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“Aquell dia que no havia d’arribar mai és
avui”, ens ensenyà Marius Sampere. I, avui,
la vitalitat del moviment neix de la llavor
que iniciatives com el Correllengua van
sembrar arreu del país. La força de la gent
organitzada ha estat, és i serà motiu d’autoestima immensa.
Aquest és un fragment del manifest del
Correllengua d’enguany, que ha escrit Jordi Cuixart. Un nou Correllengua i, alhora,
un Correllengua diferent perquè el país
continua vivint una situació d’anormalitat.
D’anormalitat política, lingüística i cultural.
La vint-i-tresena edició del Correllengua
està dedicada a Pere Calders, escriptor, periodista, ninotaire... Un dels escriptors més
llegits de la literatura catalana i especialment
destacat pels seus contes i narracions curtes.
El dissabte 6 de juliol, el Correllengua 2019
començarà a caminar a Llançà, el poble on
estiuejava l’autor i que té una importància
rellevant en la seva vida com a contista.
Enguany, el Correllengua promourà també
la campanya “Parlar és convidar. Convidar
és viure” perquè una llengua no serveix només per a comunicar-se; una llengua és la
manera d’expressar una nostra particular
visió del món, una manera de viure...i una
manera de morir. La nostra llengua és el
català i en la Catalunya del segle XXI, on

es parlen més de 300 llengües, el català ha
de ser també la nostra llengua comuna, de
relació i de cohesió social.
Des de la CAL, entenem la llengua com
un factor integrador, vertebrador, el factor
cohesionador d’una societat, en aquest cas
de la societat catalana. Des de la CAL estimem i respectem totes les llengües i cultures
i, evidentment, tots els signes exteriors que
manifesten aquesta diversitat cultural i lingüística.
La Catalunya del segle XXI no és ni serà una
Catalunya monolingüe. La societat catalana,
ja del present, però sobretot, la del futur,
serà una societat multilingüe i multicultural.
Nosaltres volem que sigui també una societat cohesionada i això només podrà ser si
es vertebra a l’entorn de la llengua i cultura
catalanes.
Som corresponsables del llegat de dones i homes lliures, en condicions infinitament més
adverses que les nostres. Dels qui mai van
renunciar a la llengua, bé fos des de l’exili
o la presó. Com Pere Calders, qui «obligat
a fugir de tot el que estimava», des de l’exili
republicà de Mèxic, va seguir creant contes
màgics que perviuen al pas del temps.
Jaume Marfany Segalés
Director de l’Escletxa
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El Correllengua glossa la
figura de Pere Calders
Aquest mes de juliol
s’inicia la vint-itresena edició del
Correllengua, la
mobilització per la
llengua i la cultura més
important del país que
s’organitza de la mà
de la Coordinadora
d’Associacions per
la Llengua Catalana
(CAL) des de 1996.
En l’edició enguany,
el Correllengua vol
recordar la figura
del poeta i escriptor
Pere Calders, de qui
es commemora el
25è aniversari del
seu traspàs i l’obra
del qual és un clam
contra la manca de
drets i llibertats que
històricament ha
patit el poble català.

Xavi Tedó

continuació, hi haurà una representació de contes infantils que porta per títol
“Raspall i altres contes de Pere Calders”,
que realitzarà Assumpta Mercader, amb
la col·laboració especial de la Biblioteca
Municipal Pere Calders. Les activitats de
la tarda començaran amb una cercavila des
del port de Llançà fins al monòlit on reposen les cendres de l’escriptor, en què hi
participaran gegants, tabalers, capgrossos,
castellers i altres colles de cultura popular
de la localitat.

La 23a edició del Correllengua es dedicarà
a l’autor Pere Calders, un dels escriptors
més llegits de la literatura catalana, especialment destacat com a contista. D’aquesta
manera, com a entitat impulsora del Correllengua al Principat i la Catalunya Nord,
la CAL pretén a través de la vida i l’obra de
l’autor reivindicar la llengua, la cultura i
els anhels del poble català. Per aquest motiu, el Correllengua d’ enguany tindrà com
a lema específic, «Pere Calders, l’essència
màgica de les coses» que s’unirà al ja tradicional de «Llengua, Cultura i Llibertat».
El tret de sortida del Correllengua 2019
tindrà lloc el dissabte 6 de juliol a Llançà.
En homenatge a Pere Calders, la CAL es
desplaçarà al municipi on estiuejava l’autor i que té una importància rellevant en
la seva vida. L’acte se celebrarà a la Casa
de Cultura del municipi empordanès amb
parlaments i el passi d’un documental sobre la seva vida i obra literària, a càrrec de
la seva néta, Diana Coromines, i de Joan
Pinyol, escriptor i expert en Calders. A

Per finalitzar la jornada, la Coral Palandriu
de Llançà farà un concert que donarà pas a
la mítica encesa de la Flama del Correllengua i la lectura del manifest, que posa en
marxa aquest esdeveniment. Un espectacle
poeticomusical d’homenatge a la figura de
Pere Calders ofert pel grup Els Palanca i
el parlament del president de la CAL, Pep
Ribas, posarà el punt i final a l’acte d’inici
del Correllengua.
Com cada any, el Correllengua cerca el suport i la complicitat d’entitats referents del

Des de la CAL, animem els organitzadors de Correllengua
a rememorar la vida
i l’obra de Pere Calders en alguns dels
actes programats,
com ara espectacles
artístics, xerrades,
taules rodones, passis
de documentals…
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país que ajuden a multiplicar-ne l’impacte,
dotar el moviment de més transversalitat
i sumar-hi nous públics. Des de la CAL,
animem els organitzadors de Correllengua
a rememorar la vida i l’obra de Pere Calders en alguns dels actes programats, com
ara espectacles artístics, xerrades, taules rodones, passis de documentals… També des
de la CAL oferim diversos recursos relacionats amb la vida i obra de l’autor.
«Parlar català és convidar,
convidar és conviure»
El Correllengua 2019 vol donar un nou
impuls al projecte reivindicant els objectius inicials de la seva creació. És per aquest
motiu que enguany promou la campanya
“Parlar català és convidar, convidar és
conviure”, amb la finalitat de reivindicar
el català des d’una perspectiva social, per
fer-ne evident el potencial cohesionador
i el paper que ha de desenvolupar per tal

de generar una identitat col·lectiva en una
societat diversa com la nostra. A més de
reivindicar Calders, el Correllengua pretén
adreçar-se a totes les persones que no tenen
el català com a llengua materna per tal que
vegin, en l’idioma, un vehicle d’arrelament

La CAL habilita un
autocar des de Barcelona a disposició dels
socis i simpatitzants
per assistir als actes
que es duran a terme
durant la jornada
del dia 6 de juliol

i una font de coneixement de la societat
d’acollida.
Transport fins a Llançà
La CAL habilita un autocar des de Barcelona a disposició dels socis i simpatitzants
per assistir als actes que es duran a terme
durant la jornada del dia 6 de juliol. Els
horaris del trajecte del bus a Llançà seran:
8 h. Esplugues de Llobregat (Plaça Santa
Magdalena), 8.15 h. Plaça de Sants, 8.30
h. Plaça Universitat (cantó mar), 8.50 h.
Av. Meridiana – Fabra i Puig (estació de
trens). L’hora prevista de tornada a Barcelona serà a les 22 h. El preu de l’autocar
serà 10 euros per persona. Les persones interessades a reservar plaça a l’autocar, cal
que ho comuniquin al correu cal@cal.cat
o al telèfon 93 415 90 02. Un cop confirmada la reserva, cal ingressar l’import
indicant nom i cognoms al compte ES37
2100 4742 7902 0000 4867.
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Jordi Cuixart, autor del
Manifest del Correllengua

Estimadíssims amics, estimadíssimes amigues,
Lluitar per la llibertat és el més bonic que podem fer a la vida, i sense cultura no hi ha llibertat possible. Des de la cel·la 112 del
mòdul 10 de la presó de Soto del Real, revisc cada Correllengua celebrat a l’enyorada Santa Perpètua de Mogoda, m’emociono
recordant l’empenta de la colla de la CAL de Sabadell. “Aquell dia que no havia d’arribar mai és avui”, ens ensenyà Marius Sampere. I, avui, la vitalitat del moviment neix de la llavor que iniciatives com el Correllengua van sembrar arreu del país. La força
de la gent organitzada ha estat, és i serà motiu d’autoestima immensa. En una societat on el fet migratori és estructural, la lluita
per la plena normalització de la llengua i la cultura catalanes és un gran consens de país. Mantenim la voluntat de compartir el
català, des de l’escola fins a la feina, des del carrer fins al cinema i els mitjans de comunicació.
En el Judici a la Democràcia del Tribunal Suprem, als presos polítics també se’ns vulnera el dret a la llengua pròpia. Però això no
ens va privar de dir-los, alt i clar: “No passaran!” Ara i aquí, ens uneix la voluntat insubornable de projectar una cultura democràtica basada en els drets humans i, per tant, en el respecte als drets lingüístics. L’anhel de viure en una societat on la diversitat
de llengües i orígens és una riquesa, així que la ciutadania blinda la cohesió social davant els qui atien l’odi a la diferència. Trenquem tots els prejudicis i convidem-nos a celebrar plegats i sense complexos aquest acte d’amor a la vida i la tendresa que és el
Correllengua arreu dels Països Catalans. Som corresponsables del llegat de dones i homes lliures, en condicions infinitament més
adverses que les nostres. Dels qui mai van renunciar a la llengua, bé fos des de l’exili o la presó. Com Pere Calders, qui «obligat a
fugir de tot el que estimava», des de l’exili republicà de Mèxic, va seguir creant contes màgics que perviuen al pas del temps. Empeltats del seu compromís, ens conjurem a persistir plens de coratge i dignitat. Des de la noviolència i exercint la desobediència
civil tants cops com calgui. Perquè tenim memòria i sabem que els drets, com la llibertat, no es pidolen, es defensen i s’exerceixen.
Amb tota l’esperança amb els dies que vindran, Visca el Correllengua i la Llibertat! Sempre endavant!
Jordi Cuixart, President d’Òmnium Cultural
Presó de Soto del Real,
Madrid, 2 de maig del 2019
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L’essència màgica de les coses.
Pere Calders i els microcontes
El 21 de juliol farà 25
anys de la mort de
Pere Calders, escriptor,
periodista i dibuixant. El
primer recull de contes
el va publicar l’any 1936
sota el títol ‘El primer
arlequí’. Després, van ser
més de vint els reculls
que va publicar, a més
de nou novel·les i una
obra de teatre.

En aquest article, volem fer-vos arribar una
petita mostra d’alguns dels seus microcontes, ja que sobre la seva vida i la seva obra
podeu trobar una gran quantitat d’informació, impresa i també per la xarxa. Ens
permetem recomanar-vos alguns enllaços
que us permetran acostar-vos amb molt
més detall a la gran obra de l’escriptor i
periodista català:
Imatges i paraules de Pere Calders. Una
invasió subtil http://www.iec.cat/perecalders/
Pere Calders. Autors a Lletra https://lletra.
uoc.edu/ca/autor/pere-calders
Pere Calders. Associació d’Escriptors en
Llengua catalana https://www.escriptors.
cat/autors/caldersp/portic
El microconte
La característica general del microconte o
de la microficció és la de fe servir un llenguatge depurat i acurat que cerca l’economia de paraules, que cerca la brevetat.
Per escriure un microconte, doncs, obliga
l’autor a la precisió, a la recerca de la paraula més adequada, la més concisa i la més
expressiva.
En tot acte comunicatiu entre un escriptor i un lector sempre ha d’existir el que
es denomina pacte de lectura. Aquest sempre necessari pacte s’accentua encara més
quan ens enfrontem a un microrelat. Cal
que existeixi una complicitat, com més alta
millor, entre l’escriptor i un lector que ha
d’interpretar i copsar el que, per a ell, serà
el sentit del relat.

Jaume Marfany
Director de l’Escletxa

A més de Pere Calders, escriptors com
José Luis Borges o Julio Cortázar, entre altres, van conrear amb èxit aquesta forma

d’expressió literària que ha rebut diversos
noms: microficció, conte breu, microconte... Un subgènere dins del món del relat
curt que, si bé sempre ha estat present en
l’univers literari, pren un nou relleu durant
la segona meitat del segle XX quan Augusto Monterroso, un altre dels especialistes,
escrivia un dels relats més curts de la literatura: “Cuando despertó, el dinosaurio
estaba allí.”
Joan Pinyol, autor de microcontes els va
definir d’aquesta manera: “Un dels objectius dels autors de microcontes és no deixar mai indiferents els lectors i lectores. O
sigui que aquests acabin de llegir el text i
reflexionin sobre el que acaben de llegir, o
es quedin pensatius, o emocionats, i vegin
les coses d’una altra manera.”
Els microcontes de Pere Calders
Els contes següents han estat extrets dels
reculls ‘Invasió subtil i altres contes’, ‘De
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teves a meves’, ‘Tot s’aprofita’ i ‘L’honor a
la deriva’.
Nota biogràfica
Em dic Pere i dos cognoms més. Vaig néixer
abans d’ahir i ja som demà passat. Ara només penso com passaré el cap de setmana.
Per a un demà millor
(Drama en menys d’un acte)
L’escena representa:
A l’esquerra, una posta de sol. A la dreta,
un cap de setmana.
En alçar-se el teló, l’únic personatge de
l’obra (jove de bona presència) s’avança
amb el propòsit de recitar un estremidor
monòleg de protesta. Però es desploma el
teló a causa d’una avaria mecànica i l’esclafa. Llestos.
FI
(Els dimarts no hi ha funció, per descans
de la Companyia.)
El mirall de l’ànima
No ens havíem vist mai, enlloc, en cap ocasió, però s’assemblava tant a un veí meu
que em va saludar cordialment: ell també
s’havia confós.
A tornajornals
Un dels grans enamorats que registra la
Història (encara que de moment no ho
sembli), fou Lluís XVI, que va perdre el
cap per Maria Antonieta. I tingué la sort,
enmig de la desgràcia, d’ésser correspost en
la mateixa mesura per la seva estimada.
Història castrense
Si els hagués manat de saltar per la finestra,
ho haurien fet gairebé amb alegria, perquè
hi confiaven cegament.
Fins que un dia els ordenà que saltessin
per la finestra, i aleshores desertaren tots,
perquè un home que disposa coses així no
és de fiar.

Venim de la pols

Qüestions de tràmit

Van excavar davant de casa seva. No volien
dir-li si feien una piscina o la base d’una
glorieta. «Es tracta d’una sorpresa» responien a cada pregunta d’ell. I ho fou, perquè
quan van completar les mides li donaren
allò que se’n diu cristiana sepultura.

Van dir al reu que tenia el dret d’una última voluntat, però ell respongué que passava, perquè no s’entendrien pas.

Discreció
Van convidar-lo a pensar i digué que no
volia donar molèsties, que ja pensaria a
casa.
Obcecació
Entre anar al cel o quedar-se a casa, va preferir això darrer, a desgrat del poder de la
propaganda contrària, i del fet que a casa
seva hi havia goteres i moltes i molt variades privacions.
Copyright
Algú m’ha fet a mi i he estat venut. Mai no
he pogut saber qui ha cobrat els drets ni si
he estat un bon o un mal negoci.

Miratge
L’altre dia, mentre m’afaitava, vaig descobrir-me una altra cara. I no m’era pas desconeguda, s’assemblava a la d’un veí meu
que no puc veure, un home insuportable
amb el qual ens barallem a cada pas. Des
d’aleshores em tinc mania i m’odio, ja no
em puc quedar sol amb mi mateix.
Val més no tocar-ho
Es va realitzar. Al final, després de grans
esforços i sacrificis, ho va aconseguir.
I el que són les coses: es veu que no valia
la pena, perquè tothom coincidí a dir-li
que estava molt millor en la seva etapa de
projecte.
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Entitats i escoles se sumen al
Sopa(r) de Lletres per reivindicar la
seva tasca en defensa del català
El passat 31 de maig,
l’Ateneu Popular de Nou
Barris va ser l’espai triat
per celebrar el Sopar(r)
de Lletres en què la
CAL lliura cada any els
guardons del Concurs de
microrelats. En aquesta
ocasió, l’acte va comptar
amb la participació de
diverses escoles i entitats
del districte barceloní,
que van traslladar a
l’escenari tota mena
d’iniciatives entorn de la
llengua i la realitat social
que viuen diàriament.

X.T.

El Sopa(r) va tenir, com a preàmbul, una
cercavila de gegants i capgrossos de les escoles Antaviana, Mestre Morera i Trinitat
Nova que va transcórrer per diversos punts
fins arribar davant de l’Ateneu, on famílies
i alumnes van seguir la festa amb un berenar i actuacions de la xaranga Bellots Band,
la colla castellera Els Engrescats de Collserola i el grup de percussió Trini K-Boom.
Un cop acabades aquestes actuacions, el
teatre de l’Ateneu va acollir el Sopa(r) de
Lletres, enguany conduït per Antoni González “Tòfol”, el qual va cedir la paraula a
Laia Alsina que, en nom de l’entitat amfitriona, va repassar la lluita veïnal que l’any
1977 va propiciar el naixement del projecte autogestionat que constitueix l’Ateneu
Popular de Nou Barris i també va subratllar l’aposta de l’entitat per la llengua.
Tot seguit, un mestre de l’Institut Escola
Antaviana (Roquetes) va explicar al pú-

blic com treballen la glossa en català els
alumnes de 5è en el marc del projecte
Corrandescola, iniciativa que es va poder
visualitzar amb un vídeo. A continuació,
els alumnes de 4t, 5è i 6è de l’Escola Mestre Morera (Ciutat Meridiana) van retre
homenatge a Joan Brossa, de qui aquest
2019 es commemora el centenari del naixement, amb la projecció de poemes visuals elaborats pels mateixos nois i noies.
Molts d’aquests poemes es van poder veure
en directe, en una exposició instal•lada al
vestíbul de l’Ateneu.
Amb la lectura d’un manifest els alumnes
de 6è de l’Institut Escola Trinitat Nova
van presentar un rap feminista elaborat
per ells mateixos, el vídeo del qual —amb
el títol “La Trini se viene arriba”— es va
poder visionar dins la sala. En acabat, van
desplegar un seguit de lletres disposades de
tal manera que es podia llegir el missatge
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“El respecte no té gènere”. Abans de cloure la primera part de l’acte, dues alumnes
del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel van interpretar el número d’acrodansa
“Entre poc i massa!”.
“Al carrer, el català
llengua comuna”
La segona part del Sopa(r), que va comptar
amb l’assistència d’unes cent vint persones,
va venir marcada per la lectura del Manifest del Correllengua 2019, enguany escrit
pel president d’Òmnium Cultural, Jordi
Cuixart —pres polític i ostatge de l’estat
espanyol des de fa més d’un any i mig—;
pel lliurement de premis del IV Concurs
de microrelats i per la presentació del llibre
Microhistòries a cor obert.
De la mà de Jordi Muñoz, director de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès,
es van anunciar les persones guardonades
en les dues modalitats de la quarta edició
del Concurs: la Categoria Oberta i la Categoria Xerrem. Al llarg de l’entrega de premis es van llegir i escoltar els relats premiats. El Concurs de microrelats va distingir
aquells relats que, segons el jurat, van saber
reflexionar millor entorn el lema “Al carrer,
el català llengua comuna”.
En la categoria oberta, el primer premi va
recaure en l’obra ‘Val el preu d’una taronja’, de Pere Puig Mir, el segon en l’escrit
‘Gira que gira’, de Xavier Silvestre i Castejón i el tercer va ser per ‘Perdut’, de Sandra
Freijomil Tramunt.

Pel que fa a la categoria Xerrem, el primer
premi se’l va endur el relat oral ‘Voler escoltar català al carrer’, de Marta Beatriz
Rio Serra (Casal de Gent Gran Turó de la
Peira – Nou Barris, de Barcelona), el segon, ‘Una petita experiència a Catalunya’,
de Nana Tsaava (Escola Mestre Morera, de
Barcelona), mentre que el tercer va anar
a parar a ‘L’empenta que em faltava’, de
Purificación Egea (Casal Cívic Estació de
Magòria, de Barcelona). Amb 110 participants, el Concurs de microrelats s’ha
consolidat com una de les iniciatives més
participatives en aquest àmbit que tenen
lloc arreu del país.

Amb 110 participants, el Concurs
de microrelats s’ha
consolidat com
una de les iniciatives més participatives en aquest
àmbit que tenen
lloc arreu del país

A continuació, es va presentar el llibre
‘Microhistòries a cort obert’, publicació
editada per Òmnium Sants – Montjuïc
que relliga tots els relats de la categoria
Xerrem que han participat en la convocatòria 2018 i 2019 del Concurs de microrelats. El Sopa(r) va concloure amb les paraules de Pep Ribas, president de la CAL,
que, a més de felicitar les persones premiades en el Concurs de microrelats 2019,
va agrair i reconèixer la tasca de les escoles
i les entitats de Nou Barris en favor de la
llengua, la cultura i la convivència en la
diversitat.
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Joan Brossa, el poeta, l’artista
“Enginyós, astut,
murri, trapella, irònic,
genial”. Així defineix
la professora Glòria
Bordons a Joan Brossa,
un dels artistes catalans
més importants del
segle XX i de qui
enguany es commemora
el centenari del seu
naixement. Bordons,
doctora en Filologia
Catalana i experta en
el poeta barceloní, va
ser la convidada en els
Capvespres Oberts que
la CAL va organitzar el 7
de maig amb l’objectiu
d’apropar al públic la
figura i la trajectòria
del prolífic poeta
desaparegut el 30 de
desembre de 1998.

Hi ha una història, que Brossa sovint contava, que retrata amb una gran fidelitat el
personatge i la persona. Ell mateix explicava:
[...]
“Un dia va ser obligatori el carnet
d’identitat. Em va semblar que no tenia
més remei que fer-me’l. Anar a comissaria ja era prou per a mi i, per això, no
vaig capficar-me a omplir el formulari.
Li vaig demanar al funcionari que ho
fes. I es va encetar aquest diàleg, després
de preguntar-me allò del nom i cognoms
i lloc de naixement:
- Profesión.
- Poeta.
- ¿Paleta?
- Hombre, no, paleta, no.
- Da igual, no se preocupe; pondremos:
jornalero.
I jo el vaig deixar fer, és clar que sí.”
El poeta, l’artista

Jaume Marfany
Director de l’Escletxa

Admiro en Brossa l’ús que fa en la seva
obra de determinat tipus de composició,
com és el cas de la sextina medieval o del
sonet. M’agrada el Brossa de la ironia i de
l’humor càustic. M’entusiasma el Brossa
de la poesia visual o dels poemes objecte.
M’atrau més el Brossa que utilitza el sonet o la sextina per elaborar el seu missatge

poètic que no pas el Brossa del vers lliure.
Em sedueix el Brossa que tracta el tema de
l’amor, o del compromís polític i social,
o de la quotidianitat, més que no pas el
Brossa del surrealisme o de les imatges hipagòniques.
Joan Brossa sempre va dir, però, que ell no
es considerava un poeta surrealista, sinó,
en tot cas, neosurrealista. Tanmateix, si
fem una lectura dels seus primers poemes,
hi podrem trobar aspectes que el relacionen amb el surrealisme: les mateixes imatges hipnagògiques. que es poden relacionar
amb l’automatisme i el somni, la utilització de l’absurd, del joc i de la màgia o la
tècnica del collage i el trencament sintàctic
dels seus poemes. Tots aquests processos li
servien a Brossa per expressar el seu món
interior que materialitzava en uns versos
extrets de les visions del subconscient.
Us convido a fer un petit passeig per una
part de la immensa (en tots els sentits de la
paraula) obra de Joan Brossa.
Cappare
Cappare és un poemari que recull tres llibres escrits entre 1956 i 1957. Conté les
diferents formes poètiques practicades per
Brossa fins al moment: odes, sonets i poemes quotidians.
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Avui només escric deliri
I després la paraula amant,
Perquè aquest vers rimi amb brillant,
i el primer amb l’adjectiu assiri.
Ara aquí poso serenata;
Tal és el vers; avui només
Escric la paraula congrés,
I acabarà l’estrofa plata.
Començo amb el teu nom Victòria
I no continuo, que avui
Només escric els pronoms tu i
Jo. Posa un mot que et plagui en “òria”.
Amor, avui només t’escric
Per tal que escric rimi amb pessic.
Destacaria precisament de Cappare dos aspectes que, inicialment,
semblen oposar-se: els sonets, representats bàsicament per l’apartat Dotze sonets a Victòria, i la poesia sintètica, amb la mostra
que representa Vint-i-set poemes que ja hem tractat anteriorment.
Aquí és on podem veure el Brossa que fuig dels esquemes mètrics i
estròfics, que utilitza un vocabulari “volgudament” col·loquial com
en un intent de fer-nos veure que el llenguatge per si mateix és ja
poesia, que qualsevol imatge és en ella mateixa una imatge poètica.
Cappare aplega dos reculls d’amor: Model de fruita i Dotze sonets
a Victòria. En els sonets podem veure el Brossa que fa servir les
tècniques poètiques més tradicionals, el decasíl·lab, l’estructura,
l’estrofa, la rima… El Brossa que utilitza les figures retòriques, l’associació sensorial i el llenguatge més interpretatiu.
En els 12 sonets, Brossa fa servir un llenguatge de fàcil comprensió. En paraules de Glòria Bordons: “El llenguatge de Dotze sonets
a Victoria no és ja distorsionat. Contràriament, és molt planer.
Són sonets dedicats a l’estimada i l’amor inflama el poeta, el fa
diví, identifica els amants amb la natura i fa possible la unitat dels
contraris.”
M’agrada especialment el primer sonet del llibre, Brindis en què,
precisament, Brossa entrellaça els contraris:
[...]
Cançó d’amor; jo canto en tu el sentit
d’un vast paisatge: canto sol i lluna,
Terres i aigües, el dia i la nit
Tot, amor meu, m’impulsa: véns darrere
amb la bandera de la cabellera.
Un altre sonet a destacar és el vuitè, Festa. Un autèntic joc amb
les paraules. Brossa fa servir el llenguatge com un element, alhora
poètic, alhora jogasser. Per a Brossa, com ell havia manifestat més
d’una vegada, la poesia constitueix un joc, però un joc que cal
prendre molt seriosament:

Vint-i-set poemes
Vint-i-set poemes reflecteix el món de la simplicitat, de la condensació, de l’eliminació d’elements. S’acosten força a la poesia xinesa
dels Haikus.
En aquest recull de poemes podem veure el Brossa de l’antipoesia,
de la poesia sintètica, de la poesia de la quotidianitat. El Brossa
que busca la senzillesa del llenguatge col·loquial, de la vida diària,
de les coses i els fets quotidians. El Brossa que, com deia Arthur
Terry: “revela un paisatge que, més que vist, ha estat penetrat per
la imaginació.”
Tot un món esquematitzat en les frases i les imatges –aparentmentmés senzilles. En el primer poema, on Brossa reflecteix, sintèticament, la vida d’un artista: naixement, estudis, professió i mort.
Amb l’ús d’unes poques paraules extretes de qualsevol formulari,
Brossa ens ha retratat la vida sencera de qualsevol artista.
En el segon poema, la descripció real, allunyada de qualsevol ideal
artístic, d’una pintura.
Matèria grumollosa en indrets mat i en altres
Brillant o com vitrificada. Tauler negre hermètic amb els relleus retorçats d’una muralla
Fons mineral blavós. Empastellament de poc
Relleu però fet malbé per escorxadures bàrbares.
Les notes familiars, casolanes, que expressen les necessitats més
bàsiques de la vida diària, apareixen en els poemes 4t, 8è, i 24è.
Compra per aquest vespre
Una barreta de pa
Hi ha un estrip per cosir als pantalons
Que he deixat a la taula
Una postal familiar en el poema 19è.
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Estimat
Avui a la tarda ha plogut una
Mica. Ara ens n’anem cap al
Llac Negre i de segur que passarem
la nit en un refugi
Cada ni és un diluvi d’estels
La descripció d’un ambient intern i, a la vegada, d’un d’extern, en
només tres versos, en el poema 5.
Muntanyes de llibres
Papers per terra
Passa un home amb un barret negre

El món medieval de la sextina
Joan Brossa va escriure quatre llibres de sextines: Sextines76, Vinti-set sextines i un sonet, Tercer llibre de sextines i Quart llibre de
sextines.
És així com el passeig poètic amb Joan Brossa ens condueix també
al passat, a l’obra dels trobadors i, més concretament a Arnaut
Daniel, considerat l’autor de la primera sextina.
La sextina es compon de sis estrofes de sis versos, normalment
decasíl·labs (en els trobadors el primer era heptasíl·lab), més una
tornada opcional de tres versos. La particularitat està que cada vers
té una paraula rima, sovint un mot que només rima amb ell mateix
o amb un nombre molt limitat d’altres rimes, que va apareixent en
cada una de les posicions dels versos en les estrofes. És a dir, que si
el primer vers de la primera estrofa té una rima, aquesta s’haurà de
repetir en el segon vers, en el tercer i així successivament però en
cada una de les estrofes.

Som, doncs, davant d’una de les formes més complicades en poesia. L’elaboració complexa d’aquesta composició poètica suposa
un rigorós joc intel·lectual.
He triat, com a exemple, la sextina que Brossa va escriure com a
pròleg de Cau de llunes, el primer llibre de Maria Mercè Marçal.
Les paraules rima escollides per Brossa són mots clau i molt significatius. En paraules de Glòria Bordons: “D’alguna manera els mots
esdevenen simbòlics per destacar les principals qualitats de la nova
poeta: arrelada a la terra (arbres), arriscada i inquieta (barca i lluita), compromesa (lluita i flama), amb força (arbres), fluïda i noble
(aigua), comunicativa i obridora de camins (aigua), clara (lluna i
aigua) i lliure (vent)”.
Ningú no traçaria el vol dels llibres
o el fil de vent que avui esfulla els arbres,
es perden les parets dessota l’aigua
i ets tu la timonera de les lletres
-fruit de bon pom a la rodona barca,
i en el tinter la cendra de la lluita.
S’escriu a les arrels la nostra lluita
que amaga les escales en els llibres;
toques vidre i no es trenca, i mar i barca
obren bandera a tota mena d’arbres;
forces i coses escabellen lletres
i l’enemic fa reixes dintre l’aigua.
Raja la sang, avui el vel de l’aigua
uneix camins al centre de la lluita.
Les flors dels teus poemes són les lletres,
i els mots les plantes que al jardí dels llibres
van marcant l’endurança i formen arbres.
Fumes herbes a proa de la barca.
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Se’n van a cau les llunes a la barca
i la llum mulla, més enllà de l’aigua,
les dents mestresses d’un boscatge d’arbres
que armen la festa amb verds i grocs en lluita.
Para alta la claror, llibre de llibres,
i a rem i a vela van passant les lletres.

l’avantguarda, la teatralitat, la poesia escènica, la cultura popular,
les rondalles, la màgia, el joc, la llengua… totes combinades, confereixen una riquesa extraordinària a la poesia brossiana. Brossa,
un poeta a qui fascinava la manera com les coses són capaces de
canviar d’identitat: “quina força de creació no té la metamorfosi!”
(Coca, J. Joan Brossa o el pedestal són les sabates. Pàg. 36).

S’aixeca fum dels nombres i les lletres,
dic que, aquest llibre, el veig com una barca,
ben blau damunt el fosc de tants de llibres,
i qui el llegeixi sentirà que l’aigua
serà flama mullada per la lluita
que obrirà una portella al tronc dels arbres.

L’obra de Brossa és una constant experimentació i representa una
progressió constant. Les seves formes mai van quedar estancades,
perquè tot obeïa a la seva màxima: “no hi ha avançats; hi ha retardats” (Resposta a una enquesta reproduïda a Anafil. Edicions 62,
Barcelona 1987) És lògic, per tant, que aquesta evolució constant
de Brossa continuï també, amb l’ús de l’hipertext, en l’era de les
noves tecnologies.

Alta la testa, pentinats els arbres,
pengen de la claror un seguit de lletres;
el pes corba llur foc a punt de lluita,
fulguren els fanals del Mot o barca
que arriba noblement d’una gran aigua
mentre la lluna roda al blanc dels llibres.

Acabarem aquest petit passeig convidant-vos a fer-ne un altre...
aquest pel món de la xarxa. Podeu visitar i passejar, de la mà de
Glòria Bordons, per l’obra poètica i experimental de Joan Brossa.
Només us caldrà una visita a Els entra-i-surts de Brossa.

Els entra-i-surts de Brossa és un viatge apassionant per l’obra del
poeta. Apassionant, motivador, engrescador i incitant. Els apartats
generals amb què Glòria Bordons ha dividit –i agrupat a la vegadala immensa diversitat temàtica de l’obra brossiana em semblen del
tot encertats. A través d’aquests cartells indicadors podem començar a endinsar-nos en els -de vegades- laberíntics camins i viaranys
que Brossa ha deixat a la nostra disposició. Hi podem trobar els
seus poemes escrits, però també recitats, magistralment, per Cassases, Formosa, Núria Candela, Carles Hac Mor… Un plànol ens
permet agafar el metro de Barcelona per observar els seus poemes
al carrer, autèntics poemes objecte integrats, com una peça més,
dins de la Barcelona del segle XXI. També hi és present el poema
visual, l’última etapa en la temptativa brossiana de comunicació, o
el poema acció, barreja de poesia, dibuix i cinema. També hi són
el joc, la màgia, l’humor, que formaven part de la personalitat del
poeta i la interacció, on podem sentir-nos copartícips en l’elaboració d’un poema.

Si hi havia un poeta català que pogués veure reflectida la seva obra
en un hipertext, aquest era, sens dubte, Joan Brossa. La tradició,

Brossa, n’estic segur, se sentiria plenament satisfet del resultat
d’aquest hipertext.

S’estripen llibres entremig dels arbres
i es cull a l’aigua un gavadal de lletres:
doni vent a la barca aquesta lluita!
Solstici d’hivern de 1976
Brossa i les noves tecnologies
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El vull, el sé i el som.
Catalunya, tres oralitats
Sóc la Quima i visc a Londres de
fa tres mesos. Surto de casa perquè haig de fer un munt de coses: vull treure diners del caixer,
vull arribar d’hora a la feina,
vull comentar un assumpte amb
un company.... De vegades ho
faig en silenci, com l’operació
al caixer automàtic. De vegades
parlant, com les salutacions en
entrar al despatx on treballo.
És la vida del voler i del fer, de
l’activitat eficient, compromesa, útil, educada. Practico cada
dia l’oralitat d’acció. Ostres! I
avanço moltíssim amb l’anglès.
Quina passada!
Avui tinc classe d’anglès i encara
he d’acabar els exercicis del
llibre que ens ha encarregat la
professora. M’agrada aquest
curs perquè aprenc moltes coses. Quan ens fa parlar practiquem estructures i notem que
avancem força. És la vida del
comprendre i del saber. Em
dona molta seguretat i hi tinc
una bona ocasió per resoldre dubtes que m’apareixen
durant la setmana. Practico
l’oralitat d’aprenentatge.

He quedat amb una amiga anglesa en acabar
la feina. He pensat en ella mentre l’esperava
a la cafeteria. Havíem passat un estiu juntes
a Tàrrega fent unes pràctiques de geologia
a la Catalunya central. Hem estat gairebé
dues hores xerrant. M’ha transmès un munt
d’emocions, hem recordat experiències passades, m’ha recomanat diversos llocs força econòmics i hem parlat una mica de política. Tot
això perquè som amigues. És la vida del ser
i del compartir. Practico l’oralitat de relació.
Jo crec que als sis mesos ja m’hauré fet meu
l’anglès. Ja no hi hauré de pensar gaire perquè
tot rajarà com l’oli.
Jo sóc l’Andrew. Fa tres mesos que sóc a Tarragona. Surto de casa perquè vull comprar el
diari, esmorzar a la cafeteria i començar el trajecte que tinc pensat per avui: presento una
nova marca de formatges a les xarcuteries i
botigues de queviures. Em costa parlar català:
hi començo, però com que veuen que no el
domino (o perquè no el parlen), em fan seguir
la conversa en castellà. Tan bé que m’aniria
practicar-lo tot fent feina! Em sembla que allò
de l’oralitat d’acció no es pot aconseguir pas
gaire, aquí. Què hi farem!
Demà tinc classe de català. Com que a Bristol
estudiava català al programa parla.cat, em van
fer la prova de col·locació i faig el B1. Sí que
tenim exercicis orals, però també ens ocupem
de l’ortografia, el vocabulari, les conjugacions,
els pronoms... Em va bé, però jo necessito alguna cosa més. L’oralitat d’aprenentatge que
practico és una mica escassa.
Tinc sort dels veïns del replà: vam avenir-nos
de seguida i contínuament fem petar la xerrada, sobretot als vespres, ara que a la primavera les tardes són més llargues. Sense ni adonar-me’n, em van ajudant a dir les coses amb
genuïnitat. Són fantàstics!

Jordi Esteban

Coordinador del projecte Xerrem

Estava il·lusionat perquè pensava que amb
mig any ja tindria un domini bastant bo de

català. Em sembla que trigaré bastant més
si la cosa no canvia.
Tres oralitats —acció, aprenentatge i relació— i dues situacions ben diverses, diferenciades pel fet de ser, una llengua, d’ús
majoritari o minoritzat.
L’experiència de 12 anys del projecte xerrem junts de la CAL és que hi ha, a Catalunya, milers i milers d’Andrews que voldrien
parlar català i es troben amb entrebancs.
Parlem sobretot de persones adultes en condicions socioeconòmiques precàries —amb
múltiples necessitats peremptòries— o en
situació legal irregular: mares i pares d’infants que aprenen català a l’escola, persones
vingudes de totes les latituds per fugir de
perills, adolescents i joves vinguts sols a cercar un futur digne, etc. Persones, totes, que
es troben amb un baix ús social i laboral del
català; força d’elles sense gaires possibilitats
reals de seguir cursos, i poques amb oportunitats de contacte amistós i continuat amb
catalanoparlants per iniciar-s’hi.
La CAL, amb el projecte xerrem junts vol
estendre les propostes de grups de conversa
arreu i, prioritàriament, als punts on hi ha
més distància i entrebanc respecte del català. En barris perifèrics on hi ha AMPA d’escoles, associacions de veïns, biblioteques,
entitats de suport a persones nouvingudes,
etc. Amb col•lectius amb necessitats específiques: gent sense sostre, adolescents i joves
sense referents familiars, dones en risc d’exclusió, etc.
Ens dediquem a l’oralitat de relació, la del
som. Som veïns i veïnes i, gràcies a la conversa, ens coneixem i reconeixem. Gràcies
a la conversa esdevenim amics i amigues.
Gràcies a la conversa ens enfortim com a
parlants de català. Finalment, gràcies a la
conversa compartim experiències i ens fem,
uns i altres, partícips d’un país que vol decidir el seu futur.
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El ‘Xerrem Junts’ celebra la fi de curs amb un sopar de voluntaris i xerraries
Un centenar llarg de guies i xerraries del projecte ‘Xerrem Junts‘
de la CAL es van reunir divendres passat al Casinet d’Hostafrancs
de Barcelona per celebrar el tancament del curs. L’acte va consistir
en un sopar amenitzat amb diverses activitats, entre les quals un
concurs d’endevinalles i l’actuació d’un mag que va entretenir els
presents durant gairebé dues hores. Amb la celebració del sopar, la
CAL va voler animar tots els guies i xerraires a mantenir els grups
de conversa amb vista a la represa de l’activitat que tindrà lloc a la
tornada d’estiu. L’acte també va incloure un homenatge a tots els
voluntaris assistents, a qui se’ls va regalar el llibre ‘El Trampoli‘, i un
record a Pol Bricall, coordinador d’un grup traspassat recentment.
Pel que fa als xerraries, la CAL els va obsequiar amb un exemplar de
“Microhistòries a cor obert”, alhora que va aprofitar per explicar el
projecte i anunciar l’inici del Correllengua d’enguany, que va dedicat
a l’escriptor i contista Pere Calders.

Mor el guia Pol Bricall
Pol Bricall,
guia del projecte “Xerrem junts”
d’Esplugues
de Llobregat
des de feia
anys, va morir el passat
28 de maig.
Fins a la seva
jubilació,
Bricall va treballar com a cap d’estudis de l’Escola
Joan Pelegrí de Barcelona, que amb motiu del seu
traspàs, va emetre una nota de condol. Bricall era
una persona generosa, que estimava el país i la gent,
i alhora era discreta, amb un tarannà acollidor que
feia planera per a tothom l’entesa i l’amistat.

El ‘Xerrem Junts’ de Ciutat Meridiana tanca el
curs amb un berenar multicultural
El passat 23 de maig, el grup Xerrem Junts de l’escola Elisenda de
Montcada va organitzar un berenar multicultural per acomiadar el curs
2018-2019. Amb la il·lusió de reprendre les sessions el mes de setembre,
els participants d’aquesta escola situada al barri de Ciutat Meridiana,
a Barcelona, van oferir plats de les seves cuines d’origen, des de l’àrab,
la colombiana o la congolesa. El Xerrem Junts de l’escola Elisenda de
Montcada és nivell Junts Avançats, es va constituir el gener d’enguany i
el seu nivell de cohesió permet que
les mares d’alumnes de diferents orígens organitzin trobades i activitats
fora de les hores d’aprenentatge de
català. Un fet clau dins del projecte
Xerrem Junts, gràcies al qual s’estableixen vehicles de comunicació i
s’enforteix la cohesió social entre els
veïns i veïnes de la zona on es desenvolupa.

Nova trobada de voluntaris i voluntàries per dinamitzar el ‘Xerrem junts’
Un total de 12 guies van reunir-sea finals de maig a Terrassa per intercanviar
experiències entorn del projecte “Xerrem junts” que impulsa la CAL. La
trobada, que va tenir lloc a la seu que Òmnium Cultural té en aquesta ciutat
vallesana, va servir per promoure el ‘Xerrem de llibres’, la campanya ‘Somhi’ i altres iniciatives amb què l’entitat pretén estimular l’adquisició del català més enllà de les sessions grupals que se celebren cada setmana.Entre altres
decisions, els participants van convenir millorar la coordinació amb l’objectiu de desplegar les diferents propostes d’aprenentatge en l’àmbit local.
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La descoberta cultural, un dels valors del
projecte

La CAL inicia la formació per crear grups
de conversa a la comarca del Tarragonès

Les rutes culturals s’han convertit en una de les activitats amb
què els grups de conversa milloren el seu procés d’adquisició
del català. Així, prop de cinquanta persones, entre xerraires i
guies del projecte Xerrem Junts, van participar el dissabte 25
de maig, en una visita cultural a la ciutat de Vic. Amb l’objectiu de conèixer el patrimoni cultural i arquitectònic de la
capital d’Osona, un dels més rellevants de Catalunya, els congregats van gaudir d’una descoberta a peu per la part vella de la
població. La visita, organitzada conjuntament per la CAL i el
nucli d’Òmnium Cultural de Sants-Montjuïc, va consistir en
un recorregut que va iniciar-se al mercat municipal que té lloc
cada dissabte a la plaça Mercadal per, tot seguit, endinsar-se als
espais més emblemàtics de la ciutat, com són el Museu episcopal, la catedral i el Temple romà. Després de la descoberta,
els participants van dirigir-se en autocar fins al Parc natural de
Tona, on van dinar i conversar entorn la llengua i la cultura catalanes Segons els coordinadors de la trobada, que s’inscriu en
la iniciativa anomenada ‘Trepitgem país’, guies i xerraires van
posar en valor la necessitat de promoure el català com a vehicle
de cohesió i apropament a la realitat social del nostre país.
Una setmana abans, les xerraires del Casal de Gent Gran Turó
de la Peira, de Nou Barris, van participar els dies 15 i 16 de
maig en una sortida per la part antiga de Barcelona. El recorregut, que es va prolongar tres hores, va començar a les columnes romanes d’Hèrcules, on les usuàries del Xerrem Junts van
visitar ha les restes de l’emperador August, situades darrere la
Catedral.
Després, la ruta va seguir per la Catedral de Santa Llúcia, la
plaça del Rei, la Capella de Santa Àgata, el Museu d’Història
de la Ciutat, el carrer del Call, la plaça Sant Jaume fins a acabar
a Santa Maria del Mar i al Palau de la Música Catalana.

A mitjans d’abril, tècnics de la CAL van ser a Altafulla per
presentar el programa “xerrem junts” i realitzar la primera
sessió formativa a fi de constituir grups de conversa de català.
En el municipi costaner del Tarragonès, van mantenir una
primera trobada amb 15 dones interessades a ser xerraires (13
magrebines, 1 argentina i 1 siriana) de nivells “Junts” i “Junts
avançat”). Tot seguit, la jornada va continuar amb una reunió
en la qual van assistir 24 menors no acompanyats (MENA),
tots ells vinguts del Marroc i que s’han apuntat als tres nivells del projecte (12 d’ells al “Junts”, 10 al “Junts avançat” i
4 més al “Xerrem”). Segons els conductors, l’acceptació dels
participants en les dues trobades albira que l’aprenentatge pot
ser molt fructífer i permetrà ampliar el nombre de persones
implicades. A la tarda, els tècnics de la CAL van impartir al
municipi d’El Morell un taller de formació de voluntàries,
on van prendre part tres dones que conduiran grups i dues
altres (una regidora del consistori i la responsable de l’entitat
acollidora -un casal de gent gran-) que faran substitucions en
el moment que s’escaigui. El bon clima i la predisposició mostrada per les presents convida a pensar que, en els pròxims
mesos de maig i juny, s’activin diferents grups de conversa en
aquesta localitat.
Les formacions emanen de l’acord subscrit entre la CAL i
l’Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC) amb el Consell Comarcal del Tarragonès per tal que el “xerrem junts” s’implementi en el conjunt de municipis d’aquesta comarca del sud de Catalunya.

18

Estiu 2019

Arreu del país

Aventures d’uns alts empordanesos
a la Catalunya Nord
Cada divendres, des
de fa un any, l’Eva, en
Roger i jo mateix creuem
la frontera imposada
des de l’infame Tractat
dels Pirineus, el 7 de
novembre de 1659, data
en què la CAL tanca el
Correllengua a peus del
Castellet a Perpinyà. Hi
anem perquè ens agrada
la cultura catalana, el
teatre en català. Som
membres d’una petita
companyia teatral de l’Alt
Empordà anomenada
Còmics Teatre.

Eva Sabater

El projecte d’aquest any és un intercanvi
amb la “Tropa” (Troupe en francès, o altrament dit.. Grup), del Galliner.. D’Arles de
Tech... Allà tenim el privilegi de compartir
hores amb els nostres germans, sí, els germans i germanes de la Catalunya Nord...
Els seus noms...... Janot, Gilbert, Tití,
Alain, Maico, Neus (nascuda a Sant Joan
de les Abadesses) però des de fa 30 anys
resident a Ceret,amb un català del Ripollès
impecable i increïble , i actualment directora de l’escola bressol pública de Ceret
(capital del Vallespir) amb una població de
7.000 habitants; i el nostre director i autor
de l’obra, en Miquel Sargatal. En Miquel
ha publicat moltes obres, però de totes en
destaca un llibre que va fer conjuntament,
quan era un jovenet, amb uns nois que es
deien... Joan Lluís Lluís, Aleix Renyé, Joan-Daniel Bezsonoff, entre d’altres. El llibre es titula ‘Perpinyhard’.

“rossellonès” i us he de reconèixer que ens
costa, però no menys que a ells i elles quan
jo parlo en empordanès, l’Eva un poti-poti.. i en Roger un barcelonès perfecte! Sí, en
Roger cada divendres fa 200 quilometres
per venir als assaigs. A part d’una experiència cultural enriquidora i incomparable,
hem conegut pel damunt de tot, unes persones que lluiten cada dia, cada dia, pel
català i per Catalunya. Com anècdota, us
explicaré que l’Alain és un funcionari de
l’estat francès que és repartidor de La Poste
(Correus). L’Alain viu en un mas a Ceret,
d’aquells que al Principat diríem que és on
el Senyor va perdre l’espardenya i allà cada
dia, la mare de l’Alain, més a prop dels 90
que dels 80 anys, et rep dient “ Jo no parlo
francès». I quan li dius «tranquil•la senyora, jo tampoc», li canvia el rostre, et fa un
lleuger somriure, gira cua i torna a feinejar
amb les gallines i els conills.

Bé us explico això, perquè el nou projecte és senzillament emocionant. Ells parlen

Per Sant Jordi, li vaig regalar una rosa i es
va posar a plorar (tota esquerpa ella, massa
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anys aïllada a la muntanya), i va dir: «Ai!
avui és Sant Jordi, el meu home es deia
Jordi». Ho havia oblidat. A casa de l’Alain
he conegut persones molt interessants, començant per la Caroline, l’actual parella
d’Alain. No parla gaire català , però a ella
i a nosaltres ens és igual. El Vallespir, la
Catalunya Nord, el català està per damunt
de tot.
Amb ells hem conegut la Paulette, i sobretot la Maguy i en Jean-Claude, fill de
l’il·lustre compositor de Sardanes Max Havart. El 18 d’agost de l’any passar es van
casar en segones núpcies a Ceret i ambdós
van lluir la tradicional vestimenta catalana.
La Maguy, a més, té a les seves esquenes,
el fet de ser d’Elna, i ser la regidora que va
fer restaurar la Maternitat i tot el que això
comporta.

Més endavant us transcriuré unes entrevistes a cadascú d’ells i elles.
Bé, tota aquesta introducció, llarga, però
des del meu punt de vista necessària per
fer-vos entrar en el meravellós i desconegut món dels nord-catalans. Persones del
Rosselló, Vallespir i Conflent. Voleu fer
emprenyar un nord-català?. Digueu-li que
és occità. Pel cap baix us girarà la cara. Ells
i elles són catalans, tant com vosaltres i jo
mateix.

Voleu fer emprenyar
un nord-català?
Digueu-li que és
occità. Pel cap baix
us girarà la cara

El decliu del català
Tots ells i elles formen part dels Angelets
de la Terra, actualment una associació cultural que intenta fer que la cultura i la llengua catalana segueixin ben vives a la Catalunya Nord. Una organització encapçalada
per en Ramon Faura. L’origen dels Angelets de la Terra és el mateix que els nostres Segadors. Camperols revoltats, cansats
dels abusos, en el seus cas, dels francesos.
Em conviden a tots els seus actes, que actualment tenen un color groc molt destacat.

Intenten viure en català, però és això possible a l’estat francès al segle XXI? Dit per
ells mateixos, va fer més mal al català i al
catalanisme la República Francesa dels
anys 50 que no pas el dictador a l’estat espanyol amb un tòpic tant senzill com lamentable que va ser la frase “Parla francès,
no siguis pagès”. Els pares dels nois i noies
dels anys 50 van decidir que a casa, entre la
parella parlarien en català, però als seus fills
i filles els parlarien en francès.

En Miquel Sargatal, que ara ja té 60 anys i
és professor de llengua francesa, el van educar així i tot el català que coneix (que no és
poc) va ser gràcies a la seva inquietud, per
saber més dels seus orígens i escoltar rere
la porta els seus pares parlar de temes quotidians. Ara en Miquel ens reconeix que
la política lingüística de l’estat francès va
ser molt efectiva. Els seus fills no parlen
ni entenen el català i això l’entristeix molt,
i això ha provocat la seva indignació i revolta. Ara escriu teatre en català i des del
Principat, un grapat d’eixelebrats li donem
suport, perquè ens ho creiem.
Hem descobert un català “clandestí”, gràcies al qual s’han mantingut expressions
meravelloses, que malauradament la influència del castellà ha fet que al Principat
s’hagin perdut. A tall d’exemple, us citaré algunes expressions que aquesta nova
obra ens han descobert, expressions que
a mi, a nosaltres ens emocionen, ens fan
posar la pell de gallina. Són úniques, irrepetibles, extraordinàries. Primer, saber
que a la Catalunya Nord, no existeix, amb
la seva vessant dialectal del català la doble
negació en català normatiu. Allà no et
diran mai: «No sé pas perquè passa això».
Allà et diran “Sé pas perquè passa». I així,
tan senzill, hem d’entendre que tenim
amics i amigues que intenten salvar des
de Salses el que un dia va ser ( i serà) un
dels grans idiomes d’Europa, i que mal-
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grat Castella i/o França, de moment no
ho han aconseguit.
Repassant el guió de l’obra de Teatre, titulada “Només un lloc tranquil” i que estarà
de gira el 2019, m’apareixen expressions
com : “fregir raves”, “Això manca pas mai”
“Joan, diguis pas carallades”. Què us sembla? Meravellós oi? El mateix que jo vaig
pensar quan vaig llegir el guió. Aquesta
és genial: «Amb aquell llamps de boca
que se li festeja les orelles, sembla que riu
quan repotega” Sí, repotega! O la senzilla expressió, “a la babalà”. Aquesta l’hem
ben perdut al Principat. O aquesta altra
pregunta quan un diu que ha d’anar al
metge. «Per què.. que ets masegada?». O
... una boca allandada com un forn!

Els pares dels nois i
noies dels anys 50 van
decidir que a casa,
entre la parella parlarien en català, però
als seus fills i filles els
parlarien en francès

I així una obra de teatre de dues hores. I
el millor, els tres catalans i catalanes del
Principat, a banda de la Neus, parlant

el català de Pompeu Fabra i els altres, parlant el magnífic rossellonès. Tant a prop
perquè sóc i visc a Figueres i els tinc a 40
minuts de casa, però alhora, per la meva
ignorància lingüística, estan tant lluny...
Doncs m’he proposat canviar-ho i aprofito aquest espai per dir-vos que si l’Escletxa ho veu possible, com va fer en Pla (Déu
me’n guardi de no tant sols insinuar-ho) ,
relatar-vos en un llenguatge planer, entenedor, qui són i com parlen les persones
que viuen i pensen en català a la Catalunya Nord. A partir del proper número,
els farem entrevistes, Començant per en
Janot, creador del Grup El Galliner, de 77
anys, i que cada 15 dies no falta a la seva
cita al Camp Nou (amb permís dels nostres amics “periquitos”).
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Ramon Faura-Labat: «Fem
militància catalana entre gent
que parla francès»
L’activista lingüístic i
cultural nord-català, Ramon
Faura i Labat (Talteüll,
1979) és el fundador del
col·lectiu Angelets de la
Terra, que treballa per la
defensa de la llengua i la
cultura catalanes des del
2001. Aquesta associació
edita una revista trimestral
en català i en francès que
vol donar un nou impuls
al catalanisme polític i
cultural a la Catalunya del
Nord. Després d’impulsar
una penya de la USAP i
dels Dragons Catalans o
una diada de Sant Jordi
alternativa a l’oficial a
Perpinyà o la Setmana per
la Llengua amb Nits de
Poesia, congregant artistes
d’arreu dels Països Catalans,
ara la seva tasca consisteix
en revifar la música nordcatalana.
Eva Sabater i Planisi

Què són els Angelets de la
Terra? D’on surt aquest nom?
Hi ha dos tipus d’Angelets de la Terra. Els
històrics del segle XVII, revoltats a Catalunya Nord es van aixecar contra les imposicions franceses de pagar la taxa de la
sal, la gabella (impost directe de l’estat),
perquè encara que en un principi quan
es va annexionar a França, es va dir que
respectarien els costums i furs, els pagesos
que no havien pagat mai aquesta taxa van
ser obligats a pagar-lo i es van aixecar. Durant 10 anys, fins 1672 van controlar totes

les muntanyes del Vallespir, arribant a ser
5.000 pagesos. Organitzats van fer el setge
a diferents ciutats per foragitar les tropes
franceses.
Lluís XIV va enviar el seu exèrcit. Eren
uns 500 però es van enfrontar en un terreny pla, per la qual cosa els van abatre
amb molta virulència, tant que van destruir els pobles que van ajudar-los i van
matar a tots els Angelets. Tots, excepte Josep de la Trinxeria, guerriller i militar, fill
de Prats de Molló, que va liderar la resistència catalana contra l’ocupació francesa
dels comptats del Vallespir i la Cerdanya.
Es va escapar cap al sud, no el van capturar
mai i va poder fer gestes guerrilleres amb
els Miquelets per les muntanyes. Als altres
Angelets els van tallar el cap i els van posar
en gàbies a les portes de les entrades de les
ciutats durant 30 anys perquè veiessin el
que farien amb ells si es revoltaven.
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Els Angelets defensaven els drets nacionals.
Però la història l’escriu els vencedors i es
troben pocs llibres en francès que en parlin
i el que en parla és d’Ayats, de la Universitat de Perpinyà, amb una tesi, on explica
tots els escrits dels soldats i fa una conclusió amb la versió dels soldats, i en treu la
conclusió que els Angelets són uns bandits,
quan realment són uns herois nacionals.
Els actuals Angelets fa 20 anys que existeixen. En principi era una penya de l’USAP,
a més d’agradar-nos el rugbi, és una bona
manera d’arribar a gent molt diversa i fèiem
servir la música com a eina per catalanitzar
la Catalunya Nord, i també recuperar la
memòria històrica dels Angelets de la Terra.
De la penya de la USAP passem a ser un
col·lectiu de músics per la llengua. Deixem
l’USAP després de quasi 10 anys i hem
volgut canviar d’eina per recatalanitzar la
Catalunya Nord a través de la cançó.
Enfoquem la nostra acció sobre coses imprescindibles per a construir la nació catalana a la Catalunya Nord. Encara que
l’escut porti dos trabucs, nosaltres portem
guitarres enlloc de trabucs.

Quina és la vostra finalitat?
L’objectiu final és la reunificació. Però ho
tenim molt difícil ja que la gran majoria
quan se’ls pregunta contesta que vol ser
francesa, però que li deixin tenir la cultura catalana. A nivell pragmàtic pensen que
Catalunya no els podrà mantenir, ja que la
Catalunya nord és depenent de París. Es
un territori molt pobre, molt subsidiada
per l’estat francès. No és una terra industrialitzada. No tenim el tarannà català de
muntar empreses, no el tenim, estem molt
afrancesats. Malgrat tot, la gent té arrelat
aquest sentiment català.

La reunificació és
molt difícil ja que
la gran majoria
quan se’ls pregunta
contesta que vol
ser francesa, però
que li deixin tenir
la cultura catalana

Des de París tenen molta por de la Catalunya Nord, perquè l’estat francès no és tant
potent com fa uns anys enrere i no poden
mantenir el nivell de subsidis. I la gent comença a aixecar el cap i aquest moviment
catalanista que s’està despertant és perquè
l’Estat no aconsegueix donar el que els donava. A nosaltres ens serveix per a recuperar els lligams amb el sud i la gent veu que
cal retrobar la llengua i la identitat de la
cultura catalana.
Quants membres componen
el col·lectiu?
Des de fa un any i mig, a partir de l’1
octubre del 2017, incrementem la nostra
activitat amb molts concerts i on hi participem unes 70 persones. Els concerts donen molta militància perquè hi ha molta
feina a fer: encartellar, posar-se darrera la
barra, vendre tiquets... Ara amb l’exposició
som uns 20 persones. Ens calen menys persones perquè no dóna tanta feina. Repartim llibrets on expliquem que és la autodeterminació, quin és el nostre moviment,
parlem de la nostra exposició per cada població que s’ha presentat, i ja en portem
30.000 repartits.
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Tenim molts voluntaris que no parlen català, però molts el van aprendre en classes
o bé individuals o a la casa de la Generalitat. Fins fa poc jo era l’únic que el parlava.
Molts no són catalans en origen, però la
gent s’interessa i s’enganxa amb les accions
que fem. La gent que no parla català no
és perquè no vulgui sinó perquè no hi ha
mitjans suficients per la demanda que hi
ha. Fem militància catalana entre gent que
parla francès.
Quins han estat els actes
més destacats?

Fins fa poc jo era
l’únic que parlava
català a l’associació
mar l’alliberament dels presos polítics i
recaptar diners per l’Associació Catalana
dels Drets Civils. Van tenir molt èxit, van
participar més de 2.000 persones i es van
recaptar 10.000 euros. Els concerts van ser
a Alenyà, Vilafranca del Conflent, El Soler
i a Pesillà de la Ribera.
Teniu algun projecte en curs?

Quan érem penya de l’USAP vam ajudar a
crear 15 penyes arreu dels Països Catalans.
Com a Col·lectiu de músics hem aconseguit fer cantar un centenar de grups,
gravant unes 300 cançons en català en
diferents estils de música. Hem creat un
moviment de músics en català a la Catalunya Nord, malgrat el poc ressò que té a la
Catalunya Sud dels actes que es fan.
I amb aquests grups es van poder crear els
quatre Concerts per la Llibertat per recla-

Ara mateix tenim una exposició itinerant
que durant els primers 6 mesos ha visitat
vint pobles en col•laboració amb els batlles
corresponents i del setembre a desembre la
portarem a vint pobles més. Ara ampliarem l’exposició a 250 fotos, incorporant les
darreres fetes l’últim any. També crearem
una marca dels Angelets de la Terra pels
polítics. Una marca cultural per a les properes municipals al 2020 perquè s’adhereixin als quatre punts de defensar la llengua,

ensenyar el català, visibilitzar el català al
carrer i reclamar els lligams amb la Catalunya del sud. A veure quins ajuntaments
la volen tenir, aprofitant el rebombori que
fem amb la nostra publicitat. Nosaltres els
mostrem cap on volem anar, i si volen s’hi
queden.
Rebeu ajuts per fer front a
totes aquestes despeses?
No tenim cap ajut de cap institució francesa. Tot surt de les quotes i aportacions
dels voluntaris. Fins i tot vam fer un Verkami per 600 euros per poder pagar els llibres que repartim. La Generalitat ens va
ajudar el curs 2006-2007.
Com es pot per col·laborar
amb l’entitat?
La gent que ens vulgui col·laborar de la
forma que sigui pot enviar un correu electrònic a ramon@angeletsdelaterra.com.
Qualsevol ajut que ens arribi serà molt
benvingut.

