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• Sala d´actes del Centre Cultural La Llacuna, Andorra la Vella
En col·laboració amb la Universitat d’Andorra

Joan Amorós i Pla (Vila-sacra, 1938) és enginyer i promotor cultural.
Llicenciat en enginyeria industrial per l’ETSEIB (1963), ha dedicat bona part de la seva carrera professional 
a l’empresa privada, integrant-se poc temps després d’haver-se llicenciat a Motor Ibérica, l’automobilística 
que més tard es convertí en Nissan Motor Ibérica, on fou director general de programació i aprovisionaments.
Ha estat president de diverses associacions culturals catalanes, com l’Acció Escolar del Congrés de 
Cultura Catalana i del Centre d’Agermanament Occitano-Català (CAOC), del qual va ser un dels principals 
impulsors el 1977, al costat de Josep Maria Batista i Roca i Enric Garriga Trullols. També de l’Associació 
Conèixer Catalunya (ACCAT) i director executiu de l’Eurocongrés 2000, del qual van ser presidents Robèrt 
Lafont i Joan Triadú, i vicepresident Pèire Bec.
El 1994 va rebre la Creu de Sant Jordi. 
Actualment és president de l’associació Ferrmed, un grup de pressió europeu liderat des de Catalunya i que 
té com a objectiu principal la impulsió d’un gran eix ferroviari de mercaderies que ha d’unir el sud i amb el 
nord d’Europa.
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Introducció
El llibre Aportacions catalanes universals és una iniciativa de la Fundació Occitano Catalana, 
que ha dut a terme la tasca de coordinació i de supervisió global de l’edició. 
El propòsit bàsic d’aquesta obra és fer coneixedors els ciutadans de Catalunya, i d’arreu del 
món, de les aportacions al progrés general de la humanitat dutes a terme pel poble de Catalunya 
en el decurs de la història en tots els camps d’activitat que n’han ultrapassat les fronteres. 
Els autors de l’obra són Joan Triadú (†), Joan Amorós, Xavier Bada, Pere Baltà, Enric Cirici, 
Jaume Comellas, Maria Costa, Joaquim Ferrer (†), Antoni Grivé, Ramon Mir, Jaume Perarnau, 
Víctor Pou, Francesc Roca, Antoni Ros Marbà i Armand Sanmamed. L’edició de l’obra ha estat 
a càrrec de Pagès Editors, SL.
Es tracta d’una obra rellevant, de format 28x19 cm, 744 pàgines i 1.000 il·lustracions, que 
demostra que veritablement Catalunya és un gran país.
N’hem fet quatre versions: una en català, una altra en castellà, una altra en anglès i una altra 
en francès.
Aquestes tres darreres es distribuiran arreu del món per tal de deixar ben palès que Catalunya 
es una nació més entre totes les nacions.
El llibre conté tres parts diferenciades: Breu resum d’història de Catalunya, Descripció de les 
aportacions pròpiament dites i l’opinió de personalitats rellevants sobre el procés aportador dels 
catalans.

Per demostrar de forma palpable la cooperació del nostre 
poble el progrés d’Europa i de la resta del món, hem 

volgut plasmar en una obra rellevant i acurada tot el que els 
catalans hem aportat en el decurs de la nostra història, que 
ha transcendit fora de les nostres fronteres.
El llibre s’encapçala amb la transcripció del discurs de Pau 
Casals a la seu de l’ONU el 1971. La portada de Ramon Mir 
vol palesar que Catalunya és com un magma permanent que 
bull, i bull, i bull…

“I am a Catalan. Today a is province of Spain. But what 
has been Catalonia? Catalonia has been the greatest 
nation in the world. I will tell you why: Catalonia has had 
the first parliament. Much before England, Catalonia had 
the beginning of the United Nations. All the authorities of 
Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that 
time Catalonia, to speak about peace. In the 11th century! 
Peace in the world and against, against, against wars the 
inhumanity of wars. This was Catalonia. I am so happy, so 
moved to be here, with you…”

Pau Casals
Transcripció del discurs pronunciat per Pau Casals 

a les Nacions Unides el 24 d’octubre de 1971
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“I bé, com diu Karl Popper només hi ha un camí que mena a la ciència […]: trobar un problema. 
Doncs, en el nostre sobreviure col·lectiu ja l’hem trobat. Consisteix a explicar-nos nosaltres 
mateixos, com a catalans, que si som una mena d’innominats de la història no és només –i ja és 
prou– perquè portem segles d’opressió, d’amputació (Tractat del Pirineus de 1659) i finalment 
de subjecció total (1714); ho és també perquè nosaltres mateixos ens ignorem i deixem així que 
l’adversari obtingui allò que més podria desitjar; que és, acabant el raonament de Popper, trobar 
la solució més feliç imaginable per al seu problema: el que porta a la desaparició de l’adversari. 
Voldríem adreçar-nos, doncs, amb la dignitat recuperada i la identitat reconeguda, i adreçar-ho 
–com deia Aribau en el vers de dedicatòria final del seu poema “A la pàtria”–: “als propis, als 
estranys i a la posteritat””. Joan Triadú (†)

Descripció de les aportacions
Es descriuen 223 aportacions rellevants, per ordre cronològic, algunes de les quals engloben 
diversos casos diferenciats. Per a cadascuna d’elles es descriu succintament en què consisteix 
i es fa referència a l’autor o autors, si es coneixen. Totes es troben profusament il·lustrades amb 
gravats, fotos i esquemes.

Al web www.catalancontributions.com podeu fer-vos una idea més detallada de l’ampli abast del 
llibre. Catalunya és un vell país d’Europa que ha sobreviscut a tota mena de maltempsades i 
que encara al seu futur amb veu pròpia, dins del conjunt del concert dels pobles del món.



Recull de conferències 201772

Catalunya un vell país d’Europa
Catalunya és un vell país d’Europa de set milions i mig 
d’habitants ubicat entre els Pirineus i la Mediterrània, 
amb una història més que mil·lenària que ve marcada, 
en els orígens, per un substrat ibèric, un contacte 
remarcable amb la cultura grega, una intensa 
romanització, una vinculació estreta amb les terres de 
la llengua d’Oc i la pertinença a l’imperi carolingi. L’àrea 
lingüística de la llengua catalana abasta una població 
de més de catorze milions de persones. 
En el decurs del temps, arribà a bastir una important 
confederació mediterrània i, culturalment i social, a 
l’edat mitjana fou un dels països més avançats del 
continent europeu.
Després de diverses vicissituds històriques, a partir de 
la unió de les corones catalanoaragonesa i de Castella, 
els monarques es decantaren més cap a Castella, i la 
projecció política internacional de Catalunya minvà, 
particularment a partir de la guerra de Successió (als 
regnes hispànics, entre els casals d’Àustria i de Borbó) i 
la caiguda de Barcelona, l’any 1714.
Malgrat tot, l’europeisme, la capacitat creadora, l’amor al 
treball, el capteniment dialogant i la cultura de l’esforç de 
la seva gent han permès que Catalunya dugués a terme, 
sense recursos naturals significatius i sense cap suport 
institucional, una revolució industrial i un renaixement 
cultural potents i que subsisteixi fins els nostres dies, 
amb una notable aptitud aportadora al progrés general 
que ha ultrapassat les seves fronteres.
Aquest llibre d’Aportacions catalanes universals és 
una mostra de la capacitat d’aportació internacional de 
Catalunya, en tots els camps d’activitat, des dels seus 
inicis com a poble diferenciat fins al dia d’avui. Esperem 
que la lectura us permeti adonar-vos que Catalunya és 
un poble que ve de lluny i que es mereix el mateix tipus 
de reconeixement polític que qualsevol país d’Europa.

Difusió internacional del llibre
Hem iniciat la distribució internacional de llibre a parlaments, governs, ambaixades, universitats, 
biblioteques, organismes culturals i científics d’arreu d’Europa i d’Amèrica amb èxit. La 
receptivitat que estem trobant vers el fet català i el procés que estem vivint és realment bona i 
superior a la que ens esperàvem.

Mapa de la extensió territorial de la llengua 
catalana
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El reconeixement internacional, per 
tant, no sembla pas que hagi de ser 
un problema insalvable. Tot depèn de 
la nostra convicció i empenta per fer 
avançar el procés.

Com adquirir el llibre?
A través de les oficines de la Fundació 
Occitano Catalana, Via Laietana 39, 3a 
planta, Barcelona 08003. Tel: 0034 93 
412 10 14.  Fax: 0034 93 317 48 28
Adreça electrònica: admin@fundoc.net
www.catalancontributions.com
El preu és de 60 euros per a l’edició 
catalana i 70 euros per a les restants.
Adquirint exemplars del llibre, a l’estricte 
preu de cost, podeu contribuir a cobrir les despeses de difusió a personatges i institucions clau 
d’arreu del món i lliurar-lo de franc als seus destinataris.

Miquel Nicolau, rector de la Universitat d’Andorra, Joan Amorós, 
Àngels Mach, Víctor Pou, Armand Sanmamed i Ramon Mir


