
revista de la llengua i la cultura catalanes Número 41 Primavera 2018

Correllengua 2018:

«Tenim majoria, 
no és gaire àmplia, 
és cert, però 
és majoria» 

«Com a tertuliana he hagut de 
signar una declaració jurada que 

els diners que rebo no els dedicaré 
a res que vagi contra la llei»

un cant a 
la llibertat





3revista de la llengua i la cultura catalanes

La CAL opina

L´Escletxa Revista trimestral informativa 
de la llengua i la cultura catalanes.
Número 41. Primavera 2018

DIRECTOR: 

Jaume Marfany

COORDINADOR:

Xavi Tedó

HAN COL·LABORAT EN AQUEST 

NÚMERO:

Eduard Cirera i Prats, Jordi Esteban i F. 
Xavier Vila i Moreno

DISSENY I MAQUETACIÓ:

Maria Vilarnau

REDACCIÓ, ADMINISTRACIÓ I 

SUBSCRIPCIONS:

C. Olzinelles, 118
08014 Barcelona
Tel. 93 4159002
cal@cal.cat
www.cal.cat 

Dipòsit Legal: B-19.487-03

L’Escletxa no comparteix 
necessàriament les opinions de les 
persones col·laboradores; l’opinó de la 
CAL es reflecteix en l’editorial

La CAL anima a la reproducció parcial 
de la revista, avisant primer i fent-ne 
constar la procedència

L’escletxa és membre de l’Associació de 
publicacions Periòdiques en Català 
(APPEC)

SUMARI

La CAL opina
Pàg 3

APROFUNDINT
Pàg 4-5 25 anys sense Guillem Agulló

Pàg 6-9 Entrevista a Elisenda Paluzie 

CAL
Pàg 10-11 Correllengua 2018 

Pàg 12-13 Sopa(r) de Lletres 

Pàg 14-15 Xerrem 

VEUS DEL PAÍS
Pàg 16-20 Entrevista a Anna Simó

CULTURA
Pàg 21-23 Llegint i rellegint Pedrolo. 

La recerca de la llibertat

Jaume Marfany Segalés
Director de l’Escletxa

Enguany, celebrem els anys literaris de grans 
figures de la nostra cultura i literatura. És 
l’any de Montserrat Abelló, Maria Aurèlia 
Capmany, Raimon Panikkar, Manuel de 
Pedrolo, Carles Fages de Climent i Joanot 
Martorell.

El 2018 és el 550è aniversari de la mort de 
Joanot Martorell; el centenari del naixe-
ment de Montserrat Abelló, Maria Aurèlia 
Capmany, Manuel de Pedrolo i Raimon 
Panikkar i el 50è aniversari de la mort de 
Carles Fages de Climent. 

Des de l’Escletxa, ens agradaria recordar i 
reivindicar tots aquests noms tan impor-
tants de la nostra literatura. En aquest nú-
mero ho fem amb la figura de Manuel de 
Pedrolo i, ni que sigui de forma molt breu, 
en aquest espai de “La CAL opina” home-
natjarem i reivindicarem tots i cadascun 
d’aquests grans literats. 

Joanot Martorell, escriptor medieval va-
lencià, cèlebre per haver creat el Tirant lo 
Blanc. Considerada la primera novel·la mo-
derna d’Europa i un dels màxims exponents 
de la novel·la cavalleresca en llengua catala-
na i del segle d’or valencià.

Montserrat Abelló, poeta i traductora: Pla-
er de viure, d’estar /asseguda i contemplar /
com cau la tarda./ Tarda d’un gris lluminós/

ara que el dia s’allarga./ I ser feliç com Epicur/ 
amb el poc que vull/al meu abast. /I, en no 
esperar /ja res d’un més enllà, /no tenir por de 
la vida /ni de la mort.

Maria Aurèlia Capmany, novel·lista, drama-
turga, assagista, traductora, activista cultu-
ral, antifranquista i feminista.

Raimon Panikkar, filòsof. Possiblement, 
després de Ramon Llull, la figura més im-
portant que ha donat Catalunya en el camp 
de la reflexió intercultural i interreligiosa: 
No oblidem que una llengua és quelcom més 
que un mitjà d’informació. És un mitjà de co-
municació i molt més encara, el símbol de la 
identitat d’un poble (i d’una persona).

Carles Fages de Climent, narrador, drama-
turg, poeta, crític d’art i literari i periodista: 
Braços en creu damunt la pia fusta,/ Senyor, 
empareu la closa i el sembrat,/doneu el verd 
exacte al nostre Prat/i mesureu la tramuntana 
justa/que eixugui l’herba i no ens espolsi el blat

Us animem a conèixer millor aquestes figu-
res literàries i la seva obra. Podeu començar 
per aquí: http://cultura.gencat.cat/ca/com-
memoracions/2018/ 

Any de cèlebres aniversaris
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“Aquest dia, que m’ha de 
fer aixecar de la fossa veient 
passar la multitud contenta” 

L’onze d’abril 

de 1993 Guillem 

Agulló i Salvador, 

militant de Maulets, 

moria assassinat 

a Montanejos, a 

mans d’un escamot 

de l’extrema dreta. 

Després d’apallissar-

lo, Pedro Cuevas, 

cap de l’escamot, el 

va assassinar d’una 

ganivetada al cor. 

Els agressors van 

marxar deixant el 

cos de Guillem al 

terra mentre feien 

la salutació feixista 

i cantaven el Cara al 

sol. Tenia divuit anys.

Jaume Marfany
Director de l’Escletxa

Segons la justícia espanyola, la mateixa que 
empresona polítics i dirigents d’organitza-
cions civils per la seva ideologia, la mateixa 
que ara acusa els CDR de rebel·lió i de ter-
rorisme, va dictaminar que no hi va haver 
delicte d’odi, ni tampoc causes polítiques, 
ni tan sols assassinat. Pedro Cuevas només 
va ser condemnat per un delicte d’homici-
di a setze anys de presó. Va sortir en lliber-
tat al cap de quatre anys.

Pedro Cuevas va tornar a ser detingut el 
2005, acusat, conjuntament amb 16 per-
sones més, de pertànyer al grup neonazi 
Frente Antisistema. L’acusació va ser per 
associació il·lícita, tinença il·lícita d’armes 
prohibides i tinença d’armes de foc re-
glamentàries. Malgrat les proves, algunes 
d’elles anul·lades per defectes de forma pel 
propi tribunal, Cuevas i la resta d’acusats 
van ser absolts. 

L’11 d’abril de 2018, es van complir vint-
i-cinc anys de l’assassinat de Guillem Agu-
lló. Els seus assassins viuen en llibertat. La 
impunitat del feixisme a l’Estat espanyol 
és una constant històrica i el País Valencià 
ha estat un des llocs on més s’han patit els 
atacs i la impunitat dels agressors. Ara, de 
nou, tot plegat es reprodueix a Catalunya. 

Vaig tenir l’honor de conèixer els pares 
de Guillem Agulló. Dues persones de les 
que et deixen empremta per a tota la vida. 
Incansables lluitadors per la llibertat, per 
les llibertats. Incansables i tenaços lluita-
dors per la memòria del seu fill i perquè el 
seu nom ressoni constantment al cor i al 
cervell de tothom. A molts ens servirà de 
record i ens esperonarà en la lluita. A altres 
només els produirà remordiments, vergo-
nya i sentiments de culpa.

Aprofundint / 25 anys sense Guillem Agulló

La impunitat del 

feixisme a l’Estat 

espanyol és una 

constant històrica i 

el País Valencià ha 

estat un des llocs on 

més s’han patit els 

atacs i la impunitat 

dels agressors
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Carta dels seus pares a Coscubiela 

A principis de setembre de l’any passat, el portaveu del grup parla-
mentari de Catalunya En Comú, Joan Coscubiela, pronunciava un 
discurs al Parlament de Catalunya en un de les sessions dedicades al 
referèndum de l’1 d’octubre. Les seves paraules, vergonyants, es van 
guanyar l’aplaudiment entusiasta dels grups del PP, de C’s i, evident-
ment, del PSC. Unionistes. Guillem Agulló pare va enviar una carta 
oberta a Coscubiela. Em permeto reproduir-ne un fragment:

I ací entre jo, quan me pregunte si el meu fill no tenia el mateix dret 
que el teu a defensar les seues idees. Dret que li varen negar segant-li 
la vida per ser independentista, antiracista i antifeixista. I són eixes 
majories les que ens han negat amb la mort, que pensarem lliurement, 
i eixa majoria independentista a la que tu te referixes serà la garantia i 
la primera defensora de què les minories puguen viure respectades demo-
cràticament. Mai voldrem per als altres el que nosaltres hem patit. Mai. 
Enlloc. Contra ningú.

I jo, personalment, eixiré en defensa de les minories sempre que hi haja 
una injustícia. T’ho ben prometo.

És el que no entenen ni entendran mai. El nostre projecte indepen-
dentista no ha anat mai contra ningú. Sempre hem cregut en un 
país, en una República fidel als valors que li són propis. Una Re-
pública per a tothom en què, nosaltres mateixos, serem els primers 
defensors i garants que els valors republicans siguin per a tothom i 
que els valors de la democràcia i de la justícia social encapçalin totes 
les nostres actuacions.

Vint-i-cinc anys sense Guillem Agulló. Vint-i-cinc anys d’incansa-
ble lluita dels seus pares, bones persones, lluitadores per la llibertat, 
recordant, incansables, el seu fill Guillem, bona persona, lluitador 
per la llibertat. 

Aprofundint / 25 anys sense Guillem Agulló

En record d’en Guillem, i especialment per als seus pares, la Car-
me i el Guillem, un poema de Vicent Andrés Estellés, del mateix 
poble d’en Guillem, Burjassot. En l’esperança, en la il·lusió i en la 
seguretat que aconseguirem la nostra petita pàtria, el nostre petit i 
particular món, que serà molt millor, més just i més lliure.

Enyore un temps que no és vingut encara
com un passat d’accelerada lluita,

de combatius balcons i d’estendards,
irat de punys, pacífic de corbelles,
nou de cançons, parelles satisfetes,

el menjador obert de bat a bat
i el sol entrant fins al darrer racó.

Em moriré, però l’enyore ja,
aquest moment, aquest ram, aquest dia,

que m’ha de fer aixecar de la fossa
veient passar la multitud contenta.
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Elisenda Paluzie: «Tenim 
majoria, no és gaire àmplia, 

és cert, però és majoria»
El gran suport obtingut 
en les darreres eleccions 

al Secretariat Nacional 
de l’ANC, més del 70% 
dels vots, va convertir 
Elisenda Paluzie en la 

nova presidenta de 
l’ANC. Economista i 
degana durant vuit 

anys de de la Facultat 
d’Economia i Empresa de 

la UB, va ser impulsora 
de la plataforma 
independentista 

Sobirania i Progrés, 
creada l’octubre del 2006, 

i va ser membre de la 
comissió internacional de 
la Coordinadora Nacional 

de la Consulta sobre 
la Independència i de 

Barcelona Decideix. Del 
2008 al 2012 va militar a 

ERC, on impulsà el corrent 
crític d’opinió Esquerra 

Independentista.

Jaume Marfany
Director de l’Escletxa

Ve de fora de l’ANC, com l’ha 
trobada? Quina ha estat la 
seva primera impressió? 
L’he vista molt viva, amb molts ànims i amb 
moltes ganes de continuar treballant per 
la República catalana. Coneixia l’Assem-
blea perquè vaig formar part d’aquelles 40 
persones que van ser l’embrió del que des-
prés seria l’ANC. De fet, hi vaig tenir poca 
participació perquè en aquell temps estava 
implicada en altres entitats, com la Coor-
dinadora de les Consultes per la Indepen-
dència. Coneixia molt l’Assemblea, com a 
economista partidària de la independència, 
per fer xerrades pel territori i també a nivell 
sectorial. No la coneixia des de l’interior i 
n’he quedat força impressionada. Sobretot, 
per la quantitat enorme de gent que treballa 
per l’Assemblea de forma totalment volun-
tària. És la gran riquesa de l’ANC, aquesta 
organització que va de baix a dalt. N’és la 
riquesa i la força, però alhora també provoca 
que la facin més complicada de gestionar, 

tant pel que fa als processos de decisions 
com en la mateixa coordinació entre els di-
ferents àmbits de treball. L’ANC és un ac-
tor polític de primer ordre que ha marcat 
l’agenda política d’aquest país des del 2012. 
Això fa que les seves opinions i decisions 
tinguin un gran impacte arreu de la socie-
tat catalana i es vegin sotmeses al judici de 
l’opinió pública.

Abans de ser nomenada 
presidenta, va dir que la seva 
intenció era la de delegar feines 
en altres persones. Ho manté? 
No m’està resultant fàcil. Pel que fa als mit-
jans intento delegar en el vicepresident, en 
Pep Cruanyes. No sempre és possible, però, 
perquè els mitjans prioritzen molt per a les 
entrevistes que hi vagi la figura de la pre-
sidència. És similar al que passa quan et 
demanen des de les assemblees territorials 
per participar en algun acte. Intentem re-
partir-nos al màxim, també amb gent del 

Aprofundint / Entrevista a Elisenda Paluzie
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Secretariat Nacional, perquè si no, amb la 
gran quantitat d’actes que es fan, és impos-
sible arribar a tot arreu.

Pel que fa a l’estructura interna, la feina ja 
està, des de sempre, molt repartida i les co-
missions actuen amb una gran autonomia. 

Ja tenim president de la 
Generalitat. Com ha vist tot 
aquest procés que ha acabat 
amb la investidura del Molt 
Honorable Quim Torra?
El full de ruta de l’ANC, aprovat en la dar-
rera Assemblea General, ja es posicionava 
per la investidura de Carles Puigdemont, 
com a president legítim de la Generalitat. 
Més endavant, en una consulta a tots els as-
sociats de l’Assemblea, la immensa majoria 
s’hi va pronunciar en el mateix sentit. 

L’Assemblea sempre hem cregut que era el 
que responia al mandat de l’1 d’octubre, re-
ferendat en els eleccions del 21-D. El seu 
nomenament (i probablement la impug-
nació per part de l’Estat) hauria significat 
el retorn de la legitimitat i, a més, hauria 
obtingut un gran ressò internacional. Els 
partits independentistes, però, no ho han 
vist així i davant dels entrebancs i riscos in-
dividuals que això significava, han preferit 
optar per un altre camí. L’altra alternativa 
era anar a eleccions. Aquesta opció va ser 
refusada també per una majoria d’associats 
de l’ANC.

La situació actual no és la que hauríem pre-
ferit en primera instància, però és la que hi 
ha. Per tant, cal aprofitar al màxim les opor-
tunitats que puguem extreure d’aquest nou 
context polític.

Ha manifestat que hem començat 
aquesta nova legislatura no 
desobeint el Tribunal Constitucional 
i que, conseqüentment, serà 
complicat passar de la retòrica a 
la realitat de “fer República”.
Serà complicat i difícil. Si no hem pogut 
superar un tema bàsicament administratiu, 
d’interpretació del reglament, com era la in-
vestidura telemàtica de Puigdemont, encara 
ens serà molt més complicat passar als fets, 
al “fer República”. Sembla que els partits 
acusen la repressió i necessiten d’una certa 

calma per poder respirar una mica i agafar 
aire de nou.

“Fer República” és la frase 
que es repeteix una i altra 
vegada... Què significa per 
vostè aquest “fer República”?
Espero que no acabi sent només això, una 
frase, equiparable a aquella del “fer país” del 
pujolisme. També crec que no hem de subs-
tituir totalment la paraula “independència” 
per la de República. Si no som un país inde-
pendent, tampoc hi ha República... Llavors 
què volem expressar quan diem “fer Repú-
blica”?

Crec que el primer que hauríem de fer és 
una anàlisi d’això...per què no som inde-
pendents, per què no som República? Per 
què vam trigar gairebé un mes a aplicar 
el mandat inequívoc de l’1 d’octubre? Per 
què no es va, ni tan sols intentar, fer efec-
tiva la declaració d’independència del 27 
d’octubre? La gent, als carrers, esperava les 
instruccions per defensar la independència i 
la República. Instruccions que mai no van 

arribar. La resta de la història, malaurada-
ment, ja la coneixem massa bé perquè la 
patim dia a dia.

Cal, doncs, analitzar què va passar i quins 
van ser els errors comesos. No per buscar 
culpables de res, sinó perquè quan tin-
guem una altra oportunitat sapiguem molt 
bé com hem d’actuar per tenir èxit. No sé 

El catastrofisme 

econòmic d’aquelles 

setmanes va 

desencadenar una 

pressió enorme 

sobre el President i 

el Govern i va acabar 

tenint una incidència 

considerable en els 

fets de l’octubre

Aprofundint / Entrevista a Elisenda Paluzie
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quan arribarà aquesta nova oportunitat. La 
tindrem, segur, però no som els únics actors 
en aquest procés i no tot depèn exclusiva-
ment de nosaltres. 

A l’Assemblea ja hem començat a fer aques-
ta anàlisi. Què va fallar? En què vam poder 
fallar? Un exemple, el catastrofisme econò-
mic d’aquelles setmanes va desencadenar 
una pressió enorme sobre el President i el 
Govern i va acabar tenint una incidència 
considerable en els fets de l’octubre. Des 
de la societat civil crec que podem arribar 
a influir en aquest àmbit, per tal que aquest 
poder econòmic que depèn de l’Estat espa-
nyol no tingui tanta força com per poder 
condicionar les nostres pròpies decisions 
polítiques.

És en aquest sentit que l’ANC ha 
creat la comissió “Fem República”?
La idea general i bàsica d’aquesta comissió 
és ajudar, des de la societat civil, a enfortir 
tots aquells elements, tots aquells àmbits 
que ens converteixin en més forts quan arri-
bi la nova oportunitat. 

Per exemple, en l’àmbit econòmic, cal pen-
sar en totes aquelles empreses que no van 
estar a l’alçada durant les setmanes ante-
riors i posteriors a l’1 d’octubre i que van 
canviar de seu social, o van fer declaracions 
negatives i contràries al referèndum i es van 
convertir en veritables elements de pressió 
sobre el Govern de la Generalitat. Potser 
caldrà, doncs, que ens dediquem a enfortir 
altres empreses que van ser més fidels al país 
o que, si més no, no van manifestar opini-
ons contràries a les decisions que prenien els 
nostres representants polítics. 

Cal estudiar molt bé, però, com es duu a 
terme una campanya d’aquest tipus. Ha 
d’estar molt ben pensada i, sobretot, cal evi-
tar de totes totes que es pugui veure com 
una campanya de signe negatiu i autàrquic. 

Aquesta anàlisi del comportament d’algu-
nes empreses cal fer-lo extensiu a aquelles 
entitats que, com el Col·legi d’Advocats de 
Catalunya, no van actuar amb l’equidistàn-
cia necessària i obligada. 

Cal aprofitar la massa social de què dispo-
sa l’ANC. Més de cent mil persones, entre 

associats i simpatitzants, representen una 
força més que considerable que pot esde-
venir un autèntic “lobby” de pressió cap a 
determinades empreses i associacions amb 
l’objectiu de garantir que, si més no, seran 
respectuoses amb el dret a decidir dels cata-
lans i catalanes.

d’alguna manera la lluita 
per “fer República”?
Sí, sens dubte. Per això cal aconseguir una 
bona coordinació amb aquestes entitats, 
que s’hi dediquen de manera més específica, 
per distribuir les feines i les accions i que ens 
permeti avançar en els dos fronts. 

Doble legalitat: Govern 
autonòmic i Consell de la 
República... Funcionarà?
Caldrà esperar a veure com es desenvolupa 
en les properes setmanes. És una oportu-
nitat que ofereix noves possibilitats, però 
caldrà veure com es concreta tot plegat. El 
Consell de la República no pot ser única-
ment un element simbòlic, ha de tenir unes 
funcions molt concretes i determinades. Si 
s’acabés convertint en un element mera-
ment simbòlic, sense cap mena d’incidència 
real sobre el govern de Catalunya, tindríem 
un problema.

L’àmbit internacional sempre 
ha estat present en la feina 
de l’Assemblea. Ara haurà 
de ser prioritari, al costat de 
l’antirepressiu i el “fer República”?
La comissió internacional de l’ANC està in-
tegrada per gent amb moltes idees, iniciati-
ves i capacitat de dur-les a terme. El mateix 
president Puigdemont em va comentar que 
havia conegut els integrants d’algunes de les 
assemblees d’Alemanya i em va valorar molt 
positivament, tant les persones que les inte-
gren com la feina que fan. 
 
Ara per ara, disposem d’una cinquantena 
d’assemblees internacionals que organitzen 
actes de tot tipus, taules rodones, presenta-
cions, que ajuden a difondre de manera im-
portant la situació que es viu a Catalunya. 
De fet, han de multiplicar-se per substituir, 
en certa manera, la feina que fins ara feia el 
Diplocat. 

En aquest aspecte de la internacionalització, 
la setmana que ve seré a Còrsega, on s’ha 
creat un Comitè Cors de suport a Catalu-
nya i, després, a Londres, on està previst que 
pugui parlar al Parlament britànic. 

Alguns diuen que encara no en som 
prou... Cal eixamplar la base social?
Sóc molt crítica amb aquesta opinió. Cal 

Si no hem pogut 

superar un tema 

bàsicament 

administratiu, 

d’interpretació del 

reglament, com era la 

investidura telemàtica 

de Puigdemont, encara 

ens serà molt més 

complicat passar als 

fets, al “fer República”

A hores d’ara, tenim dos fronts 
oberts: l’antirepressiu i el de 
“fer República”. Els dos fronts 
són cabdals, però caldria 
separar-los clarament?
La xarxa territorial de què disposa l’ANC 
ens obliga a participar també de la lluita an-
tirepressiva, per la llibertat dels presos i el 
retorn dels exiliats. Ara bé, no ha de mono-
politzar la nostra feina. Hem decidit crear 
una comissió d’enllaç amb altres entitats 
més específiques, com per exemple l’Associ-
ació de Familiars dels Presos o la Crida per 
la Llibertat, per establir una bona coordina-
ció que permeti intensificar i fer més efecti-
va la lluita contra la repressió.
 
La intensitat de la repressió ha fet que, du-
rant els darrers mesos, l’independentisme es 
dediqués bàsicament al suport als detinguts, 
empresonats i exiliats. A mesura, però, que 
apareguin les diferents campanyes que s’en-
gegaran des de la comissió Fem República, 
els dos fronts de lluita s’aniran equilibrant 
arreu del país. 

La lluita contra la repressió 
condiciona, o pot condicionar, 

Aprofundint / Entrevista a Elisenda Paluzie
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El Consell de la 

República no pot 

ser únicament un 

element simbòlic, ha 

de tenir unes funcions 

molt concretes i 

determinades. Si no 

té incidència real 

sobre el govern de 

Catalunya, tindríem 

un problema

desfer aquesta idea perquè no respon a la 
realitat. D’aquesta manera estem fent el ma-
teix discurs dels unionistes que compten a 
tothom que no ha votat cap dels tres partits 
independentistes com a vots partidaris de 
continuar dintre de l’Estat espanyol. Sabem 
que no tots es poden posar dins del mateix 
sac “unionista”. Els resultats reals ens diuen 
que en les darreres eleccions hi va haver 
pràcticament un 48% de vots favorables a 
la independència i un 43% que n’eren con-
traris. La resta no es poden afegir ni a uns 
ni als altres. Aquesta és la diferència real en 
clau referèndum. Tenim majoria, no és gaire 
àmplia, és cert, però és majoria.

Volem augmentar aquesta majoria? I tant 
que sí, com més siguem millor! I per tant, 
pensem continuar la feina que l’ANC sem-
pre ha fet en aquest sentit amb noves cam-
panyes, més específiques, i nous arguments. 
Sobretot incidint en l’àmbit econòmic.

Ciudadanos i el seu discurs poden 
arribar a provocar un trencament 
de la convivència a Catalunya?

És el seu objectiu i per això els seus dis-
cursos estan carregats d’agressivitat i d’odi. 
Pretenen aconseguir que la comunitat inter-
nacional acabi veient en la independència 
de Catalunya un perill de conflicte greu, 
similar al que es va viure en el seu moment 
als Balcans. 

Crec que ni se’n surten ni se’n sortiran, per-
què no aconseguiran que caiguem de cap 
manera en les seves provocacions.

L’any que ve tindrem, com a mínim, 
eleccions europees i municipals. 
Com hauria d’afrontar el moviment 
independentista aquestes 
eleccions que es preveuen claus?
Caldrà assegurar que tinguem el màxim 
nombre d’ajuntaments independentistes o, 
com a mínim, partidaris del dret a decidir, 
partidaris del dret d’autodeterminació. 

Penso que caldria focalitzar llistes unitàries 
allà on facin falta per assegurar ser la llista 
més votada i facilitar la victòria del sobira-
nisme. Sembla ben evident que, en grans 
ciutats com Barcelona i potser Tarragona, 
caldria fer-ho d’aquesta manera. També 
en determinats municipis de les respecti-
ves àrees metropolitanes. Una bona opció 
podria ser la de fer primàries, a l’estil de la 
proposta que ha fet en Jordi Graupera. En 
tot cas, caldrà analitzar cas per cas i actuar 
en conseqüència.

Aprofundint / Entrevista a Elisenda Paluzie
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Xavi Tedó

El Correllengua ret tribut al 
moviment de la Nova Cançó

La vint-i-dosena edició 
del Correllengua, la 

mobilització per la llengua 
i la cultura més important 

del país que s’organitza 
des del 1996 de la mà 
de la CAL es dedicarà 

enguany a la Nova 
Cançó, un esdeveniment 

musical, social i polític 
que va esdevenir un crit 

de llibertat col·lectiva en 
un context marcat per 

la censura, la manca de 
llibertat d’expressió i de 

reunió. Uns temps que 
malauradament avui ens 

venen a la memòria amb la 
persecució judicial contra 
cantants com Valtonyc o 

Pablo Hásel.

D’aquesta manera, com a entitat impulsora 
del Correllengua al Principat i la Catalunya 
Nord, la CAL pretén reivindicar la llengua, 
la cultura i els anhels del poble català a través 
d’aquest fenomen. A més, l’entitat vol acos-
tar el moviment a les generacions més joves 
promovent el català oral, la llengua parlada, 
cantada i ballada. Per aquest motiu i un any 
més es continuaran potenciant les activitats 
del Correllengua a les escoles i instituts de 
secundària del país a través d’un recull de 
propostes didàctiques adreçades a nens i 
nenes d’infantil, primària, ESO i batxillerat 
creades amb l’objectiu de donar a conèixer 
la Nova Cançó als infants i joves estudiants. 
Unes propostes que es poden trobar al web 
del Correllengua. I és que La Nova Cançó 
va ser un moviment artístic que, en ple fran-
quisme, va impulsar una cançó cantada en 
català als Països Catalans que encara és força 
desconegut pels joves. Va ser un gènere nou, 
diferenciat del cant coral, del cuplet o de 
les cançons de muntanya i de clares arrels 
franceses amb Brassens o Jacques Brel com a 
referents i articulat com a moviment entorn 
de la reivindicació idiomàtica i d’uns pres-
supòsits ètics de caràcter democràtic. 

El Correllengua 2018 posarà de manifest, 
doncs, la capacitat de resistència i la for-
ça del poble amb la cançó com a bandera. 
«Desitgem que el Correllengua 2018, im-
mers en un moment polític de persistència 
i coratge, faci ressaltar la capacitat i la força 
d’un poble. Les cançons que som capaços 
d’entonar junts són una arma que convenç, 
un signe d’autenticitat. És l’expressivitat 
dels Països catalans feta paraula, cançó, mú-
sica i ball», ressalta Mercè López, membre 
del secretariat nacional i organitzadora dels 
actes d’inici. Uns actes que s’iniciaran el di-
lluns 25 de juny a dos quarts de vuit del ves-
pre a la casa Golferichs de Barcelona amb 
la presentació de la programació en una 
vetllada que coordinarà l’actor Toni Albà i 
que comptarà amb l’actuació de la cantant 

menorquina Anna Ferrer. Serà el primer 
lloc on es podrà veure una mostra de l’ex-
posició itinerant que es podrà veure arreu 
del país i que es titula “La Nova Cançó: un 
crit de llibertat col·lectiva”.Com cada any, 
el Correllengua cerca el suport i la compli-
citat d’entitats referents del país que ajuden 
a multiplicar-ne l’impacte, dotar el movi-
ment de més transversalitat i sumar-hi nous 
públics. Per això, aquest any la CAL ha su-
mat esforços amb el Festival Barnasants, la 
revista Enderrock i un reguitzell de músics 
i artistes del panorama musical català actual 
i tradicional que participaran activament en 
el moviment. El Correllengua també comp-
ta amb la col·laboració de periodistes i altres 
persones enteses en el moviment de la Nova 
Cançó.
 
Concert final amb Cesk Freixas 
i Quico Pi de la Serra

Prova d’això és que la Sala de Conferències 
de la Lleialtat Santsenca acollirà el dijous 28 
a les vuit del vespre una taula rodona sobre 
la Nova Cançó com a símbol de la recupera-
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ció nacional col·lectiva amb Lluís Gendrau 
(director d’Enderrock), Pere Camps (direc-
tor de Barnasants), Núria Feliu (cantant i 
actriu) i Àngel Casas (periodista i crític mu-
sical) en què Jordi Bianciotto (crític musi-
cal d’El Periódico) farà de moderador amb 
cloenda a càrrec del conseller de Cultura. 
L’endemà, la sala del districte de la Regido-
ria de Sants, Hostafrancs i La Bordeta serà 
l’escenari escollit per als lliurament de pre-
mis del Concurs de cartells del Correllen-
gua, que han recaigut en Jordi Guillamon, 
en la categoria d’adults, i en Júlia Yuste i 
Mariona Redonda, totes dues d’onze anys, 
en la d’infantil. El dibuix infantil s’utilit-
zarà per fer el mosaic gegant que elaborarà 
l’alumnat de les diferents escoles del distric-
te de Sants i que presidirà l’acte central del 
Correllengua al Parc de l’Espanya Industri-
al. La gran novetat del concurs d’aquest any 
és que s’ha organitzat conjuntament amb el 
Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs 
i la Bordeta. Tots els actes tenen Sants com 
a epicentre coincidint amb els 20 anys que 
fa que s’hi celebra el Correllengua i s’orga-
nitza conjuntament amb la Comissió orga-
nitzadora del barri, integrada per diverses 
entitats i col·lectius. El recital poeticomu-
sical de Jaume Calatayud i Vicente Mone-
ra, “Per l’ull de les escales, queien cançons 
a raig”, tancarà aquesta jornada que donarà 
pas al gran acte central de dissabte al Parc 

La CAL cofunda la Xarxa Europea 
de Curses per la Llengua

La CAL va participar el passat 5 de maig en la primera tro-
bada europea d’organitzadors de curses per la llengua a la 
ciutat bretona de Quimper, coincidint amb el desè aniver-
sari del Redadeg, la cursa per la llengua bretona. La CAL 
hi va participar amb dues ponències dedicades a explicar el 
Correllengua i el seu model de finançament, en una jornada 
pensada per intercanviar opinions i idees sobre l’organitza-
ció d’aquestes mobilitzacions. En el marc d’aquesta troba-
da es va fundar, juntament amb les entitats promotores de 
curses per la llengua d’altres pobles, la Xarxa Europea de 
Curses per la Llengua. Actualment se celebren arreu d’Eu-
ropa vuit curses: «Korrika” (basc), “Correlingua” (gallec), 
Correllengua (català) “Course lingua” (occità), “La passem” 
(occità), “Ar Redadeg” (bretó), “Râs yr Iaith” (gal·lès) i “An 
rith” (gaèlic). 

de l’Espanya Industrial. El dia començarà 
amb la traca d’inici i el muntatge del mu-
ral gegant fet per les escoles a dos quarts 
d’onze del matí i que seran el preludi d’un 
concurs de dibuix infantil sobre la Nova 
Cançó coordinat per el Col.lectiu d’artistes 
de Sants, una xocolatada i l’espectacle in-
fantil amb les cançons del Xesco Boix com 
a fil conductor a càrrec de Dani Caracola. 
Tot seguit, s’interpretaran cançons de l’èpo-
ca interpretades per cantans actuals d’arreu 
dels Països Catalans amb acompanyament 
d’un grup musical dirigit per el cantautor 
Cesk Freixas. Pau Alabajos, Gemma Hu-
met, Marcel Pich, Ivette Nadal i Meritxell 
Gené són els artistes convidats. Després del 

dinar de germanor, hi haurà l’actuació de 
Les Kol·lontai i posteriorment de Núria 
Feliu i Francesc Mir, avantsala del passeig 
coral sobre la Nova Cançó, amb actuacions 
de la Coral Sant Medir i La Vinya. Després 
de la lectura del Manifest del Correllengua i 
l’encesa del peveter per part de la Colla Di-
ables de Barrufet, tindran lloc els concert fi-
nals amb Cesk Freixas i Quico Pi de la Serra 
just abans del correfoc, que tancarà una nit 
màgica. “Ens encanta que un altre any de 
Correllengua la paraula dita i cantada, l’ora-
litat, sigui princesa i no ventafocs de la festa. 
Si la gent deixés de parlar, i cantar en català, 
la nostra llengua, per més que l’escrivíssim, 
seria llengua morta”, sentencia López.
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Sopa(r) de lletres

El Sopa(r) de Lletres reivindica 
de nou la diada de Sant Jordi

El passat divendres 27 
d’abril es va celebrar a 

la sala d’actes del Casino 
del Centre de l’Hospitalet 

de Llobregat el Sopa(r) 
de Lletres 2018. L’acte, 
organitzat anualment 

per la CAL al voltant de 
la diada de Sant Jordi, 
serveix per fer un petit 

homenatge a les lletres i la 
cultura catalanes, així com 

per lliurar els premis del 
III Concurs de microrelats, 

organitzat amb la 
col·laboració de l’Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu 

Barcelonès.

Eduard Cirera i Prats

Al sopar, coorganitzat pel nucli local de 
l’Hospitalet de Llobregat, hi van assistir 
122 persones, entre les quals cal destacar la 
presència d’Anna Simó, exsecretària prime-
ra de la mesa del Parlament de Catalunya i 
veïna de l’Hospitalet, així com Alba Conesa 
en representació del Consorci de Norma-
lització Lingüística de Catalunya. Així ma-
teix també va comptar amb la presència de 
Coque García i Jordi Monrós, regidors del 
consistori hospitalenc pels grups d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i del Partit 
Demòcrata de Catalunya respectivament. 
Joan Trias, periodista a Catalunya Ràdio i 
veí de l’Hospitalet, va presentar, amb molta 
gràcia i encert, la vetllada cultural.

Mentre els assistents al sopar gaudien de 
l’àpat ofert pel restaurant del Casino del 
Centre de l’Hospitalet de Llobregat, tam-
bé tenien l’oportunitat de “jugar” amb la 
nostra llengua. A cadascuna de les taules 
s’hi havia col·locat una expressió genuïna 
recollida per la normativa fabriana (A tot 

estirar, Ara sí que m’has mort, D’avui en 
vuit..) amb les quals s’havia de construir 
una oració que més tard compartiríem 
amb la resta de taules. Va ser una bona ma-
nera d’airejar maneres de dir que sovint te-
nim excessivament guardades en el calaix.

Un cop ja havíem omplert la panxa, va te-
nir lloc el lliurament dels premis del Con-
curs de microrelats, presentat per Jordi 
Muñoz, director de l’Escola d’Escriptura 

Laia Pagès, Rosa 

Gurrer i Núria 

Castells van ocupar 

els tres primers 

llocs del Concurs de 

microrelats de la 

categoria oberta
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de l’Ateneu Barcelonès. Es van lliurar tres 
premis per a cadascuna de les categories, i 
un accèssit a la categoria oberta. 

Els premis per als relats de la categoria 
oberta van ser per a: Núria Castells, tercer 
premi, pel relat Pati interior; Rosa Gurrer 
va guanyar el segon premi amb Des de 
Babel; mentre que Laia Pagès va guanyar 
el primer premi amb No volíem paraules; 
l’accèssit va ser per Joana Luna, per Obre 
les mans. 

Per altra banda, a la categoria Xerrem 
(obert a persones que formen part d’un 
grup Xerrem) els premis van ser per a: Petit 
conte, de Carmen Molero , 3r premi; Les 
bicicletes , de Gerardo Sáenz, 2n premi; i 
El descobriment, de Paqui Soler, 1r premi.

Després del lliurament de premis es va pro-
cedir a una lectura de fragments de diferents 
escriptors i escriptores de la nostra literatura 
dels quals enguany se celebra alguna efemè-
ride. Montserrat Monrós, del col·lectiu Ver-
ba de l’Hospitalet, va llegir el poema Divisa 
de Maria Mercè Marçal; Mercè Muñoz un 
fragment de Cartes impertinents de Maria 
Aurèlia Capmany; Toni Caminal el poe-
ma Assumiràs la veu d’un poble de Vicent 

Andrés Estellés; Eduard Cirera un passatge 
de Joc Brut de Manuel de Pedrolo; Mercè 
López, uns versos de Montserrat Abelló; i 
Maria Teresa Masot el conte Amb el cor a la 
mà de Quim Monzó.

A banda també hi va haver temps per visi-
onar el vídeo sobre “El punt volat” que va 
realitzar el nucli de la CAL d’Horta amb 
motiu del Sopa(r) de Lletres de l’any passat 
i que va servir per homenatjar la figura de 
Pompeu Fabra; així com el vídeo en què el 

president de la Generalitat, el Molt Hono-
rable Carles Puigdemont, recitava el poe-
ma Adoració al Crist de la Tramuntana, de 
Carles Fages de Climent (del qual també 
se’n commemora aquest any el cinquan-
tenari de la seva mort) amb motiu de la 
celebració de l’acte “Lletres al Parlament” 
vinculat a la Diada de Sant Jordi.

Abans d’acabar la vetllada encara vam tenir 
l’oportunitat de veure renéixer la figura de 
Pompeu Fabra damunt de l’escenari de la 
sala on es realitzava el sopar, gràcies a la 
recreació de la seva figura que va realitzar 
el grup ACTE (Associació Catalana de Te-
atre Educatiu) i que va repassar de manera 
distesa els principals esdeveniments de la 
biografia del pare de la nostra normativit-
zació lexicogràfica i gramatical.

Finalment, i a manera de comiat, Pep Ri-
bas, president de la CAL, va pronunciar 
unes paraules d’agraïment per donar per 
conclosa una vetllada reivindicativa (s’hi 
van vendre llaços grocs per recollir fons 
per a la Caixa de Solidaritat) alhora que 
commemorativa i socialment molt reeixida 
per a tots els socis de la CAL i altres amics i 
amigues simpatitzants que van tenir la sort 
de poder-hi assistir.

Sopa(r) de lletres

També es va visionar 

el vídeo sobre “El 

punt volat” que va 

realitzar el nucli de 

la CAL d’Horta amb 

motiu del Sopa(r) de 

Lletres de l’any pas-

sat i que va servir per 

homenatjar la figura 

de Pompeu Fabra
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  Xerrem junts: conversa i model de llengua

Introduir-se o millorar 

en la parla catalana 

és el que pretenen les 

persones que acuden 

als grups de conver-

sa xerrem junts. És un 

voler decisiu, nascut 

d’una voluntat lliure i 

generada per múltiples 

motius com ara aconse-

guir l’accés a una feina, 

correspondre al diàleg 

que els nets ofereixen 

en català, complemen-

tar una formació, desit-

jar parlar en català amb 

interlocutors pròxims 

(amistats, familiars, 

companys, veïns, so-

cis...), ser conseqüent 

amb el fet que el català 

és la llengua pròpia del 

país, i molts etcèteres. 

Jordi Esteban

Amb la seva actuació setmana rere setma-
na, els guies i les guies dels grups trans-
meten missatges definidors de la nostra 
llengua que són percebuts clarament pels 
xerraires sense necessitat de discursos ex-
plícits i que els impulsen a parlar-la. Val 
la pena desglossar-los, ni que sigui molt 
breument.

Una llengua de convit. Les 
persones que condueixen els grups es po-
drien definir com a veïnes, és a dir, ciuta-
danes que viuen a prop i els plau trobar-se 
i comunicar amb la gent. Ho fan en ca-
talà, sense connotar obligació o exigèn-
cia: “T’ofereixo la llengua que jo parlo i 
ho faig, a més, en resposta al teu interès 
per conèixer-la i parlar-la”. “Casa meva és 
casa teva”. Amb tals formulacions o amb 
altres de semblants, aquesta és la primera 
part del missatge sobre la llengua, a la qual 
correspon la mirada següent dels xerraires: 
“Em conviden. Jo també els convido a 
conèixer el món que porto a la motxilla i 
al cor”. El convit és, evidentment, un im-
puls a la voluntat de parlar la llengua que 
s’aprèn.

Una llengua d’oportunitat. 
Les persones que assisteixen a les sessions 
amb assiduïtat van fent-se més compe-
tents en llengua catalana, cosa que ja és 
una resposta a les expectatives inicials, que 
a partir d’aquest moment es converteixen 
en oportunitats, ja que poden activar la 
conversa amb familiars, companys de fei-
na, amics, veïns... Els guies els han anat 
mostrant dues tipologies d’eixamplament 
d’expectatives: les ofertes d’aprenentatge 
formal o informal a què poden accedir 
(cursos, programes, projectes...) i les pos-

Convit, oportunitat, prestigi i país: 
quatre impulsos per parlar-la

sibilitats de relació en català que potser no 
tenien en l’imaginari: audició de mitjans 
de comunicació, propostes interculturals 
del barri, parelles lingüístiques, participa-
ció en activitats d’altres entitats, etc. Crei-
xen al mateix temps la voluntat de comu-
nicar-se en la llengua apresa i les ocasions 
de fer-ho.
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  Xerrem junts: conversa i model de llengua
Una llengua de prestigi. La dimensió mitjana del ca-
talà pel que fa a parlants i el fet que la nostra llengua tingui encara 
índexs insuficients d’ús social, laboral i mediàtic, a més d’algunes 
afirmacions explícites de reduir-la a una mena de castellà descafe-
ïnat, fan que sovint els que s’acosten a la llengua catalana no en 
tinguin una visió real de llengua amb història, estructura, literatura 
i capacitat d’adequació a l’entorn divers i actual com la majoria 
de llengües del món. Durant les múltiples sessions de conversa 
s’adonen de la qualitat de la llengua: els guies i les guies fan cons-
tantment referència a poemes, cançons, fragments literaris de la 
llengua catalana i impulsen la lectura d’obres d’autors catalans. El 
coneixement condueix al reconeixement i el reconeixement obre 
pas a l’estima. L’estima d’una llengua és una força que fonamenta 
la voluntat de parlar-la.

Una llengua de país. Fer referència a l’entorn pròxim 
és d’allò més habitual en les converses de relació social com les del 
xerrem junts. Hi apareixen sovint noms de carrers o de perso-
natges catalans famosos, comentaris sobre llocs naturals, culturals 
o històrics, preguntes sobre significats de mots o expressions que 
condueixen a històries i costums del país, ocasions de llegir autors 
i autores literàries, etc. Tots aquests referents de catalanitat, sorgits 
de la mateixa conversa o comentats pels guies, configuren un marc 
de convivència i entesa: els Països catalans. La llengua catalana és la 
que s’hi parla. No es parla en cap altre territori. “Sóc a Catalunya. 
Vull parlar català”. 

Convit, oportunitat, prestigi i país són quatre colors de la llengua 
que engresquen a parlar-la. 

CAL / Xerrem
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Anna Simó: «Com a tertuliana he hagut de signar 
una declaració jurada que els diners que rebo no 

els dedicaré a res que vagi contra la llei»

Aprofitant que Anna 

Simó, exsecretària 

primera de la mesa del 

Parlament, va assistir al 

Sopa(r) de Lletres de la 

CAL celebrat el passat 

27 d’abril a l’Hospitalet, 

vam quedar per tenir 

una conversa amb ella, 

per parlar del seu pas 

per la primera línia 

política, del moment 

personal que està vivint 

actualment i del retorn 

a la feina que va deixar 

fa 15 anys; la de tècnica 

de normalització lin-

güística al Consorci per 

la Normalització Lin-

güística (CPNL).

Eduard Cirera i Prats

Veus del país

Fa relativament poc que ha 
deixat la primera línia política 
després d’un llarg recorregut que 
va començar fa 15 anys quan va 
acceptar ser consellera de Benestar 
i Família. Té la sensació que ara 
està començant a recuperar 
la ciutat de l’Hospitalet?
Bé, de fet som molts els que a la ciutat 
hi anem a dormir i poca cosa més. A mi 
m’agrada la meva ciutat, de fet no n’he 
marxat des que hi vaig arribar fa més de 
quaranta anys, i coses com venir aquí al 
Gornal a deixar el meu fill a l’Escola de 
música i recollir-lo, doncs, si puc, intento 
reservar-me-les. De fet, la meva ciutat en-
cara és una ciutat que, tot i tants anys de 
viure-hi, no conec totalment; tots els seus 

barris, els seus districtes, cada carrer… És 
una ciutat gran i molt complexa.

Seria capaç sintetitzar el seu 
pas per la política institucional 
en dos moments, el de més 
bon record i el pitjor?
Hi ha molts moments en què no ho pas-
ses bé, en què no estàs contenta de com 
has gestionat un tema o has pogut resoldre 
una qüestió. Però és inevitable pensar que 
el pitjor moment és quan el fiscal, el 9 de 
novembre de 2017 diu el meu nom i el dels 
altres companys de la mesa, i anuncia les 
penes i les mesures cautelars que ens de-
mana: presó sense fiança. El moment en 
què diu aquestes paraules, tot i estar aler-
tada que això seria així, és un moment no 

Quedem amb Simó un divendres de finals d’abril a la tarda, a la terrassa d’una cafeteria del 
barri del Gornal de l’Hospitalet, després que acabi de deixar el seu fill a l’Escola Municipal 
de Música d’aquesta ciutat i tenim una estona per conversar amb tranquil·litat. I comen-
cem justament parlant de la recuperació de la ciutat per viure-la com a veïna que n’és des 
de fa més de quaranta anys.
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Veus del país

Per mi la política 

sempre ha estat una 

opció temporal i un 

cúmul de coincidències 

i casualitats m’han dut 

a aquests quinze anys 

de política en primera 

línia. Jo no tenia 

cap intenció de ser 

consellera o diputada

només dolent, sinó injust, i això encara fa 
més mal. El delicte que se’ns imputa a la 
mesa és permetre el debat i creure en els 
drets dels diputats i diputades i el que hem 
fet no és ni rebel·lar-nos, ni malversar, ni 
ser sediciosos. Simplement hem promo-
gut el debat parlamentari o, en tot cas, 
no l’hem autocensurat. I aquest ha estat 
el pitjor moment. Un moment que encara 
no s’ha acabat, que ens enverina l’ànima, 
amb companys a la presó i a l’exili forçós. 
Hi ha la Carme, amb la qual hem treballat 
aquests anys amb tot l’esforç i l’honestedat. 
Hi ha l’Oriol, el Jordi Turull, una persona 
que m’estimo molt, el Josep Rull… és que 
hi són tots. I això continua sent-hi.

I els moments bons?
Moltíssims, en podria citar molts. Per ci-
tar-ne un de més anterior quan es va apro-
var al Parlament la Llei de Serveis Socials. 
També va ser un moment complicat però 
bonic quan el president Maragall ens va 
cessar als consellers d’Esquerra per defensar 
el no al referèndum. Vaig convocar tot el 
personal de Palau de Mar al vestíbul, hi ha-
via molta gent i vaig acomiadar-me’n. Els 
vaig fer un discurs d’encoratjament, els vaig 
donar les gràcies i aquell aplaudiment de 
comiat de l’equip no l’oblidaré en la vida. 

Ja fa temps que va anunciar la seva 
retirada de la política. Recordo, 
per exemple, una entrevista al 
programa 135 Escons , fa més 
d’un any, en què ja ho comentava. 
Ara bé, els fets ocorreguts en 
aquests últims temps, li han fet 

replantejar en algun moment?
Jo ja tenia clar que volia deixar-ho. El nai-
xement del meu fill fa cinc anys i mig va 
representar un canvi en la meva manera de 
veure la vida. Ja no ets només tu i la teva 
parella sinó que hi ha una criatura que de-
pèn de tu. Joan Ridao em deia que jo era 
stakhanovista, era la seva portaveu adjunta 
i em deia que sempre em trobava treba-
llant, que treballava hores i hores i hores. 
I ell és un stakhanovista dels autèntics, és 
molt treballador. I un dia em va dir: «para 
ja!» El fet de tenir una parella, una criatura 
va fer que em mirés les coses d’una altra 
manera. Vaig anar afluixant el ritme. 

I quin va ser el moment 
clau a l’hora de deixar 
l’activitat parlamentària?
Per mi la política sempre ha estat una op-
ció temporal i un cúmul de coincidències 
i casualitats m’han dut a aquests quinze 
anys de política en primera línia. No tenia 
cap intenció de ser consellera o diputada. 
Em van convèncer per ser cap de llista a 
l’Hospitalet i per cert, estava convençuda 
que no sortiria, ara ja es pot dir. Vull dir 
que va ser una sorpresa sortir escollida i 
m’ho vaig agafar amb molt de carinyo i 
de sobte, la trucada en què et demanen 
ser consellera, i després portaveu adjunta 
i després portaveu, i després… Jo no he 
buscat una carrera política, me l’he anat 
trobant. Va haver-hi un moment en què 
em vaig plantejar o pares i et poses un final 

o … El moment en què et plantegen una 
reunió i penses “ostres”, quan se’t comença 
a fer costa amunt aquella reunió, tens un 
problema. Si et dediques a la política, et 
deus a la gent que ve a aquella reunió i per 
tant vaig dir-me: “Anna, has de plegar, has 
de fer un pas al costat”. Ho tenia decidit. 
Però és veritat que des de la direcció del 
partit, l’Oriol i la Marta ens van proposar 
als querellats per la causa general que re-
petíssim a les llistes com a mesura de reco-
neixement, i també com a mesura de pro-
tecció, es pensava en aquell moment. Vaig 
posar un parell de condicions; una, que ja 
veuríem si agafava l’acta o no i després, que 
si l’agafava, ja veuríem si la deixava. Des-
prés de la primera declaració al Suprem i 
veient com anava tot, amb les paraules de 

Després de la primera 

declaració al Tribunal 

Suprem i veient com 

anava tot, i el que allí 

es va dir, les paraules 

de la fiscalia… no 

vaig tenir cap tipus 

de motivació per 

continuar. Jo ja no 

volia continuar 
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la fiscalia, vaig pensar, no. No vaig tenir 
cap tipus de motivació per continuar. Jo ja 
no volia continuar i no em va motivar, en 
absolut. Jo volia plegar de la política activa 
institucional abans dels 50, faig els 50 el 
mes de juliol i ho he complert.

L’any 2003 era delegada de Ciutat 
Vella pel CPNL i ara ha tornat a la 
feina de tècnica de Normalització 
Lingüística al mateix Consorci.
Efectivament, les delegades del Consorci 
a la ciutat de Barcelona (delegades perquè 
tot som dones) gestionem a nivell de dis-
tricte de Barcelona el Centre de Normalit-
zació Lingüística.

Ha tornat a treballar per la 
llengua, que és la seva feina. 
Com l’ha viscut aquest retorn? 
L’ha trobat igual, el Consorci? 
He tornat a treballar per la llengua, que és 
la meva feina i la meva passió. El Consor-
ci ha canviat en molts àmbits. Qüestions 
que eren molt incipients quan jo treballava 
amb l’equip de Ciutat Vella, com ara l’aco-
lliment lingüístic, ara s’han desenvolupat 
moltíssim. Hi ha fins i tot un parell d’uni-
tats a Barcelona especialitzades en acolli-
ment lingüístic, que fan cursos fins i tot 
dissabtes matí i tarda, que no tanquen fins 
a les nou o les deu de la nit i tot ha anat 
evolucionant. Un retiment de comptes de 
la feina molt més exhaustiu, la qual cosa 
era imprescindible. Per tant, molts més in-
dicadors, més avaluació. 

Ha canviat, per tant, la funció del 
Consorci de fa quinze anys a ara?
Ha canviat. Però més que de fa quinze 
anys, jo em remuntaria a molt abans. Jo 
vaig entrar a treballar al Consorci el segon 
any de creació del CPNL… a l’any 90. El 
Consorci es va crear l’any 89, i des d’ales-
hores fins ara ha canviat moltíssim. Pensa 
que al districte on treballo ara, de cursos de 
català, així a l’engrós, el 90% són cursos de 
nivell bàsic i inicial. Per persones que no 
tenen el català com la seva llengua ni par-
len cap llengua d’alfabet romànic, que és 
el cas dels inicials, i per persones que han 
vingut i no entenen el català. Per tant, ens 
hem especialitzat molt en aquesta acollida 
lingüística de persones nouvingudes. En 
això hi ha ajudat molt una llei que fa quin-
ze anys no hi era, que és la Llei Catalana 
d’Acollida, que estipula uns nivells mínims 

de català que et són útils per l’informe d’ar-
relament social que t’ha de permetre tenir 
determinats papers. Això actualment s’ha 
aigualit (està per sota del que la Llei inicial 
preveia), però encara els alumnes busquen 
tenir el títol de Bàsic 3 i tenir assistència als 
cursos de B1.

I ha part de les classes de 
llengua, que més s’hi fa en una 
delegació del CPNL a Barcelona?
Doncs s’hi fa el que es diu Dinamització 
lingüística, que vol dir acompanyar les or-
ganitzacions del districte: empreses, enti-
tats, ajuntament… a fer un ús adequat de 
la llengua catalana. Se’ls acompanya expli-
cant tots els servies que tenen al seu abast. 
No som un servei de correcció ni traduc-
ció, sinó més aviat d’acompanyament en 
l’ús de la llengua, donant-los eines perquè 
millorin el coneixement del català la gent 
que ha d’escriure o que ha d’atendre el pú-
blic. Eines en línia, cursos en línia, models 
de documents… I se’ls ensenya a ser autò-
noms lingüísticament.

I des d’aquesta posició 
privilegiada, com veu la 
salut de la llengua?
Depèn. Va per zones i, de fet, tota la nor-
mativa lingüística que està present a Cata-
lunya ja preveu una zonificació i un trac-
tament diferenciat. Per exemple en el cas 
de l’ensenyament reglat és així, els projec-
tes lingüístics de centre tenen en compte 
l’entorn sociolingüístic. I per tant no és 
el mateix, parlant per exemple de barris 
de Barcelona, el Besòs o Nou Barris, que 
l’Eixample, Sarrià o Gràcia des del punt de 
vista de coneixement i necessitats lingüísti-
ques. Per tant, depèn. Crec que el Consor-
ci és una molt bona eina per ajudar a falcar 
les deficiències de formació o les deficièn-
cies en l’ús de la llengua. Crec que el català 
continua sent encara una llengua en risc 
de desaparició en alguns àmbits sectorials: 
justícia, cinema (cinema d’adults, perquè 
el cinema infantil encara treu el nas). Tot i 
que això és tasca de la Direcció General de 
Política Lingüística, no pas del Consorci. 
L’escola, l’Institut també hi tenen una fei-
na per fer, però en el cas de l’ensenyament 
per a persones adultes, per sort, més cursos 
féssim, més hores de dinamització hi po-
séssim, més feina hi hauria.

Veus del país

Qüestions que eren 

molt incipients quan 

jo treballava amb 

l’equip del CPNL a 

Ciutat Vella, com 

ara l’acolliment 

lingüístic, ara s’han 

desenvolupat 

moltíssim 
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Hi ha gent amb ganes de fer cursos 
que es queda sense poder-ne fer?
N’hi ha, n’hi ha. A Barcelona el que fem 
és començar cursos cada tres o quatre set-
manes. És un no parar. En horaris diversos, 
cursos a distància, per Internet, amb el Par-
la.cat. Intentem sempre fer repesca, però hi 
ha gent que es queda sense fer cursos.

S’ha notat o ha tingut 
repercussió, l’aplicació del 
155, a nivell del CPNL?
Això s’ha notat en nivells de gestió més 
elevats, és evident, però tenim més com-
plicacions en la disponibilitat de recursos 
en metàl·lic. Per exemple: si he hagut de 
fer una còpia de les claus, o comprar qual-
sevol cable per connectar alguna cosa que 
és urgent… doncs he hagut d’avançar els 
diners jo.

I algú us ha dit que no podeu 
parlar de segons quines 
coses amb els alumnes?
No. En el cas de la meva delegació no. 
Però és veritat que com a gestió, tot s’ha 
alentit molt més i has de justificar moltes 
coses. Com a Consorci i en d’altres àm-
bits. Jo, per exemple, vaig a tertúlies a la 
ràdio. Doncs, signar el contracte ha com-
portat rebre una carta des de la Corporació 
dient que feia una declaració responsable 
conforme els diners que a mi m’ingres-
sessin com a tertuliana tindrien un destí 
que no fos contrari a la llei. I això per uns 
pagaments molt simbòlics. Imagina’t això 
multiplicat per tots els proveïdors de la 
Generalitat. On s’és vist, una declaració 
responsable que aquests diners no es des-
tinaran a incomplir la llei? Quan en teoria 
tot això va venir per un referèndum. Tot 
plegat és molt gros. Això no dic que sigui 

al Consorci, ho desconec; però si passa a 
aquest nivell, què no ha de passar.

I l’àmbit de la política 
lingüística? Com el veu? En 
quin moment estem?
Es fa difícil de dir. Han estat anys compli-
cats des del punt de vista econòmic, tam-
bé. D’entrada refer algunes condicions re-
tributives de tot el personal que hi treballa 
i també poder respirar una mica més. 

Potser és una percepció personal, 
però anys enrere semblava que es 
feien més coses o, com a mínim, 
les campanyes eren més evidents.
Hi havia més diners. Una campanya vol 
diners. Entenc que el que fan els gestors a 
dia d’avui és prioritzar allò que és impres-
cindible. Llavors, què és el que hauríem de 
fer? Doncs jo crec que fer una revisió de 
totes les eines disponibles. Amb uns ulls 
nous. Veure què cal millorar en totes i ca-
dascuna de les eines i veure si han de can-
viar maneres de fer. És imprescindible i ho 
serà durant molts anys lamentablement, 
unitats que treballin en accions positives a 
favor del català: la Direcció General de Po-
lítica Lingüística, el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística. Jo, tot i ser la meva 
feina, seria feliç si abans de jubilar-me el 
Consorci desaparegués perquè resulta que 
l’escola ha fet tan bé la seva feina i l’entorn 
ha estat tan inclusiu que ja no cal acompa-
nyar algú perquè escrigui les cartes correc-
tament en català.

Perquè el Consorci, va néixer 
pensat com a un instrument 
temporal, amb data de caducitat.
Evidentment. L’any 89. Ja farà trenta anys 
l’any vinent. Tota la normativa lingüística 
fa referència a l’índex sociolingüïstic i a 
l’estat de la llengua per tal d’implementar 
l’acció positiva envers el català i aquesta ac-
ció positiva continua sent imprescindible i 
necessària. Per tant, fins que calgui. Però jo 
em replantejaria la Llei d’Acollida, també. 
La seva aplicació. 

En quin sentit?
Doncs retornant a l’aplicació del redactat 
inicial, d’almenys 90 hores de català.

En quin percentatge, actualment, 
l’alumnat quan ja té el 
mínim d’hores per acreditar 
arrelament, deixa de venir 

Veus del país

El català continua sent 

encara una llengua en 

risc de desaparició en 

alguns àmbits sectorials 

com la justícia o el 

cinema per adults

Em va costar molt 

d’escriure als presos la 

primera vegada; i amb 

la Carme i la Dolors 

m’ha tornat a passar. 

Fins que no ha passat 

un mes no he pogut, 

estava com bloquejada
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Espero que la justícia 

europea faci justícia 

de debò, encara que 

passin molts anys, i faci 

posar vermella aquesta 

justícia espanyola 

que, no me n’amago, 

critico obertament

als cursos de continuïtat?
Doncs déu n’hi do. No m’agrada parlar així 
a granel, no vull dir cap xifra, però, déu 
n’hi do. Però també és veritat que n’hi ha 
molts que es reenganxen i que continuen 
tot el cicle formatiu fins a nivell de sufici-
ència, C1 en termes europeus.

Ha pogut veure la Carme 
Forcadell durant aquest temps?
Estem en llista d’espera. El règim de visites 
a Alcalá Meco és molt més restrictiu que el 
règim d’Estremera. Vaig poder anar a veure 
l’Oriol Junqueras. Els que no som advocats 
hi anem en hores de la família. I, per tant, 
som molt prudents. Jo m’he apuntat en 
una llista d’espera i, quan arribi el moment 
l’aprofitaré. El règim és molt estricte, són 

només deu persones les que la poden visi-
tar i, per tant, es fa el que es pot. Li he es-
crit, fa poc. Em va costar molt d’escriure’ls 
a tots, la primera vegada; i amb la Carme i 
la Dolors m’ha tornat a passar. Fins que no 

Veus del país

ha passat un mes no he pogut, estava com 
bloquejada. I per tant, encara no és hora 
que em responguin. Sé d’elles per la gent 
que les ha anat a veure. I tot plegat és molt 
injust, molt trist i molt gros. Espero que 
la justícia europea faci justícia de debò, 
encara que passin molts anys, i faci posar 
vermella aquesta justícia espanyola que, no 
me n’amago, critico obertament.

Sap greu acabar la conversa amb aquesta 
sensació agredolça, de certa tristor. Però 
l’Anna ha d’anar a buscar el seu fill i aca-
bem desitjant que, la setmana vinent, si tot 
va bé, pugui tornar a ser al Gornal, davant 
de l’Escola de Música de l’Hospitalet, fent 
de mare. I per molts anys.



21revista de la llengua i la cultura catalanes

Llegint i rellegint Pedrolo. 
La recerca de la llibertat

F. Xavier Vila i Moreno
Sociolingüista

Enguany, commemorem 

l’Any Pedrolo, amb mo-

tiu del centenari del seu 

naixement, l’1 d’abril de 

1918, a l’Aranyó, comarca 

de la Segarra. Manuel de 

Pedrolo és un nom a rei-

vindicar. Un home d’una 

coherència total que el 

feia “molest” i fins i tot 

“perillós”, sobretot per 

al poder, per a qualsevol 

mena de poder. Llegir 

i rellegir Pedrolo és es-

tablir una lluita interna 

contra el conformisme, 

contra una societat in-

justa i inhumana. La seva 

obra ens transmet i ens 

fa viure molts dels pro-

blemes que ens afecten, 

com a persones i com a 

societat. Problemes so-

cials, polítics, familiars, 

personals...

Pedrolo ha estat un dels escriptors més 
llegits de la postguerra i un autor infati-
gable que va transitar per tots els gèneres 
literaris. Un escriptor extraordinari, au-
tor d’una obra immensa, en qualitat, en 
quantitat i en diversitat. Va cultivar tots 
els gèneres: poesia, narrativa, teatre, pe-
riodisme, assaig... 

Pedrolo és molt més encara. Per damunt de 
la seva qualitat i prodigalitat com a escrip-
tor, per damunt del seu llegat, va ser i és la 
imatge, cada cop més rara, més excepcio-
nal i més enyorada per molts, de l’intel·lec-
tual compromès.

La seva fidelitat a la llengua i als seus ideals 
el van conduir, primer a enfrontar-se amb 
la censura que imposava el règim dictatori-
al i, després, a fer front a l’arraconament a 
què semblaven voler condemnar-lo el món 
polític i intel·lectual sorgit de la transició 
democràtica.

La immensitat de la seva obra es va tra-
duir en un total de 76 novel·les; 16 reculls 
de contes; 16 obres de teatre; 5 reculls de 

Cultura

poesia; 7 volums d’articles de premsa; 47 
traduccions i 3 dietaris.

“Un món s’ha enfonsat” 

 “Un món s’havia enfonsat i en el que nai-
xia jo no tenia lloc.” La guerra el marca 
profundament i li transforma la vida. No 
només la guerra, sinó també la derrota, 
amb tot el que va significar: l’esclafament 
d’un país, de la seva llengua i cultura, de la 
seva llibertat, van transformar un Manuel 
de Pedrolo que, de jove, volia ser psicoana-
lista, en el Pedrolo escriptor.

Comença escrivint poesia, encara que ja 
abans havia escrit una primera novel·la: 
Els còdols trenquen l’aigua. Escriu també 
importants obres de teatre. Es guanya la 
vida també com a traductor d’escriptors 
i poetes de renom com John Steinbeck, 
Henry Miller, John Dos Passos, J.D. Sa-
linger, Norman Mailer, Arthur Rimbaud, 
Paul Valéry, T.S. Elliot, Wiliam Faulkner, 
Charles Baudelaire... Una faceta gairebé 
increïble de Pedrolo, ja que només conei-
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xia el castellà i el francès que havia après a 
l’escola. Tot i això va fer traduccions ex-
cel·lents del francès, l’anglès i l’italià. Ho 
feia amb un diccionari i una gramàtica al 
costat. 

Per tal de publicar, opta per presentar-se a 
una vintena de premis literaris (ell, a qui 
no li agradaven ni els premis ni els honors) 
entre altres, el Víctor Català, el Sant Jor-
di o el Prudenci Bertrana. El 1979 va ser 
guardonat amb el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes.

La lluita contra la censura

Durant tota la seva vida literària, Pedrolo 
va haver de mantenir una lluita incansable 
contra la censura. Les seves obres contí-
nuament eren censurades i, moltes d’elles, 
només aconseguia publicar-les molts anys 
després d’haver-les escrit.

Vegem-ne algun exemple (en primer lloc 
apareix l’any en què va ser escrita i després 
l’any en què va ser publicada):

“Avui es parla de mi” (1953/1966). Un 
amor fora ciutat (1959/1978). La terra pro-
hibida 1: Les portes del passat (1957/1977) 

La terra prohibida 2: La paraula dels botxins 
(1957/1977) La terra prohibida 3: Les fron-
teres interiors (1957/1978) La terra prohi-
bida 4. La nit horitzontal (1957/1978).

La cara i la creu del “Mecanoscrit 
del segon origen”

El Mecanoscrit del segon origen ha estat, 
sens dubte, el llibre més prolífic, no només 
de Pedrolo, sinó de la literatura catalana. 
Es calcula que se n’han venut més de dos 
milions d’exemplars. Ha estat traduït al 
castellà, al neerlandès, al basc,al gallec, al 
francès, al romanès, al portuguès, a l’italià 
i a l’anglès. Se n’han fet còmics, relats per 
ràdio, televisió i cinema. 

Aquesta és sens dubte la “cara” del Meca-
noscrit. La creu, el mateix Pedrolo ho co-
mentava, el fet que aquesta obra, d’alguna 
manera, tapa la resta de la seva extensa 
producció. Malauradament, la majoria de 
lectors només recorden Pedrolo per aques-
ta obra o bé pels seus articles periodístics. 

El Mecanoscrit és una bona novel·la, però 
no és ni de lluny la millor obra de Pedrolo. 
Ni tan sols dins del gènere de ciència-fic-
ció. Altres, com el recull de contes Trajecte 

final o les novel·les Successimultani, Aques-
ta matinada i potser per sempre o Procés de 
contradicció suficient la superen amb es-
creix.

El “meu” Pedrolo

Tot lector té les seves preferències literà-
ries. Em permeto la llicència de citar-vos 
algunes de les meves preferides de Manuel 
de Pedrolo.

Al costat de les obres de ciència-ficció ci-
tades anteriorment, hi situaria la tetralogia 
La terra prohibida”; Totes les bèsties de càr-
rega, no sempre fàcil de llegir i entendre; 
Mr. Chase, podeu sortir i Entrada en blanc, 
dues narracions que ens enfronten al mis-
teri de la mort; Un amor fora ciutat, la seva 
obra més reprimida i censurada; Acte de 
violència i, sobretot, la sèrie Temps obert.

Què és Temps Obert? 

L’home va avançant per un camí (la vida) i, 
de manera periòdica, es va trobant amb diver-
ses cruïlles (les situacions, els fets circumstanci-
als) que l’obliguen a decidir quina nova ruta 
ha d’emprendre. El nou camí, amb els seus 
nous paisatges i el seu nou entorn (una, doncs, 
de les múltiples possibilitats de la seva existèn-
cia), depèn únicament de la seva decisió. 
Mai, però, no podrà tornar enrere i no podrà 
mai saber, doncs, com hauria estat la seva 
existència si hagués emprès un camí diferent. 

Temps Obert és el cicle novel·lístic més am-
bició de Pedrolo. Un cicle que l’escriptor 
va iniciar després de les dues provatures 
anteriors i que s’articula a l’entorn d’un 
personatge, Daniel Bastida, protagonista 
–múltiple- de totes les novel·les del cicle. 
El projecte aniria desenvolupant-se a tra-
vés de diferents llibres. Cada llibre parti-
ria d’una situació conflictiva determina-
da (en el cas del llibre 1r, la bomba que 
esclata durant la Guerra Civil espanyola) 
que afectaria de diferents maneres el nu-
cli familiar dels Bastida i, per tant, en el 
posterior “projecte d’existència” del prota-
gonista. Cada novel·la, doncs, que perta-
nyi al llibre primer anirà desenvolupant les 
“diferents vides” de Daniel Bastida segons 
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quines hagin estat les conseqüències de 
l’esclat d’aquella bomba. Pedrolo va arri-
bar a escriure nou novel·les pertanyents a 
aquest primer llibre.

Del segon llibre, Pedrolo només va escriure 
dues novel·les. Les dues han de partir de la 
primera possible existència de Daniel Bas-
tida, la de l’escriptor d’Un camí amb Eva. 
El protagonista es trobarà de nou amb una 
nova situació conflictiva –el fet de guanyar 
o no el premi Joanot Martorell- que bifur-
carà novament el seu projecte existencial. 
El Daniel Bastida escriptor se’ns presenta, 
doncs, en tres possibles projectes que fan 
que esdevingui tres menes d’escriptor di-
ferent.

Les novel·les poden ser, evidentment, lle-
gides de manera aïllada. Cal tenir present, 
però, la globalitat de l’obra, ja que Pedro-
lo la va estructurar en dos nivells, un dels 
quals només pot ser vist i entès des de la 
lectura global.

Temps Obert és moltes coses. És un ex-
periment formal ideat i construït amb una 
estructura totalment innovadora sense pa-
rangó en la literatura universal. És també 
una imprescindible obra testimonial de la 
Barcelona i la Catalunya dels anys quaran-
ta i cinquanta. Una obra situada en esce-
naris reals, amb topònims identificables És 
alhora un repertori de formes novel·lísti-
ques diverses que s’adeqüen –en la línia de 
Pedrolo- a la història que han de narrar. És 
una obra d’una coherència extraordinària 
en totes les dades complementàries que 
ofereix. Una obra que ens presenta parce-
l·les diverses de la realitat social de l’èpo-
ca: el sector camperol, el proletari, el de la 
petita burgesia, el dels fora de la llei… La 
novel·la total que, com a El millor novel-
lista del món, resulta impossible d’acabar, 
perquè les possibilitats d’expansió –com 
les de l’energia- són infinites.

Llegiu i rellegiu Pedrolo

Quan li preguntaven sobre la seva feina 
d’escriptor, la seva resposta era: “L’escrip-
tor ha de replantejar.-se el problema de 
l’ésser humà des del principi, sense cap 
mena de prejudicis i això exigeix per co-

mençar tot un seguit de preguntes. I això 
és el que ha de fer l’escriptor: interrogar, 

interrogar-se incansablement, investigar 
totes les possibilitats humanes.”

Esperem que l’Any Pedrolo serveixi per fer difusió de la seva obra, perquè la gent la cone-
gui, més enllà del famós Mecanoscrit, perquè la gent el llegeixi i el rellegeixi. Resumint, 
per fer justícia a un dels escriptors més importants de la literatura catalana i, sens dubte, 
l’intel·lectual més valent i compromès que ha tingut aquest país.




