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La força de la gent
Des del Consolat del Mar, passant pels gre-
mis i les acadèmies, la societat industrial, el 
cooperativisme, fins arribar al segle XX i XXI, 
Catalunya, els Països Catalans, han estat sem-
pre un exemple paradigmàtic de la nació que, 
en no disposar d’un Estat, s’organitza ella 
mateixa des de la societat civil per suplir-ne 
aquesta manca.
Entitat com la CAL, i tantes altres, són un 
exemple més de la capacitat d’organització de 
la societat civil d’aquest país. Una organitza-
ció com la CAL, nascuda en un dia de Sant 
Jordi de l’any 1996, ha contribuït, al costat 
d’altres organitzacions, en la defensa, reconei-
xement i normalització de la nostra llengua i 
cultura, de la llengua i la cultura dels Països 
Catalans. La CAL ha treballat també per la 
plena sobirania nacional del nostre país i hem 
contribuït en la mesura de les nostres possi-
bilitats a fer que aquest país avanci decidida-
ment cap a la independència.
Catalunya necessita d’un Estat. Hi ha una 
multiplicitat de raons i d’arguments. Un Estat 
propi i independent assegurarà, mitjançant 
una Constitució democràticament establerta 
i assumida pel poble català, unes estructures 
d’Estat adequades a la realitat i a les neces-
sitats de Catalunya. Un Estat independent 
comportarà l’existència d’un Parlament amb 
plens poders, que podrà legislar lliurement, 
que podrà gestionar lliurement, que podrà 

pactar lliurement.
Un nou Estat, malgrat no ser-ne la garantia 
absoluta, reforçarà sens dubte el paper de la 
llengua catalana, tant interiorment com exte-
riorment. Si apliquem les polítiques adequa-
des, el català anirà poc a poc consolidant-se 
en els diferents àmbits d’ús, anirà estenent-se 
en àmbits en què ara té una presència resi-
dual. Això farà que en, potser dues genera-
cions, el català, més enllà de conceptes com 
el d’oficialitat, acabi esdevenint la llengua co-
muna, la llengua nacional d’aquest país.
La independència no és la solució de res. És la 
gran oportunitat. La independència és l’eina 
per aconseguir canviar la societat. És la nostra 
eina per aconseguir construir un Estat millor, 
un Estat més democràtic, un Estat amb més 
justícia social.. Un Estat, sobretot, de futur... 
Un Estat en què puguin viure millor els nos-
tres fills i els nostres néts.
I en aquest nou Estat per a tothom, 
l’associacionisme continuarà sent-hi present, 
no tant per suplir-ne les mancances d’una na-
ció sense estat, sinó per continuar completant 
les necessitats de la nova societat catalana, per 
continuar demostrant aquesta necessitat vi-
tal que tenim d’autoorganitzar-nos segons el 
nostre propi criteri, necessitats i valors polítics 
i socioculturals.
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A Alexandre, en reconeixement a la seva 
dilatada trajectòria com a periodista, assa-
gista i dramaturg, amb més de 40 anys de 
compromís social i nacional amb el país. 
A Gabancho, en reconeixement al seu acti-
visme literari i periodístic compromès amb 
els moviments socials, urbanístics i sobira-
nistes del país. L’any de la consulta sobre 
la independència de Catalunya, la CAL ha 
volgut premiar dos intel·lectuals que mai 
han amagat el seu independentisme con-
vertint-se en dues de les cares més visibles 
de la societat civil en les diferents iniciati-
ves i mobilitzacions que s’han celebrat en 
els darrers temps a favor de la llibertat del 
nostre país. La necessitat d’esdevenir un 
estat independent ha estat una constant 
en les desenes d’assajos polítics que han es-
crit i que han tingut un gran ressò social. 
També des dels mitjans de comunicació on 
col·laboren de forma regular han defensat 
la independència com l’única solució per 
a la supervivència com a poble.  El seu so-
biranisme desacomplexat i argumentat, es-
pecialment anys enrere quan no era l’opció 
majoritària a les enquestes ni hi havia vo-
luntat política, justifica el reconeixement. 
El Cinema Boliche serà un altre dels pre-
miats de la nit en la categoria de millor 
iniciativa empresarial. Aquesta sala de Bar-
celona va reobrir ara fa un any, a l’abril del 
2013,  per oferir pel·lícules subtitulades en 
català. Els impulsors de la iniciativa van 
entrar en contacte amb les distribuïdores, 
que es van mostrar receptives a la proposta. 

Amb aquesta nova orientació, el Boliche ha 
esdevingut el primer cinema del país en què 
el català és present a totes les projeccions, 
sigui en forma de subtítols o amb versions 
originals en català, seguint un model ha-
bitual i consolidat en la majoria de països 
d’Europa. La Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura 
difon la programació del cinema Boliche 
tant a la cartellera de cinema en català com 
a les xarxes socials per contribuir a la con-
solidació d’una iniciativa empresarial espe-
cialment valuosa per al foment de la llen-
gua catalana i que suposa un increment de 
la minsa oferta cinematogràfica en català. 
El programa de RAC1, “La primera Pe-
dra” serà un altre dels guardonats en re-
coneixement a la difusió que fa setmana 
rere setmana de les activitats culturals del 
país, amb especial agraïment al suport in-

formatiu que set-
manalment dóna 
al Correllengua 
que se celebra 
arreu dels Paï-
sos Catalans. El 
premi el recollirà 
el presentador 
de l’espai, Jordi 
Margarit, amb la 

Patricia Gabancho i Víctor Alexandre, 
protagonistes de la XIII edició dels 
Premis Joan Coromines

El Casal Pere Quart de 

Sabadell acollirà el pro-

per dissabte 10 de maig 

la tretzena edició dels 

Premis Joan Coromines. 

En un acte que conduirà 

el periodista esportiu de 

Tv3 Xavier valls, pre-

sentador del programa 

Esport Club, els grans 

noms de la vetllada 

seran víctor Alexandre 

i Patrícia gabancho. 

Xavi Tedó
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Premis Joan Coromines

El Boliche ha 

esdevingut el primer 

cinema del país en 

què el català és 

present a totes les 

projeccions, sigui en 

forma de subtítols o 

amb versions originals 

en català

Víctor Alexandre (Barcelona, 1950) 

Escriptor i periodista, treballa en diversos camps 
literaris com l’assaig, el conte, la novel·la i la dra-
matúrgia. Ha publicat una vintena de llibres en 
els quals ha exhibit el seu desacomplexat indepen-
dentisme com “Jo no sóc espanyol”, “El cas Ca-
rod. 50 dies de linxament polític d’una nació” o 
“Nosaltres, els catalans”. Un dels seus assajos, “La 
paraula contra el mur” va rebre el Premi Francesc 
Ferrer i Gironès. És el responsable de l’obra “Èric 

i l’Exèrcit del Fènix” i també de “Trifulkes de la Katalana Tribu”, que 
es va estrenar fa dos anys a la Sala Gran del Teatre Nacional de Cata-
lunya sota la direcció de Pere Planella. Ara té en escena “Onze.Nou.
Catorze (1714)” i “Taula rodona”, de Pere Calders i Víctor Alexandre. 
Col·labora regularment als diaris Nació Digital i El Singular Digital.

Patricia Gabancho (Buenos Aires, 1952) 

Filla del filòsof argentí Abelardo Gabancho, que 
donà a conèixer a l’Argentina el filòsof Alexan-
dre Deulofeu , aprengué català al casal català de 
Buenos Aires. Estudià periodisme. Va venir a 
viure a Barcelona el 1974, quan tenia 22 anys. 
Col·labora en diversos mitjans de comunicació i 
ha escrit un gran nombre d’assajos defensant la 
necessitat que Catalunya sigui independent com 
“El preu de ser catalans” , “Apàtrides, incultes i 

(de vegades) analfabets” i més recentment  “L’ Autonomia que ens 
cal és la de Portugal“. Ha escrit l’obra de ficció política “Crònica de 
la independència” (2009) i la biografia política de Joan Laporta. És 
membre del Cercle d’Estudis Sobiranistes. L’any 2012 guanyà el pre-
mi Prudenci Bertrana amb la novel·la “La néta d’Adam”.

resta de membres de l’equip. Finalment, 
en l’àmbit local, el músic sabadellenc 
Carles Belda també será reconegut per la 
seva trajectòria com a artista compromès 
en tots els àmbits de la música tradicio-
nal catalana, en la seva especialització amb 
l’acordió diatònic. ha format part de grups 
com Blat Segat, Pomada (amb Helena Ca-

sas) i Ensaladilla So Insistent revaloritzant 
la música tradicional atorgant-li una nova 
sonoritat adaptada als nous temps. Des-
prés de ser un dels promotors del grup 
Mesclat, juntamente amb Francesc Ribera 
“Titot” i Joan Reig (Els Pets), actualment 
lidera la banda El Belda i el conjunt Bada-
badoc amb integrants d’altres formacions 
musicals.  
Més enllà dels premiats, la vetllada in-
clourà una ponència del sociolingüista 
Francesc Xavier Vila, que parlarà sobre 
“Els principals reptes per les polítiques 
lingüístiques educatives a la Catalunya in-
dependent” i es llegirà, com es tradicional, 
el Manifest del Correllengua de l’edició 
d’enguany, que ha elaborat el periodis-
ta valencià i director de Vilaweb, Vicent 
Partal. L’acte també tindrà espai per a la 
música amb l’actuació de Jaume Arnella.  
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Aprofundint El full de ruta de l’ANC

Jaume Marfany

vicepresident ANC

L’any de la independència

El passat 5 d’abril, 

al Tarraco Arena 

de Tarragona, 

l’Assemblea Nacional 

Catalana (ANC) va 

celebrar la seva II 

Assemblea general 

Extraordinària.En el 

marc de l’assemblea es 

va aprovar el Full de 

Ruta per als propers 

mesos i també es van 

apuntar les primeres 

informacions sobre 

les activitats i accions 

de l’Assemblea 

per al proper 11 

de setembre.

En relació als Fulls de Ruta aprovats en 
les Assemblees generals anteriors, el Full 
de Ruta aprovat en l’assemblea d’enguany, 
introdueix dos    elements  -els diferents 
escenaris i els actors diversos-  que confi-
guren un Full de Ruta complex i més obert 
que mai. Però hi ha dos requisits més que 
també impregnen aquest moviment que 
és l’Assemblea i que l’han de seguir carac-
teritzant: la nostra Via cap a la Indepen-
dència és una via democràtica i pacífica. 
Radicalment democràtica i profundament 
pacífica.
En el Full de ruta aprovat es diu que 
l’objectiu prioritari del poble català és la 
celebració de la consulta, de caràcter po-
líticament vinculant, el 9 de novembre de 
2014, com la fórmula internacionalment 
més acceptada d’accedir a la independència 
en un marc democràtic. Sabem que aquest 
objectiu no serà fàcil perquè l’Estat espan-
yol centra la seva estratègia en impedir-ne 
la celebració. Per a arribar a la Declaració 
d’Independència, pas previ i indispensable 
per a la constitució del nou Estat català 
aquest Full de Ruta preveu els escenaris 
que podran produir-se i les actuacions a 
dur a terme per arribar-hi.
Els escenaris previstos són aquests:
a. El dia 9N es farà la consulta de forma 

més o menys tolerada i en un clima po-
lític que en pugui garantir l’estabilitat i 
la fiabilitat suficients,

b. El dia 9N es fa la consulta amb 
l’oposició total de l’aparell polític, ju-
rídic i mediàtic de l’Estat espanyol. El 
procés podria tenir mancances i que no 
tothom pogués exercir el dret de vot en 

les condicions habituals d’un procés 
electoral normal.

c. La Generalitat considera que no es pot 
celebrar la consulta perquè la situació 
política i social no ho permet, perquè 
no hi ha el clima de llibertat ni les ga-
ranties suficients. 

d. No es fa la consulta perquè la Generali-
tat ha estat políticament i jurídicament 
intervinguda per l’Estat espanyol.

Volem fer la Consulta el 9 de novembre i 
la volem fer en unes condicions òptimes. 
I en el Full de Ruta preveiem què podem 
fer per assegurar que puguem exercir de 
forma pacífica i ordenada un dels drets de-
mocràtics bàsics: el dret de vot, el dret a 
decidir el nostre futur col·lectiu.
Atès com van les coses i vistes les actituds 
dels principals partits espanyols, hem 
d’estar preparats per a qualsevol escenari 
que es pugui produir. Per tant, també ens 
hem de preparar per al cas que no puguem 
celebrar la Consulta del dia 9 de novem-
bre. Tenim prou referents d’altres proces-
sos d’independència de nacions que avui 
tenen Estat propi, com per no aturar-nos. 
No és l’escenari desitjat, però ho haurem 
de fer per altres vies democràtiques, reco-
negudes internacionalment, si no ha estat 
possible de fer-ho mitjançant un referèn-
dum o una consulta.

Els actors

Quan fa poc més de dos anys, el 10 de 
març de 2012, constituíem l’Assemblea 
Nacional Catalana al Palau Sant Jordi de 
Barcelona, sabíem que només érem una 
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El full de ruta de l’ANCAprofundint

part de la societat civil que ens posàvem en 
marxa i que preníem el relleu a totes aque-
lles persones, entitats i moviments que 
ens havien precedit. També sabíem que 
per arribar al final del procés ens caldria 
sumar a molta altra gent, a entitats i orga-
nitzacions de la societat catalana, però que 
arribaria el moment en què no podríem 
avançar sense la implicació de les nostres 
institucions -ajuntaments i Generalitat- i 
dels partits polítics que representessin la 
majoria dels ciutadans. 
Avui, 2/3 parts dels diputats del Parlament 
de Catalunya s’han expressat favorable-
ment a l’exercici del dret a decidir i donen 
suport a la pregunta formulada i la data 
anunciada del 9 de novembre.
Partits polítics, institucions i la societat ci-
vil organitzada hem de treballar junts fins 
al final d’aquest procés i cadascú de nosal-
tres hi té uns papers específics i exclusius. 
Amb aquest Full de Ruta no pretenem res 
més que definir quin ha de ser el nostre 
lloc i com hem d’assumir les nostres res-
ponsabilitats, les pròpies d’una organitza-
ció popular, unitària, plural i democràtica, 
i molt ben explicades en els punts 1 i 3 
de la nostra Declaració fundacional, quan 
diu que L’objecte de l’ANC és la conscien-
ciació i la mobilització de la majoria de la 
població de Catalunya per tal que es puguin 
aconseguir, de forma pacífica i democràtica, 
la recuperació de la independència política 
de Catalunya mitjançant l’exercici del dret 
d’autodeterminació nacional i poder formar 
una majoria al Parlament de Catalunya fa-
vorable a l’exercici d’aquest dret i a aplicar-
ne els resultats.  

La via cap a la independència

Estem buscant el suport social majoritari 
als nostres objectius nacionals, ho estem 
fent des de posicions pacífiques i demo-
cràtiques i ho estem fent amb la màxi-
ma transparència i participació. I ho fem 
així perquè aquesta és la nostra gran for-
ça, l’única arma que volem i acceptem: 
l’expressió democràtica de la majoria. Si 
teniu presents aquests principis, sabreu lle-
gir i entendre perfectament el que es diu 
en el nostre Full de Ruta..... i també el que 
no es diu. Sabreu interpretar-lo i aplicar-lo 
adequadament, en cada moment i circum-
stància. És un Full de Ruta per als homes 
i dones lliures que, plegats, decidim cons-
truir el nostre futur col·lectiu!
El 2012, l’Assemblea i la societat catalana 
vam demostrar a tothom que érem majo-
ria. El 2013, vam demostrar que estàvem 
organitzats. Enguany, el 2014, l’any deci-

siu, demostrarem que estem compromesos. 
L’11 de setembre de 2014 no es pot conce-
bre com l’acció de un sol dia, sinó com un 
conjunt d’accions i activitats emmarcades 
en tot un context que ens ha de portar a 
la consulta del 9 de novembre. Per això, 
aquest 11 de setembre ja ha començat. Ja 
va començar el mateix 5 d’abril i s’allargarà 
fins al 8 de novembre.  Enguany, l’objectiu 
principal és mostrar al món que és el poble 
de Catalunya, les persones, les entitats i les 
institucions les que convoquem la consulta 
del 9 de novembre. El marc en què es des-
envoluparà l’11 de setembre és el següent:

Campanya d’estiu. Inici de les mo-
bilitzacions de cara a la gran acció de 
l’11 de Setembre, amb clara projecció 
internacional. Iniciarem la recollida 
d’adhesions al Manifest Ciutadà per la 
Consulta del 9N.
11 de setembre al matí. Concentra-
cions davant tots els ajuntaments de 
Catalunya per donar suport al Manifest 
ciutadà. Implicació dels ciutadans, enti-
tats i associacions. 
11 de setembre a la tarda. Tothom a 
Barcelona per lliurar el Manifest a Par-
lament de Catalunya. Gran concentra-
ció formant la V a la Diagonal i Gran 
Via de les Corts Catalanes. 
Des de l’11 de setembre al 9 de nov-
embre. Concentracions diàries, de di-
lluns a diumenge, amb actes d’alt con-
tingut polític i campanya per al Sí Sí del 
9 de novembre. 

L’any 2014 és l’any decisiu. És el nostre 
any. És l’any de la independència!



8 Primavera 2014

Irene Coghene: “La llengua encara avui no 
és visible i no arriba ni als habitants, ni als 
turistes per la burocratització del sistema”

A casa mai li han par-

lat en alguerès. Sem-

pre en italià. No va ser 

fins que va tenir setze 

anys que Irene Coghe-

ne va decidir aprendre 

la llengua pròpia de la 

seva ciutat. Una decisió 

que li va canviar la vida 

perquè des d’aleshores 

treballa incansable-

ment perquè més jo-

ves facin aquest pas. 

L’altre dia en un article parlaves dels 
“iaios entusiastes”. Són l’esperança 
en la transmissió de la llengua?
En part sí. Allò que tenim d’evidenciar és 
que no podem parlar d’una cosa estructu-
rada i generalitzada, però se nota més sen-
sibilitat i obertura per les tradicions.

En canvi no el van transmetre als 
seus fills. Per què van fer el pas de 
parlar en italià?
Perquè l’escola era i és en italià. Per ésser 
bons alumnes teniven de parlar en italià i 
parlar bé, sense influències negatives del 
“dialecte”. La mateixa cosa és passada en 
altros llocs de la Sardenya i d’Itàlia.

Se’n arrepenteixen ara?
Calqui u sí, xatxarant s’enten “forsis he fet 
mal, hi teniva de parlar en alguerès, però 
…” però és difícil canviar de llengua quan 
de sempre amb una persona n’has emprat 
una altra.

No és el teu cas, oi? Quin percen-

tatge va seguir ensenyant el català 
als seus fills?
Al contrari, és lo cas meu! Tota la família 
m’ha parlat en italià. Un aiao era de Vi-
lanova Montlleó i parlava sard, la muller 
era de l’Alguer i amb el babo han emprat 
l’italià, un italià amb construccions que 
arribaven de les llegües pròpies. Així con-
sellaven los mestres: l’italià, única llengua 
de transmetre. La mama i la família d’ella 
són de la Magdalena, de l’arxipèlag que se 
troba al nord est de la Sardenya. És difícil 
respondre, amb una visió optimista diem 
que quasi tots aquellos que viuen a l’Alguer 
tenen un substrat de coneixements que vol 
tret a fores.

D’on neix el teu compromís amb la 
llengua?
He sempre vivit al centre històric i ja de 
petita m’interessaven les tradicions, la 
història i era inevitable que primer o des-
prés arribessi a la llengua: teniva 16 anys 
quan he coneixut aqueix món i no l’he 
pogut deixar més. La cosa que m’ha por-
tat a inscriure’m al primer curs és que de 
l’alguerès compraneva calqui paraula, però 
jo, minyona de l’Alguer, no era en grau de 
poguer pensar o exprimir conceptes en la 
llengua pròpia la ciutat on estava creixint. 
La cosa no m’agradava. Só contenta d’haver 
fet aquell pas i esper lo facin sempre més 
joves. D’italianoparlant, amb sacrificis, crí-
tiques de gent que me dieva que parlava 
mal, estudis, ara mateix só segretària del 
Centre Excursionista de l’Alguer, del qual 
he participat a la fundació al 2006, i des de 
l’any passat coordinadora de la Plataforma 
per la llengua a l’Alguer.

Segons les dades de l’estudi sobre 
els usos lingüístics a l’Alguer, que 
publicà el 2004 la Secretaria de Po-
lítica Lingüística, només un 4,7% 
de les persones entre 18 i 29 anys 

X. T.

Veus del país
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tenen l’alguerès com a llengua ini-
cial, i el 12%, dels que tenen 30 a 
40. Com es poden revertir aquestes 
dades amb la joventut?
Arribant a les coses que interessen als jo-
ves! Un minyó de 14 anys no anirà mai a 
entendre una conferència, una presentació 
de llibres o una lectura de poesies, almanco 
que no sigui assai interessat. No dic que 
tenim noves generacions d’ignorants, però 
prefereixen concerts, música. De quan 
havem fundat la delegació territorial de 
la Plataforma per la llengua, havem fet 
petits concerts en català. Un petit inici, 
no suficient. Un projecte dedicat als joves 
que, amb un passat d’escolta, m’agrada 
recordar és Quatre vents, que ha portat 
grups d’escoltes catalanoparlants en aquí i 
que ha permès als algueresos d’anar a un 
camp al País Valencià deu dies. Aqueixos 
dies d’immersió i d’intercanvi cultural han 
deixat un senyal assai important.

La desaparició del projecte Palom-
ba a les escoles encara agreuja més 
la situació?
Encara que fossin poques hores, feva arri-
bar l’alguerès a més de 1500 minyons. Ara 
tot aqueix sistema no hi és més i el material 
produït en anys de voluntariat és tancat en 
una posento.

Has treballat en projectes munici-
pals com l’Ofici Lingüístic. Quina 
tasca hi has fet?
L’Ofici era un projecte municipal, inicial-
ment del sector cultura i després de l’ofici 
de valorització lingüística, que teniva di-
verses funcions. Era obert al públic, amb 
un servici d’informació relatiu a la llen-
gua i a les activitats lligades al tema. Lo 
resto del treball era intern al municipi, de 
traducció i de desenvolupament i suport 
d’activitats en alguerès.

Quina és l’actitud del govern de 
l’Alguer envers el català?
Promeses, tantes! Just ara comença la cam-
panya electoral per les municipals. No hi 
ha una voluntat real, amb una concreta 
inversió de moneda per donar continuïtat 
i pareix que els nostres polítics, més que 
pels algueresos, facin projectes per fer veu-
re a les delegacions de catalans que treba-
llen bé. No obstant los projectes, per culpa 

de la excessiva burocratització del sistema, 
la llengua encara avui no és visible i no 
arriba ni als habitants, ni als turistes.

L’alguerès sobreviu pel voluntaris-
me de la societat civil amb iniciati-
ves concretes?
Si hi són tantes associacions que treballen 
i gràcies a elles s’han fet moltes coses, com 
publicacions, cursos gratuïts oberts a tots. 
Jo mateixa he estudiat a l’Associació per a 
la Salvaguarda del Patrimoni historicocul-
tural de l’Alguer i a Òmnium Cultural. De 
la primera associació, lo responsable dels 
cursos és Guido Sari, premiat de la Fun-
dació Carulla amb el premi d’Actuació 
Cívica al 2013, al qual també jo l’havia 
candidat al mes de maig.

El turisme català no ha estat el re-
vulsiu esperat a l’hora de normalit-
zar el català?
No se pot pensar que els turistes puguin 
canviar la situació, si no hi ha un projec-
te polític al darrera. Turistes que, a voltes, 
arriben a l’Alguer i tornen als Països Ca-
talans un poc deludits. «A l’Alguer? No 
vaig sentir ningú que parlava en català». 

Veus del país

L’alguerès té una musicalitat diversa, que 
no sempre reconeixeu i altro fet, tantes tu-
ristes catalanoparlants entren a les botigues 
demanant en castellà. 

Entre el mite i l’escepticisme com 
escrivia en un article de la darrera 
Escletxa Pere Mayans, quina és la 
realitat lingüística de l’alguerès i el 
futur que li espera?
No sep respondre, o millor no vull res-
pondre!

L’alguerès té una 

musicalitat diversa, que 

no sempre reconeixeu i 

altro fet, tantes turistes 

catalanoparlants 

entren a les botigues 

demanant 

en castellà
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Marc Prohom
Coordinador del 
Correllengua 2014

Maria-Mercè Marçal 
protagonista del Correllengua 2014

Per aquest motiu bona part dels recursos i 
de les activitats programades aniran enca-
minades a aprofundir el coneixement sobre 
l’autora i que tindran el seu punt més àlgid 
el dissabte 12 de juliol a la seva vila de 
l’ànima, Ivars d’Urgell (el Pla d’Urgell). 
Els organitzadors locals estan enllestint 
el contingut del programa d’actes previs-
tos, on el record a l’autora tindrà un pes 
destacat. De fet aquell dia es farà pública 
l’exposició “No volem que la revolució ens 
neixi morta” on es repassa l’acció feminis-
ta i política de Marçal entre 1975 i 1985. 
Però també hi haurà cabuda per una altra 
exposició, “Et prenc la paraula”, que fa un 
repàs a l’evolució de la realitat lingüística 
del país, des de 1714 fins a l’actualitat, i 
que ha estat produïda pel Centre de Nor-
malització Lingüística de Barcelona, en 
col·laboració amb la CAL.
Ambdues exposicions i d’altres materials 
audiovisuals i jocs formaran part del con-
junt de recursos que es posaran a dispo-
sició de tots els organitzadors del Corre-
llengua, i que es presentaran oficialment 
en el marc de la 3a edició de la Troba-
da d’Organitzadors de Correllengua. 
Aquesta jornada es durà a terme el dissabte 
31 de maig a la seu de la CAL, a Barcelona, 
i servirà també com a fòrum d’intercanvi 
d’experiències i d’iniciatives que es realitzen 

arreu del territori. 
Enguany, la trobada 
servirà per a impul-
sar un nou projecte: 
l’Empentallengua. 
Aquesta iniciativa 
recull petites i molt variades campanyes 
amb l’objectiu de dinamitzar la llengua en 
diferents àmbits: educatiu, formatiu, co-
mercial, esportiu... i que es poden aplicar 
de manera transversal arreu del país.
Paral·lelament, i com cada any, el contin-
gut i l’autor del Manifest del Correllengua 
desperta molt d’interès, per la repercussió i 
el missatge que evoca. Enguany, la CAL ha 
considerat oportú encarregar la seva elabo-
ració al periodista i escriptor Vicent Par-
tal, director de Vilaweb. El contingut del 
manifest es farà públic el 10 de maig, en el 
decurs dels 13ens Premis Joan Coromines i 
que també seran el marc on es presentarà el 
cartell guanyador del Concurs de Cartells 
del Correllengua.
Així doncs, el moviment que molts han 
batejat com la Festa Major dels Països Ca-
talans, comença a escalfar els motors i són 
moltes ja les poblacions i barris que han 
confirmat la seva adhesió al moviment. Ara 
i sempre, l’impuls de la nostra llengua i la 
cultura han de ser l’eix per on vehicular els 
nostres anhels de futur. Ara toca!

Som a les vigílies de 

l’inici d’una nova 

edició del Correllen-

gua, la divuitena que 

impulsa la CAL a les 

comarques del Princi-

pat i de la Catalunya 

Nord. La de 2014 serà 

una campanya espe-

cial, per la significació 

històrica de la data 

i perquè, per primer 

cop, els actes servi-

ran per a homenatjar 

una figura femeni-

na, la de la poetessa 

Maria-Mercè Marçal.
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Veus del país

Guillem Dalmau: “La independència pot fer en-
tendre al nord que existeix una nació catalana 
i que és possible ser català sense ser francès”

El compromís amb la llen-

gua i el país de guillem 

Dalmau, el jove president 

d’Aire Nou de Baó, neix 

de la seva família. Els seus 

avis van marxar de Bada-

lona el 1947 per exiliar-se 

a Perpinyà on hi vivia una 

germana. Un substrat cul-

tural que el seu professor 

d’història l’hi fa sortir a 

l’institut. Alain Ayats aca-

bava de publicar un llibre 

sobre Josep de Trinxeria 

i la guerra de la Sal que 

li va fer veure que “aquí 

existia una història prò-

pia, fora de la història 

nacional i oficial francesa, 

una història que ningú 

ens ensenya a classe”. 

Els teus pares t’han transmès el 
català?
La realitat és que no ! La meua mare tenia 
uns cinc anys quan va arribar amb els seus 
pares al Rosselló, al 1960. No ha parlat mai 
en català, ni amb els seus pares (l’avi matern 
era bretó i l’àvia de Lille, al nord de França) 
ni amb la gent d’aquí. A casa dels avis, la 
llengua catalana no tenia una bona imatge 
ja que la meua àvia quan anava als comerços 
deia que la gent es posava a parlar català, 
com si ho fessin expressament per tal que no 
els pogués entendre, però als anys seixanta 
la llengua de comunicació a Perpinyà era el 
català i no s’adonaven que no els entenien. 

O sigui que els teus pares ni el par-
laven. 
Al dia d’avui, la meua mare entén perfec-
tament el català, però no el parla pas. Del 
costat del meu pare la cosa és diferent. Aquí 
també se calia integrar, i la integració va co-
mençar al naixement, ja que els meus avis 
van donar noms francesos als seus tres fills. 
També, la llengua de comunicació que van 
fer servir els meus avis va ser la francesa. 
Malgrat això, l’entén perfectament i el par-

la amb la família de Badalona però sempre 
té por de fer faltes. Els meus pares sempre 
m’han parlat en francès i la meua àvia pa-
ternal també. Però des de petit, sentia parlar 
català quan anava a Badalona i deia quatre 
paraules per jugar amb els cosins. Després 
amb l’adolescència, quan me vaig adonar 
de la situació critica que França feia endu-
rar a la llengua catalana, la vaig aprendre a 
poc a poc pel meu compte, mirant TV3, 
llegint llibres... però mai he seguit cap clas-
se de català a l’escola, excepte uns sis mesos 
a la universitat de Perpinyà.

Quina actitud tenen els joves envers 
la llengua catalana?
Els joves, com la gran majoria de la gent de 
Catalunya Nord, tenen un gran respecte a 
la llengua catalana. Aquí la gent se sent pro-
fundament catalana. Però aquest sentiment 
no va sempre lligat amb l’aprenentatge de 
la llengua, ja que l’ensenyament del català 
no és automàtic ni generalitzat a l’escola. 
La gent se sent catalana, sense saber forço-
sament parlar català. D’altres en saben un 
poc (perquè el van sentir parlar dins la fa-
mília); aquest profund respecte que tenen 
pel català, fa que molt sovint prefereixin 
callar que practicar-lo fent algunes faltes. 
Per fí tens tota aquesta joventut que tenen 
accés a la llengua catalana a l’escola (escoles 
immersives públiques com Arrels o asso-
ciatives com La Bressola, o les fileres pú-
bliques bilingües) que representen només 
un 6% dels mainatges escolaritzat de Ca-
talunya Nord i que coneixen la llengua. El 
problema és que tindran moltes dificultats 
per poder-la practicar en tota normalitat a 
fora de l’escola per comunicar-se amb un 
comerciant o en un centre de lleure. Això 
és l’altre repte que enfrontem a Catalun-
ya Nord si no volem que el català se que-
di només com un llengua d’ensenyament 
escolar, com l’anglès, és a dir una llengua 
estrangera.Xavi Tedó
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Falta més relació entre el jovent 
de la Catalunya Nord i la resta dels 
PPCC?
Són primordials pel bon coneixement 
mutu, ja que cada territori té les seues es-
pecificitats, tan culturals com polítiques. 
Per fer país, aqueixos lligams són impres-
criptibles. El 6% de mainada catalanòfona 
té una bona visió de país, i saben el que 
són els Països Catalans perquè a l’escola els 
van explicar que és la nació catalana, qui-
na és la seua història, on se desenvolupà la 
seua llengua. Fins i tot han fet intercanvis 
escolars amb joves del Principat, ja que ho 
tenim a tocar. Aquests lligams s’haurien 
d’enfortir. Els joves poc coneixedors de la 
llengua no tenen aquesta visió de país. Se 
senten catalans però l’escola els va donar 
un marc de referència hexagonal que fan 
que siguin i es reivindiquin com a catalans 
però catalans del sud de França. 

Com un tret cultural, no nacional?
Per ells el fet català és un fet cultural re-
gional, no poden entendre que Catalunya 
és una nació ja que el motlle francès els 

Hi ha el perill que 

el català se quedi 

només com un llengua 

d’ensenyament 

escolar, és a dir una 

llengua estrangera 

com l’anglès

va fer entendre que França era un Estat-
nació. Per ells, l’única nació que existeix és 
la francesa, una nació que s’expressa local-
ment amb una gran diversitat regional, la 
d’Alvernha, la de Còrsega, la de Bretanya, 
la d’Alsàcia, la del País Català (aixó diuen 
els francòfons per parlar de Catalunya 
Nord).  Així que quan passen l’Albera, 
molts d’aquests joves saben que arriben a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya, però 
diran que van a Espanya. Aquesta falta de 
consciència és deguda a un problema de 
desconeixement total de la realitat catala-
na, de la seua història, i del simple fet que 
existeix una nació catalana, que va néixer 
al peu del Canigó. És clar que uns lligams 
amb joves d’arreu dels Països Catalans els 
faria veure la realitat de la cultura catalana 
i la seua riquesa i diversitat.

Aquest curs s’han tancat la Bresso-
la de Càldegues i el Comte guifré. 
És un nou pas enrere a l’hora de 
guanyar nous parlants?
Cada classe de català que tanca és una 
mala noticia arreu dels Països Catalans. 
Cal estar conscient que després d’un crei-
xement constant del nombre d’alumnes 
escolaritzats aqueixos darrers 25 anys, vi-
vim una fase d’estancament, que no té res 
a veure amb una falta de demanda, ja que 
les enquestes diuen clarament que una ter-
cera part dels pares voldrien que els seus 
fills tinguessin ensenyament en català, un 
terç més no hi veuria objeccions i l’altre 
no té cap avís. La demanda és més forta 
que l’oferta (avui som al 6%). Enfront 
d’aquesta situació, el ministeri francès de 
l’Educació Nacional no té cap voluntat 
de desenvolupar l’ensenyament. A nivell 
estatal, només convoca una plaça en un 
concurs per esdevenir professor de català 
i a principi de curs l’escola pública Arrels 
(única escola pública immersiva) no ha po-
gut acollir vint alumnes perquè l’acadèmia 
no permetia obrir una aula nova. 

I les classes bilingües?
L’Educació Nacional no fa gaire esforços 
i cal molta paciència i diplomàcia amb 
les municipalitats perquè s’avinguin a 
demanar la conversió de classes monolin-
gües en bilingües. Només amb una feina 
important sobre el terreny de militants 
nord-catalans per informar els pares de 
les possibilitats i avantatges d’aprendre el 
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català o per explicar als ajuntaments que 
una classe bilingüe no costa ni un euro de 
més que una classe monolingüe s’ha acon-
seguit l’obertura el proper setembre del 
2014 d’un ensenyament bilingüe al poble 
del Voló. Cal també parlar de les classes 
immersives de La Bressola (escola associa-
tiva), que malauradament no poden oferir 
un cicle educatiu complet, de la maternal 
fins a l’institut. Avui falta a la Bressola un 
institut d’ensenyament secundari, el darrer 
element per tenir un ensenyament complet 
en català fins al batxillerat.

Quina és l’actitud del govern fran-
cès en relació amb la llengua en 
l’actualitat?
França ho ha fet tot per fer desaparèixer la 
llengua catalana, com la resta, de la vida 
pública i privada, utilitzant tot un voca-
bulari despectiu i negatiu, simbolitzat pel 
mot “patuès”. L’èxit del poder central fran-
cès va ser justament fer creure a la gent que 
la salvació i l’ascens social vindria només 
mitjançant l’educació pública, una educa-
ció estrictament en francès. Aquell lingüi-
cidi s’ha materialitzat amb una repressió a 
l’escola a qui parlava català i amb la fí de 
la transmissió intergeneracional. Avui, el 
discurs central ha canviat un xic. A l’hora 
de la diversitat cultural, França se sent ben 
sola amb aquest discurs d’imperialisme 
lingüistic. El mot “patuès” desapareix pro-
gressivament i és transformat amb el mot 
“llengüa regional”, que els permet malgrat 
tot conservar una certa jerarquia amb la 
llengua oficial i nacional, la francesa. 

Veus del país

Un pas insuficient. 
El 2008, França va incloure aquestes “llen-
gües regionals” a la constitució francesa 
com a “patrimoni de la nació francesa”, 
però sense donar dret a ser apreses i trans-
meses. Darrerament, l’Assemblea Nacional 
francesa discuteix la possibilitat de ratificar 
la Carta Europea de les Llengües Regionals 
(20 anys després la seua creació), però al 
mateix temps els diputats volen establir a 
la constitució que la llengua dels serveis 
públics serà només el francès. Vist des de 
fora, França sembla obrir-se, però la rea-
litat és que patrimonialitzant les llengües i 
recordant encara i sempre que les coses es 
poden fer només en francés. França no fa 
res per ajudar les llengües autòctones, ben 
al contrari.

Les retallades de la generalitat 
també us estan afectant?
Les retallades no ens han afectat, ja que ara 
no demanem cap ajuda financera. Amb el 
canvi de govern a la Generalitat el 2010, 
hi va haver una reorganització interna. Un 
dels canvis, va ser de posar els casals ca-
talans d’arreu del món i les entitats nord-
catalanes amb els serveis d’Afers Exteriors 
de la Generalitat. Per la nostra entitat 
aquest canvi era inacceptable. Considerem 
que Catalunya Nord no és a l’exterior de 
Catalunya, i que Aire Nou de Baó és pas 
cap entitat forastera. La mesa de l’entitat 
s’ha negat a demanar ajuda financera a la 
Generalitat.La retallada de subvencions és 
catastròfica per a Arrels, l’Aplec o la Bres-
sola que proporcionen un servei públic i 
que tenen empleats. Les subvencions aju-
den a fer més i millor però tampoc són im-
prescindibles per a les entitats que fan actes 
a favor de la llengua o la cultura popular 
com la nostra. 

El mot “patuès” 

desapareix 

progressivament i 

és transformat amb 

el mot “llengüa 

regional”, que permet 

malgrat tot conservar 

una certa jerarquia 

amb la llengua 

oficial i nacional

La independència del Principat és 
una oportunitat per a la Catalunya 
Nord?
El procés d’autodeterminació que s’està 
vivint actualment a la Comunitat Autò-
noma de Catalunya, interessa molt la gent 
del nord, i crec que la gent s’hi adhereix 
majoritàriament. La independència serà 
una oportunitat per a Catalunya Nord. 
És clar que per  la perennitat de la cultura 
i la llengua, el fet de tenir un Estat fort 
al costat, podrà millorar les coses. Sense 
cap dubte, la independència augmentarà 
l’autoestima dels nord-catalans concernint 
llur propi cultura i història. Fins i tot, pot 
ser que una part d’ells comencin a enten-
dre que existeix una nació catalana, i que és 
possible ser català sense ser francès. Però la 
constitució d’un Estat català provocarà la 
formació de nous límits i fronteres. Aquei-
xes noves fronteres faran de Catalunya 
Nord una víctima col·lateral d’aquest in-
dependència. 

Què vols dir?
Molts independentistes ja han abandonat 
Catalunya Nord. Molts d’ells no dubten ni 
un segon a afirmar que van a França quan 
venen a Catalunya Nord; fins i tot els hi fa 
molta il·lusió practicar francès quan venen 
d’excursió a Perpinyà. Aquesta situació és 
preocupant i no arribi a entendre la seua 
lògica. Pot ser que el creixement del sen-

Ara no demanem 

cap ajut perquè 

la generalitat ens 

considera una 

entitat estrangera
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timent independentista hagi anat massa 
ràpid i la gent no hagi integrat la visió de 
Països Catalans, sinó la d’un país reduït 
que va de La Jonquera a Alcanar. Esperi 
que un cop aconseguit un Estat propi la 
gent es tornarà a obrir al concepte de Paï-
sos Catalans i tindrà ben clar al cap que el 
Rosselló, el Conflent, el Vallespir, el Cap-
cir i la Cerdanya es troben ben bé al nord 
de Catalunya, i que s’hi pot practicar català 
amb normalitat. Aquest nord ha estat i serà 
sempre el bressol d’aquest futur nou estat 
d’Europa ; i no haurien de perdre de vista 
que els nord-catalans som la sola i única 
prova que els permet d’afirmar que és pos-
sible ser catalans sense ser espanyols. 

Com afecta la força del Front Na-
cional?
La seua presència a Catalunya Nord és 
problemàtica, i el creixement constant dels 
vots a favor constitueix un gran perill per 

la societat fraternal i oberta que volem tots. 
Ben segur per la llengua i la cultura cata-
lanes, el FN serà sempre un gran opositor. 
Com a partit ultra-nacionalista francès, sa-
bem que ho farà tot per reduir i destruir 
el fet català a Catalunya Nord, ja que ho 
considera com una mena de comunitaris-
me, que pot ser un perill per a la unitat de 
la nació francesa. Hem de fer molta peda-
gogia amb el seu electorat per intentar fer 
baixar els vots ja que un català no pot pas 
votar per un tal partit. És impossible.

Què caldria fer per capgirar la si-
tuació i que el català agafés em-
branzida? 
Cal una clara i vigorosa voluntat política 
tant a nivell estatal com a nivell local. Les 
associacions nord-catalanes militen amb 
passió dins els seus àmbits però són limi-
tades si les polítiques públiques no seguei-
xen la mateixa via. Els únics que poden 
actuar i donar embranzida a la llengua són 
els polítics. Cal que en tinguin la volun-
tat, el més difícil. Ganes de posar el cata-
là a l’ensenyament per tots els mainatges, 
a l’espai públic i a l’administració com a 
llengua d’ús. Queda un munt de coses a 
fer si volem capgirar la situació, però és 
encara possible. La gent se sent catalana, 
aquí al nord de l’Albera. Ara les polítiques 
públiques han d’oferir la llengua, és una de 
llurs obligacions morals del segle XXI! Si 
no ho fan, serà un acte criminal, una clara 
oposició al dret a la diferència.
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CAL / Xerrem

Junts, un projecte fort i necessari
A l’Escletxa anterior anunciàvem la posada en marxa del projecte Junts i fèiem una 
descripció succinta dels precedents, característiques i aspectes organitzatius bàsics per 
dur-lo a terme. Aquí us mostrem alguns aspectes que el fan una proposta oportuna, 
forta i engrescadora.

Junts, una idea oportuna
El projecte ha nascut d’indicadors o consta-
tacions importants:  
 Hi ha persones i col·lectius que volen sa-

ber i parlar la nostra llengua i no accedei-
xen de fet i momentàniament a ofertes 
de formació de les instàncies públiques, 
sigui pels requisits concrets que es dema-
nen (calendari, horari, documents, nom-
bre d’inscrits, etc.) o sigui per limitacions 
dels aprenents (manca de formació ins-
trumental, dificultat de desplaçament, 
horari disponible exigu, objectiu de com-
prensió oral mínima, necessitat d’atenció 
més personalitzada, etc.).

 La segona constatació és el fet que encara 
és poc usual -sobretot en entorns més ur-
bans- parlar en català a persones que no 
són catalanoparlants. En un entorn més 
favorable la iniciació al català oral ja esta-
ria feta al carrer. 

 Finalment el fet que és possible un mèto-
de àgil i no professional per iniciar-se en 
el català parlat perquè s’aprenen paraules 
i frases presents en les converses de rela-
ció social de proximitat: els voluntaris i 
les voluntàries només han de tenir dis-
posició de col·laborar en aprenentatges 
molt bàsics. 

Junts, una proposta adaptada
El projecte vol ser força versàtil i mudable, 
adaptable a les condicions de persones i 
grups amb desconeixement absolut del cata-
là que no poden iniciar processos formatius 
complets que els donin una competència 
més plena. Els grups Junts quallen quan 
hi ha aquesta adaptació als condicionants. 
Així, uns grups es fan dins de les escoles 
abans que els infants acabin la jornada; 
d’altres es fan en esplais amb les mares de 
la canalla; n’hi ha que es fan en parròquies 
amb gent que hi ha demanat assessora-
ment o ajut; d’altres els organitzen entitats 

Jordi Esteban
Coordinador del projecte Junts 

d’acompanyament de persones nouvingu-
des;  n’hi ha que es fan en zones amb força 
població immigrada. La immensa majoria 
es fan tot i que el nombre d’assistents sigui 
reduït. I tots es fan amb ‘matrícula’ oberta. 

Junts, un projecte amb força
El projecte contribueix a assolir la màxima 
cohesió social i el màxim compromís amb 
el país.  Ho fa i vol ho continuar fent per-
què els seus objectius —llengua, cohesió i 
país— inclouen aquest impuls de la nostra 
societat. 
 El projecte crida a superar la mera coexis-

tència perquè hi caben tant les persones 
que fa temps que són a Catalunya com 
les que hi han arribat de fa poc. 

 Afavoreix la confluència fent que gent 
diversa per edat, procedència o bagatge 
cultural es donin la mà per iniciar un re-
corregut comú: l’aprenentatge inicial de 
la llengua catalana. 

 Crea espais i temps de convivència cen-
trats en  la relació interpersonal  i on els 
aspectes de llengua treballats estan vincu-
lats a la conversa col·loquial i amistosa. 

 Anima a eixamplar els horitzons de re-
lació i convida els assistents a la partici-
pació en les iniciatives que sorgeixen a 
l’entorn del barri o de la població.  

 I considera que els partícips en el pro-
jecte no són ja persones nouvingudes de 
temps remots o recents, sinó ciutadans de 
ple dret, cosa que ens porta a informar-
los de quin és el moment per què passa 
Catalunya i demanar-los que hi donin 
l’opinió quan la consulta es faci realitat.

Junts, una iniciativa inclusiva i en-
grescadora
Som molts a Catalunya els que tenim el de-
sig i fins i tot el compromís de superar els 
obstacles que tan sovint impedeixen tenir 
una relació estable i enriquidora amb tants i 
tants ciutadans d’origen estranger. Una rela-
ció que estengui el coneixement entre uns i 
altres i  trobi punts convergents d’opinió, de 
cultura, de visió de la vida; una relació que 
constati també els elements que encara ens 
diferencien i cerqui camins d’aproximació. 
El projecte se suma a la munió de projectes 
que van en la línia d’acostament intercultu-
ral. És alhora una proposta valenta perquè 
es proposa remuntar els esculls provinents 
de factors condicionadors dels destinataris 
i ajudar-los en l’aprenentatge inicial del ca-
talà, dues coses que demanen disponibilitat, 
formació i dedicació dels voluntaris i volun-
tàries que fan mans i mànigues per fer-ho 
realitat. Esteu convidats a participar-hi. 
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Hugo Sorolla: “Si es defensa el català a 
la Franja no és per ser la llengua pròpia, 
sinó perquè és útil i necessària”

Hugo Sorolla 

forma part de la 

junta directiva de 

l’Institut d’Estudis 

del Baix Cinca, on 

s’encarrega dels 

temes de comunicació 

fent articles per la 

revista Temps de 

Franja, distribuint les 

notes de premsa de 

l’entitat o gestionant 

el Facebook.

D’on neix el teu compromís amb la 
llengua i la cultura catalanes?
De la manera més natural! He crescut en 
un poble catalanoparlant: el català és la 
llengua de la meua família i també la dels 
amics, coneguts i saludats. 

Més enllà de rebatre la unitat de la 
llengua, què persegueixen el PP i el 
PAR amb la denominació del català 
com a LAPAO?
En treuen un rèdit electoral ben clar, i 
aprofitant l’avinentesa despisten la gent i 
desvien l’atenció. D’altra banda, tampoc 
volen dir català al català perquè creuen 
que afirmar que a la Franja es parla català 
equival a afirmar que a la Franja la gent 
se sent catalana. No cal dir que una cosa 
i l’altra no van obligatòriament de la mà, 
la identitat és un entramat de factors molt 
complex. Solució: un circumloqui descrip-
tiu que destaca l’aragonesitat d’aquesta 
llengua però que no especifica quina llen-
gua és.

Per què la societat civil de la Fran-
ja no s’ha mobilitzat amb una gran 
manifestació contra aquesta deno-
minació?

Per començar, a la Franja no hi ha tanta 
gent com per poder fer una gran manifes-
tació! A més, la gent de la zona mai s’ha 
sentit mobilitzada per aquests temes. De 
fet, si tenim ensenyament del català és per-
què es percep com a necessari per treballar 
o estudiar a Catalunya, si no ho fos la gent 
passaria olímpicament de la seua llengua. 
I el govern aragonès ha estat prou despert 
i n’ha pres nota: esborren la denominació 
de català, sí, però no en cap cas això té re-
percussions a col·legis i instituts. Ai, si es 
carreguessin les classes de català! Llavors sí 
que hi hauria una gran manifestació. Però 
no per defensar la llengua pròpia, sinó per 
la pèrdua d’una assignatura que es conside-
ra útil i necessària.

La reacció de les institucions locals, 
com ara els ajuntament, també  ha 
estat tèbia?
Sí, tèbia i previsible. Amb els matisos que 
calguen, l’impuls que s’ha donat a la llen-
gua des del món local ha estat sempre ben 
minso. Hi ha alcaldes que no paren de re-
petir als mitjans de comunicació que tenen 
clar que als seus pobles es parla català, cosa 
que ja em sembla bé. Però amb això no 
n’hi ha prou. Caldria que comencessin a 
desenvolupar polítiques per tal que aquesta 
llengua hi tingués una presència normal. 
Una anècdota ben il·lustrativa: una alcal-
dessa de la Franja va fer una intervenció a 
Catalunya Ràdio, on va defendre la llengua 
amb vehemència. Dies després vaig anar a 
les festes del seu poble i fins i tot els núme-
ros del bingo eren en castellà. 

Els defensors del LAPAO també han 
fracassat amb les seves mobilitza-
cions.  
No hi ha defensors del LAPAO. És un 
món virtual, d’associacions que ningú 
sap qui són, quins estatuts tenen, quants 
socis... Són faves comptades que utilitzen Xavi Tedó



17revista de la llengua i la cultura catalanes

Veus del país

noms diversos. A més a més, es tracta de 
gent amb una formació intel·lectual extre-
madament fluixa, de seguida que hi grates 
allò fa aigües per tot arreu.

Tot plegat demostra que la gent no 
qüestiona la unitat de la llengua, 
que no és un debat viu al carrer?
La gent, com a molt, se’n enfot. Mai ha 
estat un debat especialment viu al carrer. 

El català avança o recula a la Fran-
ja?
La Franja és molt llarga i diversa. Hi ha 
algunes zones on es manté clarament la 
transmissió del català, i n’hi ha d’altres 
amb un procés de substitució del català 
per castellà molt avançat: Mesquí, Bergan-
tes, Llitera Occidental i Baixa Ribagorça 

A Fraga fa pocs anys 

que ja es detecten 

casos de parelles 

catalanoparlants 

que parlen als fills 

en castellà, però 

encara no és una 

actitud majoritària

Oriental. I a Fraga fa pocs anys que ja es 
detecten casos de parelles catalanoparlants 
que parlen als fills en castellà, però encara 
no és una actitud majoritària. 

I entre el jovent?
Insisteixo: la Franja és molt llarga i diversa. 
Hi ha pobles on els joves fan servir el català 
habitualment i n’hi ha que no, o no gaire. 
És el cas de Fraga, jo el que veig és que 
la competència hi és, la majoria de joves 
tenen com a llegua primera el català, però 
no l’utilitzen gaire entre ells. 

Ara per ara els alumnes de la Franja 
tenen l’oportunitat de fer algunes 
assignatures curriculars en català o 
només optatives?
Només hi ha una assignatura optativa –
una, dues o tres hores setmanals–. Des de 
fa pocs cursos, alguns centres educatius 
franjolins han aconseguit oferir dues assig-
natures curriculars, en català, però encara 
és una opció minoritària en el conjunt de 
l’alumnat franjolí. Tot plegat poca cosa. 

I a les administracions l’ús del cata-
là és habitual?
No. El document oficial en català a l’Aragó 
més recent que he sabut trobar és de l’any 
1629.

A Fraga és on cal abocar més esfor-
ços?
Sí, és l’única ciutat de la Franja: per tant, 

on hi ha més habitants i on es marquen 
tendències que després poden seguir els 
pobles del voltant. A més, com he dit 
abans, hi ha un còctel expositiu. D’una 
banda, hi ha algunes parelles catalanopar-
lants que tiren pel dret i parlen castellà als 
fills, i de l’altra, nens i joves parlen poc en 
català entre ells. Pinten bastos.

La nova immigració no s’ha fet seu 
el català?
No, els catalanoparlants de la zona no ho 
ha facilitat en absolut. 

Com es viu el procés sobiranista a 
la Franja?
La Franja és molt diversa. Però en general, 
amb apatia i amb algun recel. 

Podríem dir que la Franja és el te-
rritori menys hostil als Països Cata-
lans?
Crec que la idea de Països Catalans mai ha 
aixecat especials passions en el conjunt de 
la Franja.

El document oficial 

en català a l’Aragó 

més recent que 

he sabut trobar 

és de l’any 1629
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Petites grans aportacions al procés

La plataforma de 

micro-finançament en 

clau catalana, tot-

Suma, celebra el seu 

primer aniversari amb 

més de quaranta pro-

jectes resolts amb èxit  

Ara fa un any, el 18 de març de 2013, que 
aquesta plataforma de micro-finançament 
es va posar en marxa. Va arrencar amb tres 
projectes, un dels quals va ser precisament 
la campanya pel Correllengua al Principat 
i Catalunya Nord de la CAL. La nostra en-
titat es va marcar la fita d’assolir uns 5.000 
euros amb la finalitat de donar un nou im-
puls a la celebració del Correllengua edi-
tant una exposició sobre la vida i obra de 
Miquel Martí i Pol i sobre el centenari de 
les “”Normes Ortogràfiques” de Pompeu 
Fabra, augmentant els recursos d’animació 
infantil o el material de marxandatge, per 
exemple, amb l’edició de samarretes infan-
tils. Amb la recaptació assolida es volia al-
hora potenciar la difusió dels actes nacio-
nals a través de la premsa digital i escrita, 
editar una revista especial que recollís els 
actes celebrats arreu de la nació i ajudarem 
econòmicament a l’organització dels actes 
d’inici i cloenda del Correllengua 2013 a 
Roda de Ter i Perpinyà. La resposta va ser 
més que satisfactòria. Finalment es van 
recaptar  5130 euros, més del que es va 
demanar (102%), gràcies a l’aportació de 
133 solidaris o sumadors tal i com els ha 
batejat la plataforma. 

Els altres dos projectes que es van enge-
gar aquell dia van ser el llibre ‘Catalunya 
silenciada’ de Dux Editorial i el disc en 
occità ‘Òk! Brigada Internacional’ liderat 
pels músics Carles Belda i Joan Garri-
ga, entre d’altres. TotSuma es posava en 
moviment, doncs, amb unes iniciatives 
que definien perfectament el què volia 
ser aquesta plataforma. El projecte però, 
no comença el març de 2013, sinó molt 
abans. Més d’un any abans, quan per volts 
de gener de 2012, tres amics posen sobre 
la taula la idea de crear una plataforma 
de micro-finançament en clau catalana. 
Els seus impulsors recorden les primeres 
converses: “El país està en plena agitació, 
i just quan més falta ens faria disposar de 
recursos econòmics és quan menys n’hi ha 
de disponibles, així doncs, perquè no po-

sar el nostre granet de sorra al procés inde-
pendentista des d’allà on ens sentim més 
còmodes, que és Internet?”.  Amb aquest 
raonament van construir un complex web 
des de zero, quan al setembre d’aquell ma-
teix any, la gran manifestació de la Diada 
els va fer adonar que si mai havia fet falta 
un projecte com totSuma, ara esdevenia 
escencial.

La plataforma ha aconseguit ajudar a fer 
realitat un gran nombre de projectes i amb 
el 5% de comissió que es queda per cada 
projecte exitós, ha finançat l’Assocació 
Xarxa Digital Catalana (Xadica), respon-
sable de la plataforma, i que treballa per 
promoure l’ús de la llengua catalana a In-
ternet  allotjant i donant suport gratuïta-
ment a centenars de llocs web en català.

L’equip de totSuma deixa clar que “després 
d’aquests 365 dies, no som la plataforma 
líder, ni ho pretenem ser, tan sols volíem 
ser una eina valuosa per aquelles entitats i 
col·lectius catalans que tinguessin neces-
sitats de finançament, i així ha sigut”. Les 
dades els avalen. Més de quaranta projec-
tes diferents han aconseguit recollir prop 
de 150.000 €, que han aportat fins a 4.230 
usuaris diferents. “Sense ells”, com subrat-
llen els creadors de la plataforma, “sense 
els sumadors, l’èxit d’aquest projecte no 
hagués estat posible”. 

El primer projecte 

que va posar en 

marxa la plataforma  

va ser per reforçar 

la celebració del 

Correllengua

X. T.

Després 
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Aniol Rafel: “Potser hi havia qui pensava que 
els lectors en català són de segona i que ja 
podien accedir a certs autors en castellà”

“Els periscopis 

serveixen per detectar 

objectes situats fora 

del camp de visió, i 

això casa a la perfecció 

amb la voluntat de 

l’editorial d’anar més 

enllà d’allò que és 

evident”. D’aquesta 

gràfica manera, Aniol 

Rafel explica perquè va 

anomenar Edicions del 

Periscopi al segell que 

va fundar fa un any i 

mig i que ja ha permès 

llegir en català autors 

contemporanis de gran 

rellevància que fins 

ara no eren traduïts 

en la nostra llengua.

Una iniciativa que neix en plena 
crisi.
Neix enmig de dues crisis, de fet. Una, la 
crisi econòmica, que afecta a molta gent, i 
de retruc, és clar, fa que les xifres de ven-
des de llibres caiguin. Però l’experiència 
ens diu que afecta més als compradors 
impulsius de suposats bestsellers que no 
als lectors que saben què volen i que apos-
ten per llibres literaris i de qualitat com 
els que publiquem. El lector de veritat és 
més fidel als bons llibres del que ens po-
dríem pensar. I després hi ha l’altra crisi. 
La lingüística.  

A què et refereixes?
Aquest és un país en el que els catalano-
parlants llegim, si fa no fa, de forma bi-
lingüe, mentre que els castellanoparlants 
llegeixen en un noranta llarg per cent no-
més en castellà. Això fa que, de tots els 
possibles lectors, només un de cada qua-
tre ho faci en català. Afegim-hi que aquí 
es llegeix al voltant de quatre llibres l’any, 
de mitjana, a diferència dels onze l’any de 
França, i el resultat és molt preocupant. 
Un país que no llegeix, i que no ho fa en 
la pròpia llengua no té bona tela al teler. 
Per sort, a poc a poc la situació millora, 
tot i que molt lentament, i si podem apor-
tar-hi el nostre gra de sorra, per nosaltres 
no quedarà.

Quina valoració feu d’aquest pri-
mer any i mig de vida?
Molt positiva. En poc temps hem acon-
seguit ser considerats una de les editorials 
independents de referència. Fa uns mesos 
Màrius Serra escrivia en un article que 
Periscopi és una de les editorials indepen-
dents que millor edita del país. I la res-
posta de llibreters, bibliotecaris i, sobre-
tot, lectors, ha estat entusiasta. Entenem 
que es deu, per una banda, a l’esforç que 
hi posem en tot el procés d’edició, que 

es tradueix en uns llibres cuidats i atrac-
tius, per dins i per fora, i per l’altra en els 
continguts. Hem publicat autors que eren 
inèdits en català. 

Com ara?
David Foster Wallace, un dels escriptors 
més importants de les últimes dècades, o 
Gonçalo M. Tavares, un portuguès a qui 
José Saramago va pronosticar que acaba-
ria guanyant el Nobel. El fet de no tenir 
aquests autors disponibles en català feia 
que la nostra cultura literària estigués un 
graó per sota del que entenem que li per-
toca. Una prova d’això és que els autors 
estrangers que hem traduït al català, en 
altres llengües (també en castellà, però no 
només) no publiquen en editorials peti-X. T.
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tes, sinó en editorials de prestigi literari 
indiscutible. Era una vergonya que no 
poguéssim llegir David Foster Wallace 
en català. Potser hi havia qui pensava que 
els lectors en català són de segona i que 
ja podien accedir-hi mitjançant les edi-
cions disponibles en castellà. Per sort, el 
temps ens ha donat la raó i acabem de fer 
una segona edició del seu primer llibre, 
L’escombra del sistema. 

Què us diferencia de la resta de 
petites editorials?
De fet, amb algunes hi ha moltes més si-
milituds que diferències, i ho hem deixat 
clar creant l’associació d’editorials inde-
pendents Llegir en català, que té un de-
càleg molt complet, però que podríem 
resumir dient que volem que hi hagi més 
lectors, més lectors de bona literatura, i 
més lectors en català. Com a particu-
laritat, sí que podem dir que busquem 
aquells lectors de narrativa que exigeixen 
una experiència lectora gratificant i ple-
na en la nostra llengua, i que creiem en 
el valor del llibre com a eina que ajuda a 
transformar i millorar la societat. 

El vostre pilar és la literatura con-
temporània estrangera?
Un és aquest, sí. L’altre és la literatura 
contemporània d’autors catalans. Valo-
rem l’originalitat, la diferència, el talent 

i l’excel·lència, i creiem que mereixen ser 
recompensats, i això val tant pels autors 
d’aquí com pels de fora. També podria 
semblar que ens arrisquem publicant au-
tors que no sempre són coneguts, però 
després resulta que el primer llibre d’autor 
català que vam publicar, Cada color d’un 
riu, de Manel de la Rosa, va obtenir el 
guardó Nou Talent Fnac de Literatura 
Catalana i va ser seleccionat per l’Institut 
Ramon Llull com un dels onze represen-
tants de la New Catalan Fiction. 

Els traductors tenen un paper pre-
ponderant en el segell?
Són importantíssims. Per això ens hi mi-
rem tant a l’hora de triar-los i els desta-
quem a la coberta dels llibres. No som els 
primers ni els únics que ho fem, però amb 
aquest petit gest volem donar a entendre 
que un traductor és un segon autor d’un 
llibre. A més, avui en dia en català tenim 
un estol de traductors extraordinari, tot i 
que encara arrosseguem l’estigma que diu 
que una traducció en català és pitjor que 
en castellà. Podríem discutir de si això era 
cert fa vint o trenta anys i els motius pels 
quals hi ha qui ho percep així, però avui 
en dia això no és cert, en absolut. Tam-
bé són bàsics els correctors, dissenyadors, 
maquetadors, impressors, distribuïdors i 
els dediquem el colofó de cada llibre pu-
blicat, a mode d’agraïment públic i amb 

Encara arrosseguem 

l’estigma que diu 

que una traducció en 

català és pitjor que en 

castellà, però avui en 

dia això no és cert

l’esperança que vegin més reconeguda la 
seva tasca.

Quins reptes us heu marcat pel fu-
tur?
A mig termini, consolidar el projecte ini-
ciat fa un any i mig, seguir oferint títols 
atractius i llaminers per als amants de 
la bona literatura en català i seguir sent 
una referència editorial pel catàleg, per 
l’edició i per la proximitat amb llibreters 
i lectors. 
A llarg termini ens agradaria haver contri-
buït a augmentar els lectors que llegeixen 
en català, a acostumar-los a una literatu-
ra que deixa de banda la superficialitat i 
ofereix intel·ligència, complicitat lectora 
i talent. Si, a més, hem ofert a la cultura 
catalana la nostra modesta aportació, tal 
i com pretenem, ens sentirem més que 
satisfets.
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La Tercera Illa: una antologia de 
la poesia catalana de l’Alguer

Acaba d’aparèixer al 

mercat l’obra publicada 

per l’Editorial Saldonar 

«La Tercera Illa. Poesia 

Catalana de l’Alguer 

(1945-2013)», una anto-

logia de la qual ha estat 

el curador el poeta valen-

cià i actual director de la 

Representació de la ge-

neralitat de Catalunya a 

l’Alguer Joan-Elies Adell. 

Ens trobem davant de la primera antologia 
amb cara i ulls de la poesia en la nostra 
llengua de la ciutat catalana de Sardenya, 
una obra que ens pot permetre completar la 
mirada sobre la poesia catalana d’aquestes 
últimes dècades. Tal com ens explica el 
curador en el pròleg, aquesta antologia 
s’intitula La tercera illa “perquè (...) vol és-
ser un tast d’una illa poètica ben singular 
existent dins d’una petita illa lingüística i 
cultural com és la de l’Alguer, que es troba 
dintre de l’illa geogràfica de Sardenya. Una 
triple insularitat, en definitiva”.  

La Tercera Illa ofereix, per tant, un pa-
norama de la poesia escrita en la nostra 
llengua a l’Alguer des dels anys posteriors 
a la Segona Guerra Mundial fins als nos-
tres dies: Rafael Catardi (1892-1974), 
Rafael Sari (1904 - 1978), Pasqual Scanu 
(1908-1978), Àngel Cao (1914-1983),  
PInutxa Maffei (1914-1961), Maria Ches-
sa Lai (1922-2012), Antonella Salvietti 
(1924-2010), Antoni Bal·lero de Càndia 
(1927-2009), Francesc Manunta (1928-
1995), Antoni Canu (1929), Fidel Car-
boni (1940), Rafael Caria (1941-2008), 
Pino Piras (1941-1989), Antoni Coronzu 
(1944), Guido Sari (1950), Antonello Co-
lledanchise (1951), Antoni Arca (1956), 
Enzo Sogos (1958), Franca Masu (1962), 
Anna Cinzia Paolucci (1965).

Es tracta d’una antologia que presenta les, 
per a Joan-Elies Adell, millors i més repre-
sentatives veus poètiques de l’Alguer con-
temporània, en general massa desconegu-
des per al lector de poesia de la resta dels 
Països Catalans. 

En definitiva, La Tercera Illa és una anto-
logia indispensable per a tots els lectors in-
teressats en la nostra poesia a l’Alguer, en 
la nostra llengua, però també per a aquells 
qui busquin  la riquesa i la complexitat de 
la poesia catalana contemporània en la seva 
totalitat. Després d’aquest llibre, tota anto-
logia de la poesia catalana contemporània 
que vulgui ser representativa haurà de ci-
tar, com a mínim, un autor alguerès.

Pere Mayans
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Ceci n’est pas un roman

Roger vilà Padró. 

Marges. 

L’Espluga de Francolí 

/ Barcelona: Museu 

de la vida Rural / 

Barcino, 2013, 229 p.

Marges, la recent novel·la de Roger Vilà i 
Padró, desvetlla en el lector una sensació 
un bon xic desconcertant tan bon punt s’ha 
acabat de llegir. D’una banda, és innegable 
que hi ha una història, uns personatges, 
una trama narrativa ben estructurada i una 
voluntat estilística. De l’altra, hom no pot 
desprendre’s de la idea que, a estones, allò 
que llegim no és pas una novel·la. Acostu-
mats, (massa, potser) a uns límits del gène-
re més aviat tradicionals, l’obra de Roger 
Vilà no hi acaba d’encaixar, no tant per les 
mancances de la peripècia argumental prò-
piament dita, sinó més aviat pel pes espe-
cífic que adquireixen els paratges naturals, 
la geografia, les vinyes i els pobles de la co-
marca del Priorat. Sembla talment com si 
algunes pàgines fossin extretes d’una guia de 
viatges o d’un prospecte turístic. Dit d’una 
altra manera: els elements que en altres 
novel·les solem percebre com a secundaris, 
accessoris, complementaris, a Marges tenen 
una entitat pròpia tan marcada, que fins 
arriben a empetitir a la història que se’ns hi 
explica. 

Hi ha un altre element que contribueix a ge-
nerar dubtes en el lector al voltant de quina 
mena d’obra és la que té entre les mans. Es 
tracta de l’ús –diríem que molt conscient– 
d’altres formes de prosa com els dietaris o 
les notes de camp, amb la intenció de dotar 
la trama d’una aparença d’història creïble, 
de realitat externa a l’obra. Tal és el cas dels 
textos que Menna, el protagonista i narra-
dor, escriu en els seus quaderns sobre els 
marges, les parets de pedra seca que prolife-
ren arreu de la comarca i que es drecen com 
el símbol de la fusió perfecta entre l’home i 
el paisatge: en no pas pocs passatges, sembla 
que el llibre que llegim sigui, justament, el 
dietari de treball que Menna va escrivint en 
la seva estada al mas de Margalef. Per reblar 
l’efecte, al final del llibre hi trobarem uns 
“Apunts esparsos” (que podien haver for-
mat part perfectament de la narració) i unes 
belles fotografies de marges, feixes, parets i 
bancals que donen cos a les imatges que el 
lector ha anat fent-se a mesura que llegia.

Podria semblar que de tot plegat en fem re-
tret a l’autor. Res més lluny de la realitat. 
Marges és una obra interessant, escrita amb 
una prosa clara i extremadament fluïda, i 
que precisament fa d’aquesta indefinició un 
dels seus punts d’interès: està concebuda des 
d’una concepció de la literatura ben actual, 
entre altres coses perquè qüestiona subtil-
ment els principis tradicionals de la novel·la 
i aposta per acumular materials de proce-
dència diversa que, com un conglomerat, 
formen un tot cohesionat. 

Si, a més, té la virtut d’adreçar-se a tipus de 
públic ben diversos, ben poca cosa més po-
dem demanar-li a Roger Vilà. Marges plaurà 
tant els lectors que segueixen amb avidesa 
les evolucions de l’actual panorama narra-
tiu català, com aquells altres que s’hi acostin 
sense pretensions literàries atrets pel fet que, 
potser per primera vegada, es tracta explíci-
tament el Priorat com a terra eminentment 
literària. I en qualsevol cas, la novetat de la 
lectura està garantida.

A. I. B.
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Calmant la set de la balena

L’atac banzai dels ninja

Les balenes s’hidraten amb l’aigua dels 
aliments que ingereixen i per tant, si 
no mengen, poden morir de set. Sota 
aquesta paradoxa debuta Xavi Alías 
(Pamplona, 1980), amb ‘La set de la 
balena’ (Escafandra, 2014) un recull de 
cançons de pop minimalista que l’ha 
catapultat al reconeixement de la críti-
ca. Alías, resident al Prat de Llobregat 
des de petit, ha arribat a aquest primer 
disc de llarga durada després d’anys i 

El falciot és un ocell urbà semblant a 
l’oreneta que dorm i copula volant, però 
que si toca de peus a terra no pot tornar 
a aixecar el vol. Aquesta versió millorada 
de l’ocellet dóna nom alsFalciots Ninja, 
una nova súper-banda formada per mú-
sics procedents de MiNE!, Guillamino, 
Very Pomelo, Muyayo Rif i The Gramo-
phone Allstars. El disc, que s’ha publi-

cat aquest mes de febrer, és un EP de 6 
cançons titulat “VS” que mostra un esperit 
de confrontació i xoc fusionant estils com 
el soul i el bluegrass amb el reggae i el rock. 
Cançons agredolces i festives que busquen 
que la gent balli. Albert Rams (MiNE!, 
Borrissol) tenia un recull de cançons escri-
tes amb ràbia. La idea era fusionar patrons 
rítmics i estilístics propis d’altres gèneres 
per a sublimar-la. Va reunir els músics ade-
quats i junts van començar a treballar sota 
la inspiració de clàssics de la 
Motown (“Funeral”), a jugar 
amb el bluegrass i el cabaret 
(“Filles de la Ignorància”) o 
a fusionar el beat dels ‘60 
amb baixos i vents del reggae 
i el calypso (“Atac Banzai”). 
La ràbia ha estat el senti-
ment més present a l’hora 
d’escriure aquestes cançons. 
La decepció, el desengany, la 

impotència o les dualitats són la temàti-
ca recurrent en aquest disc. Els temes es 
poden descarregar gratuïtament a partir 
de dimarts al web del grup. El concert 
de presentación d’aquest suggerent tre-
ball va tenir lloc el passat 19 d’abril al 
Guateque de Primavera de Palafolls on 
van actuar amb Radical Animal Beat i 
Bullitt i la segona actuació els va portar 
a la Festa de la Primavera de Martorell 
el 26 d’abril. 

panys tocant en grups locals. Fa poc 
va decidir començar amb un projecte 
propi del que en va sortir un EP de 
quatre temes que va arribar a mans del 
músic Ferran Resines, que ha acabat 
sent el productor del disc. El treball 
ha estat per al seu autor “una neces-
sitat molt personal i un repte”, espe-
cialment per vèncer el “pànic escènic” 
que l’ha acompanyat durant molt de 
temps, fins al punt que reconeix haver li-

derat grups instrumentals perquè no 
s’atrevia “a cantar”. Una por que ja 
trencat amb una doble actuació a 
l’Heliogàbal, on va exhaurir entra-
des els dos dies posant de manifest 
l’interès que ha suscitat el seu primer 
disc. Amb tocs de psicodelia i l’amor 
com a pilar, el músic pratenc revela 
que el títol del treball és una metàfo-

ra equivalent “a la nostra quotidianitat”, 
on “vivim envoltats d’aire però que de 
vegades el ritme de la vida ens ofega”. 
Alías, que també ha presentat el disc  
al Festival Strenes de Girona aquest 5 
d’abril . remarca que l’objectiu és “que la 
gent m’escolti, fer molts directes i poder 
treure un segon disc”, un treball que es 
podria publicar fins i tot a finals d’any. 
Abans, propera parada: PopArb. 




