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IRENE CASELLAS

● El submarí, els Chupa Chups, l’art sur-
realista de Salvador Dalí o la cuina inno-
vadora de Ferran Adrià són algunes de les
grans aportacions catalanes que han tras-
passat fronteres, però no són, ni de bon
tros, les úniques. L’esperit català d’innova-
ció, creativitat, modernitat i consens ve de
lluny, i només s’ha de tenir en compte que
Catalunya va ser el primer país europeu a
tenir un parlament –la institució de les
Corts– abans fins i tot que Anglaterra, per
veure que, com a col·lectiu, ens podem
enorgullir d’haver fet algunes aportacions

indispensables per al progrés del conjunt
de la societat. La recopilació de 223
d’aquestes fites aconseguides a través de la
història forma el contingut del llibre
Aportacions Catalanes Universals, editat
per Pagès editors a iniciativa de la Funda-
ció Occitano Catalana. Amb 744 pàgines,
un miler d’il·lustracions i més de dos qui-
los de pes, aquesta recopilació ha portat
més de sis anys de feina a un grapat d’es-
tudiosos encapçalats per Joan Amorós, ac-
tual president de la fundació i ideòleg
d’un projecte que, d’una banda, vol gene-
rar autoestima i, de l’altra, pretén deixar
clar que Catalunya és una nació que me-
reix tot el reconeixement internacional.

L’interior de la Sagrada Família. 
JOSEP LOSADA

Un grup d’experts
recopila i classifica per
primer cop més de 200
aportacions fetes per
catalans que han tingut
impacte en el progrés
de la humanitat

Aportacions
catalanes
universals
Autors: Joan Triadú, Joan
Amorós, Xavier Bada, Pere Bal-
tà, Enric Cirici, Jaume Comellas,
Maria Costa, Joaquim Ferrer,
Antoni Grivé, Ramon Mir, Jau-
me Perarnau, Víctor Pou, Fran-
cesc Roca, Antoni Ros Marbà,
Armand Sanmamed.
Editorial: Pagès editors.

Pàgines: 744

Venda: www.fundoc.net

Preu especial: 60 euros.
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● Fer una tria de les aportacions
catalanes universals sempre resulta
subjectiu i parcial. Ara bé, les que
apuntem tot seguit es poden
considerar algunes de les més
impactants.

■ Els usatges medievals, la
primera carta magna constitucional.

■ El llibre del Consolat del Mar.
El codi de dret marítim de referència
al Mediterrani durant cinc segles.

■ La vacuna contra el còlera
aconseguida per Jaume Ferran.

■ Arquitectura inspirada en la
natura. La genialitat d’Antoni
Gaudí, un dels pilars del
modernisme.

■ Primera nau submarina
inventada, a mitjan segle XIX, per
Narcís Monturiol.

■ Motor de reacció. El precursor
va ser patentat el 1917 per Ramon
Casanova.

■ Salvador Dalí com a principal
exponent del surrealisme.

■ Les bases de l’hematologia
moderna, establertes per la família
Grífols.

■ Les investigacions en medicina
cardiovascular de Valentí Fuster.

■ La creativitat en la cuina
contemporània de Ferran Adrià.

Aportacions
innovadores

CARTA DE PRESENTACIÓ
Tal com expliquen els seus promotors,
aquest llibre és, en definitiva, una contun-
dent carta de presentació de Catalunya
com a país, i per aquest motiu a partir del
mes de juny es vol posar en marxa una
campanya per a la seva difusió internacio-
nal. “Això vol dir que anirem personal-
ment a portar el llibre per tot arreu, co-
mençant amb un acte molt potent a Brus-
sel·les, on convidarem tots els ambaixa-
dors, el comissariat de la Unió Europa, els
mitjans de comunicació...”, explica Joan
Amorós. Es tractarà del tret de sortida per,
posteriorment, portar també el llibre a
ciutats com Londres, París, Berlín, Was-

hington, Nova York, Mèxic, i fins i tot al
Vaticà. Segons afegeix Amorós, “la idea és
que al Financial Times –i qui diu el Finan-
cial Times diu Le Monde, o el New York Ti-
mes, o qui sigui– tinguin aquest llibre i ve-
gin que Catalunya és una nació com una
catedral. La gent ha de veure que des de
Catalunya s’han fet contribucions univer-
sals de manera molt destacada i en molts
temes molt diferents”.

“Per exemple –continua– en diversos
àmbits de la medicina som uns cracks, i
també en qüestions com les arts plàstiques
o en d’altres que potser no són tan cone-
gudes però que també han tingut molta
importància al llarg de la història, com

A partir del mes
de juny es vol
posar en marxa
una campanya
per a la seva
difusió
internacional

Vol generar
autoestima i
deixar clar que
Catalunya és una
nació que mereix
tot el
reconeixement
internacional

El doctor Jaume Ferran.

Antoni Gaudí, Salvador Dalí,
Valentí Fuster i Ferran Adrià
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els ordes religiosos, des del de la Mercè
fins als més actuals.”

CAMPS DIVERSOS
Com és d’esperar, les 223 aportacions que
s’han recopilat són molt variades. S’han
classificat cronològicament i per temàti-
ques i estan vinculades a camps tan diver-
sos com l’arquitectura, la literatura, les
arts plàstiques, la política, la medicina, la
música, la recerca, la indústria, l’ecologia,
la legislació, l’urbanisme, la solidaritat, el
teatre, els esports, la cuina, l’educació o la
religió. Malgrat la dificultat de fer-ne una
tria, ja que totes les aportacions tenen un
pes important, en les pàgines següents es

reprodueixen algunes de les que es po-
drien considerar més destacades.

A l’hora de fer el llibre, i amb un ventall
tan ampli de temes, va ser molt important
fer un primer esquema del contingut i de-
cidir com s’enfocaria. Així, ja des de l’inici
es va acordar que les aportacions repre-
sentarien una idea i no es personalitzaren,
tot i que evidentment al darrere de moltes
d’elles hi ha un personatge destacat. El lli-
bre, però, és molt curós “i ens hem centrat
només en persones del nostre país, o que
s’hi han trobat estretament vinculades”,
indica Amorós. Pel que fa a l’àmbit terri-
torial, s’ha circumscrit al Principat, excep-
te en el cas de l’edat mitjana i bona part de

“No gosaríem afirmar-ho del tot,
però la història, tal com s’escriu,
arriba a fer-nos dubtar que els ca-
talans existim com a ciutadans del
món.” Així comença la introducció
de l’escriptor i pedagog Joan Tria-
dú en aquest llibre que reivindica
esdeveniments i personatges clau
que en ocasions han estat silen-
ciats o menystinguts. Un llibre que
també inclou un pròleg del presi-
dent Artur Mas on s’afirma que les
grans aportacions catalanes són
fruit del talent, la competència,
l’esforç i la sensibilitat.

“Catalunya sempre ha
mirat endavant”

Joan Amorós. President de la Fundació Occitano Catalana

● Què el va portar a impulsar una iniciati-
va tan ambiciosa com aquest llibre, que
recull un volum tan gran d’informació so-
bre les aportacions catalanes universals a
través de la història?
Primer de tot es tractava de crear auto-
estima entre els catalans. Hi ha moltes
coses que no se saben, bé per desconei-
xement o bé perquè se les han apropiat
els espanyols. La gent s’ha d’adonar
que Catalunya és una gran nació, que
ha fet grans coses a través de la histò-
ria, i moltes d’elles han transcendit a la
resta del món, sense que s’hi hagi do-
nat la importància que té. Un altre ves-
sant és que, en el marc d’aquest procés
que estem vivint, Catalunya pugui de-
mostrar al món que no és una simple
regió d’Espanya, sinó que és una nació
que ve de lluny, que està ben viva i que
vol ser mestressa del seu futur.
La idea va sorgir en algun moment concret
o es va anar gestant en el temps?
De fet, aquest llibre era una idea que
m’anava rodant pel cap des de fa més
de deu anys, però no va ser fins al 2008
quan vaig decidir anar a veure Joan
Triadú, que havia estat professor meu i
érem amics. Li va semblar bé, i amb tot
un grup de persones que ja ens conei-
xíem i havíem col·laborat en l’Eurocon-
grés 2000 ens vam començar a reunir.
Ens reuníem a casa d’en Joan Triadú, i a
la taula del seu menjador anàvem pre-
parant els temes.

Com es van organitzar?
Ens vam anar repartint la feina de ma-
nera temàtica en funció de les especia-
litats de cadascú. Per exemple, jo com
a enginyer em vaig dedicar als temes
tècnics, tot i que també en vaig fer d’al-
tres. En Joaquim Ferrer va fer les apor-
tacions culturals i literàries. En Ramon
Mir es va centrar en l’arts plàstiques i
també va fer la portada. En Víctor Pou i
en Francesc Roca es van ocupar dels
aspectes socioeconòmics. En Jaume Co-
mellas i l’Antoni Ros Marbà es van dedi-
car més a qüestions musicals. Antoni
Grivé va furgar en tota mena de fonts
documentals... Anàvem fent i al final li
passàvem tot el material a Joaquim Fer-
rer perquè el llibre tingués una unitat
d’estil.
Sis anys ben bons de feina... Es van marcar
alguna fita?
Al principi ens vam marcar arribar a un
centenar d’aportacions, ens semblava
una xifra rodona, però a mesura que
anàvem treballant, encara en vida de
Joan Triadú, vam veure que ens quedà-
vem curts, i vam decidir que arribaríem
a les 150. Vam insistir molt a Triadú
que ens fes la introducció i ell era una
mica reticent perquè encara no ho ha-
víem enllestit, però finalment la va fer, i
va ser una de les seves últimes refle-
xions, perquè parlant amb la família
després hem sabut que només va arri-
bar a fer un altre escrit abans de morir.

I finalment van superar les 150 aporta-
cions...
Sí, aviat ens vam adonar que no en fa-
ríem prou només amb 150, perquè els
temes s’anaven sumant i vèiem que si
seguíem així no arribaríem a acabar
mai el llibre. Per això finalment vam de-
cidir posar un termini temporal i publi-
car-lo, fos com fos, coincidint amb el Tri-
centenari. D’aquí que al final arribéssim
a una xifra una mica pintoresca, que és
de 223.

Primer ens vam
marcar la fita de
100 aportacions
però ben aviat
vam veure que
les superaríem.
Finalment han
estat 223

La voluntat
d’existir

Les 223
aportacions que
s’han recopilat
són molt
variades. S’han
classificat
cronològicament
i per temàtiques
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la moderna, quan la vinculació amb altres
països de llengua catalana era molt més
estreta.

Per posar-ho tot plegat en context, el
llibre comença amb una anàlisi de la his-
tòria de Catalunya, que va ser supervisada
per l’historiador Jaume Sobrequés. I a les
223 aportacions detallades que segueixen
encara s’han afegit els articles d’opinió
d’una seixantena de personalitats relle-
vants de gairebé tots els àmbits de la Cata-
lunya actual. De moment, tal com explica
Amorós, s’ha previst fer-ne una edició de
prop de 6.000 exemplars (uns 3.800 en ca-
talà, entre 1..200 i 1.300 en anglès, uns 400
en francès, i uns 500 en castellà), però al-

menys 2.000 s’han de poder regalar. “La
resta, uns 4.000, els hem de vendre. Encara
que les persones que hi hem treballat ho
hem fet per amor al país, s’ha de pagar la
impremta, les traduccions, la gestió, la di-
fusió... entre tot plegat l’edició d’aquest
llibre puja a uns 235.000 euros. No hi vo-
lem guanyar res, però és important acon-
seguir vendre’n uns 4.000, perquè sinó no
podrem fer la feina de difusió internacio-
nal”, remarca Amorós.

La iniciativa té el suport d’algunes ins-
titucions, com ajuntaments, que proba-
blement en compraran uns quants, i tam-
bé s’organitzen presentacions arreu del
territori, ja que de moment, per l’elevat

cost de distribució, el llibre no es pot tro-
bar en llibreries i només es ven a través del
web de la Fundació Occitano Catalana
www.fundoc.net.

“Per sort, l’editorial Pagès, a qui estem
molt agraïts, ens ha finançat, i li anem pa-
gant a mesura que anem venent. En qual-
sevol cas, és molt important que la gent
entengui que si compra aquest llibre no
només tindrà l’exemplar, sinó que també
donarà l’opció d’aconseguir que el llibre
es pugui difondre a l’estranger. De tota
manera, no es descarta que acabada
aquesta campanya el llibre també s’acabi
venent a les llibreries, però és clar, a un
preu superior”, conclou Amorós.

Per què pintoresca?
És un número una mica sui-generis, per-
què en alguns casos hem aplegat diver-
ses aportacions en un mateix apartat.
Per exemple, en el cas de l’economia,
hem fet un apartat en què hi ha quatre
economistes destacats, o en el cas d’in-
tèrprets, tant teatrals com musicals,
també estan aplegats sota un únic capí-
tol. I això també passa en el cas d’algu-
nes aportacions importants de la indús-
tria alimentària, des del Chupa Chups al

Cola Cao, passant pel pa de motlle... Si
alguns casos els haguéssim posat de
manera separada, en lloc de 223 apor-
tacions n’hi hauria moltes més. I, evi-
dentment, també va passar el que pas-
sa sempre, que quan ets al final t’ado-
nes que te n’has deixat... Tot això ho tin-
drem en compte per a una segona edi-
ció, si Déu vol...
A part d’explicar amb detall cada una
d’aquestes aportacions universals fetes
des de Catalunya, la part final del llibre

també inclou articles d’opinió de 61 perso-
nalitats rellevants del país, per què?
Ens va semblar molt important afegir
aquesta part final, on trobem l’opinió de
representants de tots els sectors de la
societat, des dels polítics a les patro-
nals, les cambres de comerç, els sindi-
cats, l’església, les universitats, els col-
legis professionals, les institucions cul-
turals més rellevants... És una represen-
tació de tota la societat catalana. Hi
hem posat totes aquestes opinions amb
l’objectiu de demostrar que Catalunya
som tots.
És el primer llibre d’aquestes característi-
ques que es publica?
Hi ha hagut algun llibre que s’ha fet ex-
plicant la història d’alguns prohoms im-
portants catalans, però nosaltres hem
agafat estrictament les iniciatives, les
idees i les experiències que han trans-
cendit a l’exterior. Per exemple, el presi-
dent Macià no hi és, tot i ser una figura
molt destacada, perquè la seva impor-
tància es circumscriu només al nostre
territori.
Quina lliçó podem aprendre?
Aquest llibre demostra que a Catalunya
som creatius, mirem cap endavant, cap
a la modernitat, de manera pacífica i
dialogant i basant-nos en el treball en
conjunt, que aquest llibre ho demostra
tant en el contingut del llibre com en el
procés per fer-lo. Tots els que hi hem
col·laborat ho hem fet de manera altru-
ista, a vegades fins i tot posant-hi diners
de la nostra butxaca. El llibre s’ha fet
sense subvencions i s’està finançant a
mesura que es va venent.

Joan Amorós, fotografiat recentment a
Barcelona. / ANDREU PUIG

Hem recollit
estrictament les
iniciatives, les
idees i les
experiències que
han transcendit a
l’exterior

Els compradors
del llibre no
només tindran
l’exemplar, també
contribuiran a fer
possible que es
difongui a àmbit
internacional


