de la cultura catalana, la
literatura, la música, el cinema, el teatre i l’arquitectura. El
Congrés de Cultura Catalana, per tant, no estigué centrat tan
sols en la llengua o la identitat nacional, sinó en tots aquells
elements socioculturals que construeixen el fet cultural propi
dels territoris de parla catalana, però que no s’inclouen tots en el
present quadern.

El President del Comitè Executiu i de la Comissió Permanent
del Congrés fou l’advocat català Miquel Casals Colldecarrera,
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona. El President d’Honor
fou el filòleg, historiador i bibliotecari català Jordi Rubió i
Balaguer, i els Vicepresidents d’Honor foren Joan Miró
(Catalunya), Joan Fuster (País Valencià), Francesc de Borja
Moll (Illes Balears), Pere Ponsich (Catalunya Nord) i Joan
Martí Alanis (Andorra). Per la seva part, el líder del Secretariat
del Congrés a les Illes fou l’escriptor Antoni Serra, i el
representant de dit Secretariat a Barcelona, Gregori Mir. Altres
destacats membres illencs dels òrgans d’activitat del Congrés
foren Aina Moll, Joan Miralles, Climent Garau, Joana Serra de
Gayeta, Xavier Garcia-Cassanyes, Josep Albertí, Llorenç
Capellà, Gabriel Oliver, Francesc Martí i Camps, Joan Pons i
Moll, Esperança Bonet, Bartomeu Barceló, Maria Collado,
Sebastià Serra, Pere Barceló, Josep Palau, Bartomeu Fiol,
Miquel Àngel Riera, Vicenç Matas, Enric Taltavull, Nèstor
Pellicer, Pere Carlos, Antoni Avellà, Salvador Pons, Antoni
Rotger, Gonçal Pons, Josep Antoni Grimalt, Assumpció Cortés,
Pere Llabrés, Joan Estruch i Antoni Costa. La primera direcció
que operà a les Illes en nom del Congrés estigué formada per
Antoni Serra, Joana Serra de Gayeta, Carme Mulet, Mercè
Garau, Manel Casasnovas, Maria Barceló i Josep Valero. 

*
*
 

MIQUEL VIDAL BOSCH

El Congrés de Cultura Catalana fou un factor fonamental per a
la revitalització i normalització de la llengua i cultura
autòctones. Fou un conjunt de reunions d’intel·lectuals,
acadèmics i ciutadans d’arreu dels territoris de parla catalana
que, entre 1975 i 1977, es dedicaren a l’anàlisi de la situació
sociocultural del moment i a la planificació del futur. Es fundà el
febrer de 1975 per iniciativa del Col·legi d’Advocats de
Barcelona, com a resposta a la negativa efectuada per
l’Ajuntament de Barcelona a protegir i estimular l’ensenyament
del català, decisió que comportava una prohibició implícita.

Perfilat el Congrés com l’esdeveniment més important per a la
llengua des del Congrés de la Llengua Catalana de Barcelona de
1906, els seus actes públics mobilitzaren milers de persones i
comptaren amb múltiples suports d’entitats i personalitats del
món cultural dels Països Catalans. Les sessions de debat no
tingueren una única seu, doncs es celebraren arreu de tots els
territoris amb la intenció de fomentar la unió i la participació
conjunta en favor d’un projecte comú. A les Illes el Congrés hi
fou present des d’abans de la mort de Franco, però les primeres
presentacions públiques es succeïren a partir del mes d’abril de
1976. La gran presentació de l’organisme efectuada a Balears
es celebrà a la ciutat de Palma el 27 de juny de 1976, a la plaça
Major, amb una assistència aproximada de mil persones. 

El Secretariat a les Illes del Congrés sempre mantingué una
actitud de cooperació entre iguals amb la resta de territoris
(sense actuar, doncs, com una sucursal de Barcelona), i comptà
amb la col·laboració activa d’unes 800 persones del món de la
cultura. Segons la documentació interna del propi organisme,
aproximadament 45.000 persones de les Illes Balears
participaren en els actes populars que es celebraren entre 1975 i
1977. Sens dubte, el Congrés de Cultura Catalana potencià la
reivindicació de la catalanitat de les Illes per part de les
organitzacions polítiques i culturals operants a l’arxipèlag, i
inspirà als nacionalistes illencs a mantenir majors contactes i
llaços amb Catalunya i el País Valencià, el que els serví d’ajuda,
a la llarga, per intentar refermar la construcció nacional pròpia
de les diverses illes.

 L’entusiasme de cara al Congrés fou molt més clar entre els
militants del PSAN i el PSI, dues formacions obertament
nacionalistes. Els altres partits polítics que es relacionaren amb
el projecte ho feren en clau lingüística.

EL CONGRÉS DE CULTURA CATALANA I
EL SEU IMPACTE A LES ILLES BALEARS
(1975-1977)
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 Per a aquelles persones que no participaren activament
en el desenvolupament de l’activitat del Congrés, hi havia
dues formes de col·laborar econòmicament: la compra del
carnet de congressista, que estaven a la venda per 1.000
pessetes, o l’adquisició de Títols de Subvenció del
Congrés, que oscil·laven entre 2.000 i 199.000 pessetes.

 Cap institució pública balear participà del
desenvolupament del Congrés, però sí ho feren l’Obra
Cultural Balear, l’Estudi General Lul·lià, la Societat
Arqueològica Lul·liana, les facultats de Filosofia i Lletres
i de Dret de la Universitat de Mallorca, el GOB (Grup
d’Ornitologia Balear), les delegacions balears del Col·legi
de Metges i del Col·legi de Llicenciats, la Societat
d’Història Natural, l’Institut d’Ensenyament Mitjà
Ramon Llull, l’Escola Universitària de Professorat
d’EGB, el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, el
Cine-Club Imatge 74, el Cine-Club de Maó, la Casa
Catalana, els monestirs de Cura i Lluc, l’Institut
d’Estudis Eivissencs, el Museu d’Art Modern d’Eivissa,
la Coral de Bunyola, el professorat INEM d’Inca i les
Joventuts Musicals de Maó i Ciutadella. Pel que fa als
mitjans de comunicació balears que difongueren els
continguts del Congrés, trobem el Diario Baleares, el
Diario de Mallorca, el Diario de Ibiza, el Diario de
Menorca, la revista Lluc i el diari Iris (Ciutadella). El
local del Secretariat de les Illes es trobà situat al carrer
Vicenç Mut n.3 de Palma, i fou cedit pel Col·legi
d’Arquitectes, l’abril de 1976. 

 Des dels seus inicis, el Congrés de Cultura Catalana es
caracteritzà per cinc eixos: el seu tarannà democràtic (les
decisions de cada un dels àmbits es prengueren entre tots
els inscrits, per majoria simple); inclusiu (comptà amb la
participació i la veu de les persones immigrants, és a dir,
les que vivien a algun dels territoris de parla catalana
però no n’eren originàries, per tal de facilitar l’entesa
entre cultures i una millor i major integració dels
nouvinguts); plural (s’acceptaren tots els caires
sociològics de la societat per tal de convertir el Congrés
en quelcom veritablement representatiu del poble en
conjunt i no només d’una part); científic (les decisions
preses hagueren de comptar amb la base empírica d’un
estudi previ); i popular (fou un congrés fet pel poble). 

 Com a una de les seves primeres passes, durant els
mesos previs a les primeres sessions de debat, el 1975, el
nou organisme promogué la participació popular de tots
els sectors i professions, amb campanyes i ponències per
fomentar la mobilització i conscienciació popular, i
informes sobre la realitat dels barris i pobles per tenir un
Congrés veritablement preparat. El Congrés, per tant,
mantingué un esperit de rebuig a actituds dogmàtiques,
poc inclusives i elitistes, i subratllà la necessitat de
comprendre correctament el context social en que es
trobaren per poder realment transformar-lo. No es podria
haver fet una anàlisi rigorosa de la realitat del moment
sense entendre la realitat del moment. L’anhel aleshores
era no caure en errors d’èpoques passades (per exemple,
el moviment de la Renaixença del segle XIX) i evitar
convertir el Congrés en una reunió de savis. El “congrés
popular” fou, doncs, l’única possibilitat vàlida per a l’èxit
en un context sociocultural com el de la Transició. I,
suposà un gran canvi de la intel·lectualitat i l’activisme
cultural dels anys setanta respecte el passat històric. El
debat, la crítica i les resolucions del món de la cultura
havien de ser, i foren en la seva majoria, conseqüències
de les demandes de la població, no iniciatives
paternalistes d’una minoria. Com a símbol del component
popular del Congrés, aquest comptà amb un destacat
ambient festiu i alhora enriquidor, amb contínues
exposicions de graffiti (i altres mostres d’art urbà),
festivals de música i poesia, actes teatrals, danses
populars i trobades entre creadors culturals i
consumidors.

LES IDEES DEL CONGRÉS
La gran aportació del Congrés de Cultura Catalana
resulta de la seva anàlisi i descripció del marc territorial
de l’ús de la llengua, així com de la seva trajectòria
històrica al llarg dels segles, amb la finalitat de denunciar
la discriminació i la minorització del català arreu dels
territoris i establir propostes per a la millora del
paradigma lingüístic i cultural en un context plenament
democràtic i descentralitzador. Analitzant el context del
tardofranquisme, el Congrés denuncià l’exclusió social del
català, relegat aleshores als àmbits informals (família,
amics i altres situacions de poc rellevància pública), el
que denominaren una “situació de diglòssia”. 

Denunciaren també el poc orgull propi dels habitants
d’alguns territoris dels Països Catalans (excepte
Catalunya) a l’hora d’emprar la llengua pròpia, una idea
que continuaren amb la denuncia de la pèrdua de
consciència entorn de la unitat de la llengua, “a causa de
la inclusió dels nostres Països en un moment de la seva
història dins l’òrbita d’un poder polític aliè i exterior a
ells”. La ruptura de relacions culturals i la florida dels
particularismes respongué, durant el franquisme, a la
forta pressió política des de l’Estat.

 El Congrés denominà “conflicte lingüístic” al paradigma
de superioritat i repressió política de la llengua castellana
envers la catalana, i reclamà el que en els anys posteriors
a la desfeta de la dictadura seria la causa cultural i
identitària fonamental: la “normalització lingüística” del
català. La normalització, que fou protagonitzada per les
institucions arran de l’adveniment de la democràcia i les
autonomies, tingué, doncs, al Congrés de Cultura
Catalana com un dels seus pilars fonamentals.
L’advertència sobre la decadència social de la llengua que
es féu al Congrés fou el punt de partida per a la proposta
de solucions pragmàtiques en un futur, que havien de
passar per l’obligatori reconeixement de la unitat
lingüística, base de la cohesió dels territoris i del
recolzament popular a la defensa del català. 

Es pretenia instaurar una nova catalanitat, basada en la
identificació col·lectiva, amb la intenció de superar les
falses identificacions amb determinades classes socials.
La identitat catalana pretesa fou pensada arran de
l’imaginari d’un únic poble (entès en clau de nació), el
dels Països Catalans. El Congrés, per tant, es destacà per
una clara voluntat d’unificar el conjunt dels territoris, a
la fi d’evitar particularismes contradictoris amb la unitat
nacional.

 El Congrés apostava per una normalització lingüística
basada en tres eixos: administració pública, ensenyança i
mitjans de comunicació. En el primer àmbit, les propostes
giraren entorn de l’ús del català per a la documentació
oficial i els registres civils, fins aleshores totalment
copats per la llengua castellana. El canvi d’idioma en
aquest sentit es presentava vital de cara a la consciència
popular sobre el català, doncs és molt fàcil confondre
“legalitat” amb “normalitat”, i atorgar a la llengua pròpia
l’estatus de vehicle per a la comunicació en termes legals
resultà fonamental per a una major acceptació social de
la “validesa” del català a tots els nivells. Tal idea també
s’enllaçà amb els valors democràtics de les revindicacions
polítiques de la Transició: si el poder emana del poble, la
seva llengua pròpia és vàlida per vehicular
l’administració del poder. L’ús del català com a llengua
vehicular no implicava la marginació del castellà en
aquest àmbit. Es seguiren, així, dos principis bàsics: el de
la territorialitat (la llengua a emprar per l’administració
és la pròpia del territori de què es tracti) i el de la
personalitat (la llengua a emprar en relació als
organismes oficials depèn d’una tria individual entre
català i castellà).
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 En el marc del segon eix per a la normalització, l’ensenyança,
les resolucions del Congrés anaren més enllà de la introducció
del català com a llengua vehicular dels estudis a tots els
nivells. L’objectiu també fou “la plena catalanització de
l’ensenyament als Països Catalans”. Aquesta, en primer lloc,
passava per una obligatòria renovació dels mètodes pedagògics
per modernitzar i canviar la labor docent. Els professors
haurien de tenir l’obligació de conèixer i emprar la llengua
catalana en el marc acadèmic. Per una altra part, els acords
presos arran de l’activitat del Congrés de Cultura Catalana
incidiren en que la introducció del català a les aules havia
d’efectuar-se de forma respectuosa amb aquells estudiants
castellanoparlants que, per diversos motius, desconeguessin el
català. La “catalanització” de les aules, per tant, implicava la
potenciació de cursos de llengua a tots aquells alumnes que la
requerissin, per tal d’aconseguir una inclusió molt més
efectiva. 

 El tercer eix, el dels mitjans de comunicació, es presentava
força complex. El consum real de mitjans i el mercat potencial
a cobrir es trobaven distanciats: es podia cobrir un mercat
molt més ampli, malgrat el fet que la gran majoria de la
població havia perdut el costum de llegir les notícies en català.
La normalització de la llengua als mitjans de comunicació
depenia molt de l’efectivitat en els àmbits administratiu i
educatiu, i en els conseqüents efectes en el conjunt de la
societat, doncs un ús inclusiu del català als mitjans depenia
d’un bon coneixement d’aquest per part dels professionals del
periodisme, de l’existència de campanyes de publicitat en
català, de la pròpia costum del públic de consumir notícies en
català, i de la protecció administrativa de la llengua en un
sector (els mitjans de comunicació) controlat, ja aleshores, per
empreses privades de caire estatal, moltes de les quals no es
trobaven gaire interessades en produccions en català. Els
mateixos condicionants i els mateixos deures foren aplicables
al món audiovisual, a través de les incipients produccions
televisives i cinematogràfiques. En definitiva, una futura i
potencial existència de productores, emissores i mitjans de
naturalesa i àmbit territorial constituïren pilars fonamentals
per a la lluita lingüística. 

Els òrgans competents del Congrés aprovaren, en aquell
context, el Manifest de la Cultura Catalana, que seguí les
anteriors directrius i sintetitzà les línies bàsiques a seguir per
a la cohesió i vertebració dels territoris de parla catalana. La
primera vessant de les propostes consistí en noves
planificacions territorials i industrials (i també del sector de
serveis, en especial l’incipient negoci turístic) destinades a
contrarestar la dependència a l’exterior (en especial l’Estat),
un condicionant clau per a una vertadera vertebració dels
Països Catalans. També s’apostà per una major ordenació,
institucionalització i extensió dels béns culturals i socials dels
territoris, consistents en l’ensenyament, la sanitat, la recerca
científica, la producció literària i artística, i la difusió dels
mitjans de comunicació, amb la intenció de permetre a tots els
ciutadans l’accés a la cultura i la informació per tal de
desenvolupar una societat democratitzada. 

 La descentralització política també s’albirà com a quelcom
fonamental per a una convivència efectiva entre els territoris,
els quals havien de mantenir el seu propi autogovern i
institucions no només a nivell de “país” (Catalunya, País
Valencià, Illes Balears, Andorra i Catalunya Nord), sinó
també a nivell de comarques i localitats. La cohesió i el
progrés dels Països Catalans, segons el Manifest, no podia
existir en un context de centralisme i uniformisme,
precisament la gran queixa formulada respecte l’Estat
espanyol. El Congrés, tot i contenir una majoria de membres i
institucions provinents de Catalunya, es presentà sempre com
un organisme plural i anticentralista, remarcant en tot moment
el respecte a la identitat pròpia de cada territori. No debades el
seu esperit en temps de la Transició fou, efectivament, la lluita
contra l’opressió cultural i nacional.
 

 Per al Congrés, l’autogovern de cada país, illa, comarca i/o
municipi era una condició indispensable per a l’assoliment d’una
vertadera democràcia. En aquest sentit, es demanà formalment
la constitució d’Estatuts d’Autonomia per a cada un dels Països
Catalans dependents de l’Estat espanyol, uns estatuts que
haurien de garantir àmplies competències i haurien de ser
acceptats per una futura Constitució estatal descentralitzadora.
Hem de recordar que en el mes de març de 1977, poc temps
abans de la publicació del manifest del Congrés en favor de
l’autogovern, s’havia signat a Mallorca l’Estatut de Cura, que
havia estat recolzat per aquest propi organisme. La Constitució
que s’aprovaria el 1978 denegà la possibilitat que el Congrés i
l’Estatut de Cura reclamaren: una potencial federació dels
territoris de parla catalana per a una major coordinació de
serveis i administració capaç de resoldre els problemes conjunts
i articular una major unitat política. 

 
 Més enllà de la identitat i l’autogovern, el Congrés de Cultura
Catalana defensà també la condició nacional dels Països
Catalans i les seves particularitats nacionals. Tot i la
uniformització que comportà la globalització i la
industrialització d’Occident, l’organisme considerà que no pel
fet d’haver pocs trets tecnològics o institucionals exclusius
d’una sola cultura nacional significa que aquests no tinguin un
caràcter nacional en cadascuna de les cultures específiques, com
en el cas dels Països Catalans. Per tant, segons el Congrés, allò
que caracteritza una cultura desenvolupada no és la seva
“autoctonia”, sinó la seva “nacionalitat”. “No hi ha quasi res
autòcton en les societats desenvolupades, entre les quals
l’intercanvi és un fet constant i essencial, però tot hi és
nacional”. Aquesta defensa de la condició nacional dels Països
Catalans fou recolzada a través del llegat històric compartit. En
el recorregut d’activitats del Congrés, també hi hagué espai per
a la divulgació de la “trajectòria nacional” dels diversos
territoris, així com de la seva opressió a mans del centralisme
borbònic. Es difongué així la història de la formació de la
cultura catalana, la configuració de la unitat política de la
Corona d’Aragó, les crisis econòmiques i socials entre la Baixa
Edat Mitjana i l’Edat Moderna (segles XIV-XVII), els
conflictes bèl·lics contra la Corona castellana (la revolta
catalana del segle XVII, la Guerra de Successió del segle
XVIII...), la Renaixença del segle XIX, i els moviments
nacionalistes i regionalistes del segle XX.

 El Congrés també demandà una “literatura nacional catalana”,
és a dir, el resultat d’una transformació social i cultural de la
literatura amb “voluntat de ser nacional”, aquella que, segons
aquest organisme, s’escrivia en català, es publicava a editorials
autòctones i tractava sobre temes relacionats amb la terra,
defugint de la línia editorial industrial i comercialitzada que
depèn de les estructures socioculturals dels Estats-nació, com
Espanya. La nova literatura nacional que es pretengué impulsar
hauria de requerir, en primera instància, d’un efectiu procés de
normalització lingüística, així com també de “l’eliminació del
colonialisme cultural” de les grans editorials espanyoles i
estrangeres. El Congrés anhelava convertir la literatura
catalana autòctona en l’única dels Països Catalans, una idea que
podem denominar fàcilment com utòpica. Per a tal finalitat es
proposà la “creació d’organismes d’escriptors (gestionats
democràticament i reconeguts oficialment) que vetllessin pels
interessos professionals i intel·lectuals dels escriptors, per una
banda, i que promoguessin tant a l’interior, com a l’exterior la
literatura catalana”. Precisament a l’any 1977 es fundà a
Barcelona l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana,
entitat amb abast a tots els territoris de parla catalana que
coordina i protegeix els escriptors en català. L’Associació es
constituí després del II Encontre d’Escriptors en Català,
celebrat l’1 de novembre en el marc dels actes finals del
Congrés. 
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 Una altra entitat clau en el desenvolupament de la història
autonòmica recent de Balears que sorgí de les reunions del
Congrés de Cultura Catalana, en concret de l’àmbit
d’Agricultura, fou la Unió de Pagesos de Mallorca, el sindicat
rural més important a l’illa, i amb un tint ideològic molt
catalanista i partidari de la identitat i la cultura tradicional
mallorquina. El novembre de 1976, s’organitzà un cicle de
conferències per tractar el problema de la sembra de patates
que patien aleshores les terres de Sa Pobla, i una de les
conclusions que se’n féu fou la creació de tal sindicat, molt
influït aleshores per pagesos catalans de la Unió de Pagesos
de Catalunya.

 Finalment, val a dir que la finalitat última de les intencions
del Congrés de Cultura Catalana en quant a la presència de la
llengua catalana a l’administració i a la vida pública fou
l’oficialitat única d’aquesta als territoris de parla catalana, en
detriment de la mateixa condició per al castellà, una idea que
també recollí l’Estatut de Cura. El català no era vist
simplement com un patrimoni cultural i històric a conservar,
sinó com un element vehicular del futur de la societat.
L’oficialitat única, reclam que es féu des de 1976 amb la
creació de la Comissió per a l’Oficialitat del Català a les Illes,
era la idea que culminava el desig d’una normalització
completa de la llengua, però no era l’objectiu a curt termini.
Les propostes del Congrés foren molt ambicioses i
s’emmarcaren en un context de grans mobilitzacions per a
grans canvis. Fins i tot, en el cas de l’oficialitat única,
excessivament ambicioses. Però, sempre existí en el Congrés
la idea de la clara dificultat que això suposava en relació a la
castellanització i la immigració presents a la societat. Per
això, l’anhel de l’oficialitat fou considerada la darrera passa, i
el procés de normalització anterior, les etapes transitòries.  

La Comissió justificà la idea d’aquesta forma:
“Entenem que la cooficialitat no representa la solució dels
nostres problemes lingüístics, sinó la continuació i
institucionalització del bilingüisme. Entenem que per arribar a
la normalització lingüística i cultural dels Països Catalans, la
llengua oficial d’aquest ha d’ésser la catalana. Això
implicaria: A) Ús normal del català a l’Administració pública,
a tots els documents oficials i als indicadors públics. B)
Ensenyament en català a tots els centres docents dels Països
Catalans. C) Ús normal del català als mitjans de comunicació
(premsa, ràdio, TV catalanes)”.
 En aquest missatge, en el qual podem detectar de nou els tres
àmbits de la normalització lingüística (Administració,
educació i mitjans de comunicació), hi veiem també un injust
tractament cap a la llengua castellana, ja aleshores amb la
condició de llengua natural de les Balears després de segles
d’aculturació i relacions amb els territoris castellans. 

L’ACTIVITAT DEL CONGRÉS A LES ILLES

 Un dels pilars de l’activitat del Congrés de Cultura Catalana
foren les campanyes organitzades arreu dels diversos
territoris, amb la fi de mobilitzar la ciutadania de cada indret
a favor de la llengua i la cultura catalana. Es feren campanyes
entorn de la salvaguarda del patrimoni natural (amb una
conseqüent tasca de conscienciació sobre la importància de
l’ecologisme, necessari per protegir la tradició i la qualitat de
vida a les Balears. Una de les principals reivindicacions fou la
protecció de Sa Dragonera davant la seva possible
urbanització); de la normalització de l’ús del català als espais
públics (rètols, plaques i anuncis de carrers i establiments,
l’ús de la llengua per part dels treballadors de negocis i
empreses, la catalanització del nom al Registre Civil...); i de la
recollida de signatures d’un Manifest per a l’ús oficial del
català, el qual obtingué 289.100 firmes a Catalunya, 64.775
al País Valencià, i 45.547 a les Illes Balears. La de les Illes
resulta una xifra considerable si tenim en compte la
proporcionalitat demogràfica dels tres territoris.
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  Com a part de l’estudi social sobre la situació de la llengua
catalana, l’àmbit de Mitjans de Comunicació realitzà una
enquesta a Mallorca sobre les preferències lingüístiques en
un mitjà escrit, publicada a finals de 1977. A la pregunta
“si sortís un nou diari, en quina llengua s’estimaria més que
fos?”, 400 persones de distintes professions respongueren el
següent:

Professions

Estudiants

Castellà

23.1%

Català

15.4%

Ambdues

61.5%

Empresaris 25% 0% 75%

Professions Liberals 35.7% 14.3% 50%

Pagesos 40% 60% 0%

Administratius 42.6% 18.7% 38.7%

Obrers 49.5% 27.5% 23%

Madones de la llar 61.7% 12.2% 26.1%

 Els resultats són prou significatius del predomini social de
la llengua castellana a les Illes Balears. La pagesia és
l’únic sector laboral que hi presenta una majoria a favor de
la llengua catalana, denotant la tradició cultural autòctona
del món rural mallorquí, mentre que les professions més
urbanes (empresaris, professions liberals, administratius,
obrers) es mostren més castellanitzades. Els estudiants,
part de la nova generació d’aquell moment que no cresqué
amb els valors de l’època més dura del franquisme i que
esdevingué un dels pilars del canvi sociocultural,
mantingueren percentatges similars entre llengües.
 
Els estudis socioculturals, les sessions de debat i les
campanyes efectuades estigueren acompanyades en tot
moment per les reivindicacions i les celebracions populars
arreu dels Països Catalans i les Illes Balears. Entre la
primera meitat de l’any 1976 i finals de 1977 es succeïren
a les Balears tot tipus de festes populars, manifestacions
culturals, homenatges i presentacions públiques que
aproparen el Congrés de Cultura Catalana a la societat. El
maig de 1976, es celebrà un acte a la Facultat de
Filosofia, a Son Malferit, en el que hi intervingueren
Antoni Serra, Maria Antònia Oliver (Mallorca), Isidor
Marí (Eivissa), Jordi Portu (Catalunya) i Eliseu Climent
(País Valencià). No hi hagué cap representant menorquí.
A Menorca, precisament, es celebrà a finals del mes un
homenatge a Francesc de Borja Moll, originari de
Ciutadella. 
 
A finals del mes següent, el 27 de juny, tingué lloc a la
plaça Major de Palma el principal acte públic del Congrés
de Cultura Catalana a les Illes Balears. La plaça es
trobava repleta de paradetes de venda de cartells,
camisetes i fullets explicatius, així com de menjars típics
de les Illes. També hi havia estendards i senyeres als
quatre cantons de la plaça. 



La imatge que reflectí aquell dia fou la de celebració
popular d’un Congrés pretesament popular. Els actes
tingueren una duració total de mig dia, entre les 10 del
matí i les 10 del vespre. Hi hagué actuacions de teatre,
bandes de música i ballades populars, i els assistents, molts
d’ells amb el puny alçat en símbol de reivindicació
democràtica, cantaren himnes populars com “L’Estaca”,
“Els Segadors” o “La Balanguera”. Els parlaments dels
representants illencs del Congrés els dugueren a terme
Climent Garau (per Mallorca), Josep Maria Quintana
(Menorca) i Josep Marí (Eivissa). 

 Es feren, també, arreu dels pobles (Campos, Campanet,
Manacor, Inca, Montuïri, Pollença, Eivissa, Maó,
Ciutadella...) actes i celebracions amb casetes, balls i
danses populars, música popular en directe i parlaments de
la intel·lectualitat del moment (Francesc de Borja Moll,
Aina Moll, Llorenç Capellà, Gabriel Bibiloni, Joan
Adrover...). Fins i tot es féu un acte de presentació a
Madrid, l’1 de desembre de 1976, en el qual intervingué,
entre molts d’altres, Francesc de Borja Moll en nom de les
Illes. La presentació oficial del Congrés a Eivissa fou el 27
de març de 1977, i hi intervingueren Jaume Fuster, Maria
Antònia Oliver, Esperança Bonet i el poeta Marià
Villangómez, entre d’altres. Poc abans, el 28 de desembre
anterior, s’hi havia celebrat a la Pitiüsa major un
homenatge a Villangómez (1913-2002), amb motiu del
vintè aniversari de la publicació de Sonets d’Abalansats, i
en honor del seu compromís cultural en temps de la
dictadura. Del 18 al 22 d’abril de 1977 es celebrà a Palma
la Setmana de la Llengua Catalana, un cicle de
conferències sobre temes com la problemàtica de l’ús oficial
del català, el seu caràcter com a idioma científic, la
literatura catalana de postguerra i la relació entre
literatura catalana i els Països Catalans. Alguns dels
ponents més destacats foren Lluís Alpera, Antoni Bonner,
Ramon Folch, Damià Pons, Francesc Moll Marquès i Oriol
Pi de Cabanyes. Les ponències s’acompanyaren d’una fira
de llibres al llarg de la setmana a la plaça Major. 

 En els darrers mesos d’activitat del Congrés, Menorca i Eivissa
tingueren l’oportunitat de ser les seus dels actes de cloenda de
dos dels seus àmbits oficials. A Menorca, el 10 de juliol de 1977,
es celebrà la cloenda de l’àmbit de Música, en la que diverses
corals d’arreu dels territoris i la Banda de Música de Montuïri
s’encarregaren de l’espectacle, i es presentà la ponència de
l’àmbit. A Eivissa, el 19 de setembre, tingué lloc la cloenda de
l’àmbit d’Arts Plàstiques, que consistí en la inauguració d’una
exposició de plàstics i la presentació de la ponència de l’àmbit.
Aquest fou el darrer acte del Congrés de Cultura Catalana a les
illes petites. 

 En les cloendes de les activitats a Mallorca hi destacaren el
conjunt d’homenatges que es feren a la figura del socialista
Gabriel Alomar (1873-1941) el mes d’octubre de 1977, els actes
de major afluència a l’illa gran més enllà del celebrat a la plaça
Major el juny de l’any anterior. Els homenatges es dividiren en
dues parts diferencials: els actes celebrats entre el 10 i el 29
d’octubre (dia de la Diada per l’Autonomia), i la cloenda de
l’àmbit de Producció Literària del Congrés, entre el 30 d’octubre
i l’1 de novembre, efectuada a Lluc. Durant les dues primeres
setmanes, els actes d’homenatge estigueren constantment
acompanyats d’activitats culturals arreu de l’illa (la Setmana del
Cinema Mallorquí, la Setmana de conferències sobre problemes
lingüístics i la problemàtica turística, els concerts en homenatge
als músics compositors mallorquins, un cicle de teatre...). La
tercera setmana, la que conclogué amb la Diada, fou la Setmana
Gabriel Alomar, la més centrada en la figura del socialista
històric. En ella hi participaren amb intervencions públiques
Jordi Carbonell, Josep Maria Llompart, Josep Benet i Pere
Gabriel

 En les cloendes de les activitats a Mallorca hi destacaren el
conjunt d’homenatges que es feren a la figura del socialista
Gabriel Alomar (1873-1941) el mes d’octubre de 1977, els
actes de major afluència a l’illa gran més enllà del celebrat a
la plaça Major el juny de l’any anterior. Els homenatges es
dividiren en dues parts diferencials: els actes celebrats entre
el 10 i el 29 d’octubre (dia de la Diada per l’Autonomia), i la
cloenda de l’àmbit de Producció Literària del Congrés, entre
el 30 d’octubre i l’1 de novembre, efectuada a Lluc. 

Durant les dues primeres setmanes, els actes d’homenatge
estigueren constantment acompanyats d’activitats culturals
arreu de l’illa (la Setmana del Cinema Mallorquí, la Setmana
de conferències sobre problemes lingüístics i la problemàtica
turística, els concerts en homenatge als músics compositors
mallorquins, un cicle de teatre...). La tercera setmana, la que
conclogué amb la Diada, fou la Setmana Gabriel Alomar, la
més centrada en la figura del socialista històric. En ella hi
participaren amb intervencions públiques Jordi Carbonell,
Josep Maria Llompart, Josep Benet i Pere Gabriel.

 El Congrés de Cultura Catalana, en definitiva, no fou una
reunió de savis, ni de nacionalistes ni de gent d’esquerra.
Fou, en canvi, una experiència més plural que, a més
d’incloure intel·lectuals d’idees nacionalistes i d’esquerra,
comptà amb la participació i el suport de persones i entitats
externes al món de la cultura, d’ideologies diverses i amb
plantejaments distints entorn de la concepció nacional dels
Països Catalans. Sense comptar amb la col·laboració
d’algunes de les principals forces polítiques del moment
(UCD, PSOE, PCE, AP), el Congrés fou una de les grans
expressions del fort dinamisme del seu temps, i, al igual que
els organismes i els partits polítics, no estigué exclòs de
polèmiques, dissidències i debats interns. 

En el cas concret de les Illes Balears, no fou tampoc una
expressió de la cultura catalana de Catalunya, essent l’esperit
de l’organisme la difusió d’una concepció plural de la “cultura
catalana” en la que allò balear o propi de qualsevol illa és
també “català” per definició. 
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