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b Per un CAT al darrere
Dos nord-catalans viatjant amb un cotxe
que portava un CAT a la placa de la
matrícula van ser arrestats per mitja dot-

, Zena de guàrdies civils a la N-II cap a la
Jonquera. Els uniformats van controlar
els papers i van exigir que l'adhesiu fos
retirat pel conductor si volien marxar. S'hi
van negar, al-legant que no eren ciutadans
de l'Estat espanyol. Van ser retinguts més
d'una hora, fins que un dels agents va
apuntar la metralladora al ventre del
conductor, obligant-lo a posar les mans
en el parabrisa i insultant-lo, l'altre agent
els amenaçava amb un contundent "os
vamos a encular". Davant la perspectiva,
ho entendreu perfectament, els dos nordcatalans van preferir treure el CAT. Els
guàrdies civils els van deixar marxar,
sense oblidar de dir-los que la pròxima
vegada els guardarien.
El conductor encanonat, Daniel
Rossignol, és una persona honorablement
coneguda a Catalunya Nord, regidor de
l'Ajuntament de Montferrer i director d'un col-legi catòlic. No és
la primera vegada que passa: una parella de nord-catalans, acusada
del mateix crim, havia estat emmanillada en una cadira i amenaçada
amb la llei antiterrorista. La queixa que van presentar no va portar
enlloc. Però la immunitat absoluta, assegurada als agents per
l'Espanya del PP, no és l'única responsable. Guàrdia Urbana i
Mossos d'Esquadra ja s'havien il-lustrat gloriosament en la repressió.
Si tots els catalans posaven el CAT, això no passaria.
Aprofito aquesta carta per saludar els catalans que han preferit
pagar multa, o que s'han agenollat per treure l'adhesiu incriminat,
són els nostres veritables herois, per davant qualsevol polític,
tertulià, cronista, periodista o escriptor.

i la hipocresia

entre la ingenuitat

El darrer manifest del Bloc Català a favor d'una selecció catalana
de rugbi afegeix un nou clau a una creu que ja en porta uns quants
de massa. Concretem: les seleccions catalanes són una reivindicació
constant de la gent del país. Més de mig milió de firmes ho demostren.
El problema és que els polítics han usat la bona fe de la gent per a
treure'n crèdits electorals i després s'han oblidat del tema adduint...
Pel que fa al rugbi ens hem deixat endur d'una banda pel
model futbolístic espanyol i per l'altra pel catalanisme ploramiques.
Totes dues coses són importacions de la tradició política sudcatalana. Crec que primer cal construir la casa pels fonaments, i
això vol dir que si volem tenir una selecció catalana de rugbi, el
que primer hem de fer és rugbi. I ara com ara, no en tenim. No el
tenim vertebrat, vull dir.
La USAP és, sens dubte, el referent del rugbi català, però
no és, ni de bon tros, un club catalanista. Ho és alguna de la seva
gent, i no tota, però el club no. La USAP ha recolzat la idea de la
selecció catalana a batzegades, depenent del moment, controlant
absolutament el Comitè del Rosselló i impedint la presència d'altres
clubs nord-catalans que haguessin pogut aportar també el seu granet
de sorra com Argelers, Tuir, etc. Per entendre'ns, es pot construir
una selecció catalana sense la USAP, però no contra ella.
D'altra banda, la Federació Catalana de Rugbi —la de
Barcelona- no ha trobat els elements humans, per desconeixement,
per ignorància, per desídia, correctes per treballar amb el nord de
manera constructiva i continuada. Només cal veure com va acabar
un projecte tan atractiu com el Trofeu Catalunya que reunia clubs
de les dues vessants dels Pirineus. Ni un patrocinador, ni un resum
televisiu en tres anys. Lamentable.
Així, tenim que la selecció sud-catalana competeix anualment al campionat espanyol d'autonomies i molt de tant en tant fa
alguna gira —la darrera va ser a Escòcia, fa uns anys-, la selecció
del Rosselló va guanyar el darrer campionat amateur de regions
europees i Andorra juga enguany a la tercera divisió francesa. No
creieu que abans de demanar seleccions no hauríem de veure què
passa en el nostre rugbi2 Per què catalans del sud i del nord i
andorrans són incapaços de tenir el més mínim contacte2 Per què
els dirigents del Comitè i de les federacions catalana i andorrana
són tan inútils2
És molt fàcil, requereix un mínim esforç però és factible.
Convoquem una conferència catalana de rugbi amb representació
del Comitè, federacions i clubs, dotem-la d'un pressupost i d'uns
tècnics seriosos i treballem amb intercanvis en les categories sub18 i sub-23, establim un calendari de competicions i juguem a rugbi
d'una vegadal La resta són poca-soltades.
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Editorial:vi Jornada llengua, treball i societat
Crèdits

Tindrà lloc els dies 16 i 17 de gener, al Palau de Congressos de Perpinyà. Vam rebre amb

Les Notícies de Llengua i Treball

satisfacció la petició de la CFDT del Llenguadoc-Rosselló de realitzar-la a la capital de la
Catalunya Nord, perquè serà una magnífica ocasió per al retrobament entre catalans del nord i

del sud, entre sindicalistes i persones que defensen la catalanitat com a signe de modernitat
director Joan Guàrdia

coctulació Anna lliu
cap de redacció Agustí Puig
Consell de redacció Xavier Barberà, Pere Cuscó,
Francesca Gispert, Rafel Miquel, Hèctor Moret, Joan

$

procedents de tots els Paisos Catalans.
La jornada com a espai de trobada i de reflexió sobre la situació actual i les perspectives

de futur del conjunt de l'àrea lingiística catalana. També hem definit dos altres eixos temàtics.
.
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D'una banda el repte de la immigració i de l'altra la realitat de l'ensenyament. Ambdós són

Jaume Prost, Josep Puig i Pla, Rosa M. Puig-Serra, importants per ells mateixos, però per a la llengua, la cultura i la identitat catalanes són doblement

MES IEC EE

importants pel fet justament de no disposar col-lectivament del suport d'un estat, això és

disseny gràfic i maquetació J. A. G.

dels instruments de què disposen Holanda o Finlàndia.

fotografia les Pyrénées-Orientales

redacció rambla de Santa Mònica, 10, 08002

La Catalunya Nord es presenta

Barcelona, tel 93 304 68 51 " fax 93 304 68 25
ale: jguardiaQcatalunya.ugt.org

alliuroQcatalunya.ugt.org
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Hem volgut fer un monogràfic dedicat a la Catalunya Nord per tal de facilitar un coneixement

actual de la realitat nord-catalana. A través de tot un seguit de col-laboracions, bona part de les
3 Lingúístici de Promoció de la Llengua Catalana quals procedents de la mateixa Catalunya Nord, ens acostem als diferents àmbits que de
de la UGT de Catalunya
aquesta terra que malgrat el no-reconeixement de la seva identitat collectiva s'aferra a la seva

LI es dres Lingulstica dé la USI de identitat i persevera per mantenir viva la llengua catalana. Més enllà d'aquest monogràfic,
Departament de Cultura de la UGT de Catalunya
la voluntat d'incorporar la realitat nord-catalana a les pàgines d'aquesta revista: serà una bona
CFDT del Llenguadoc-Rosselló
manera de tractar aquells aspectes que ara i aquí no hem esmentat, sigui el magnífic Museu

dipòsit legal B-15.113-97

d'Art Modern de Ceret o el Festival de Fotoperiodisme Visa pour l'Image.

SIM S

fer-nos arribar alguna col-laboració que consideris que s'escau amb el tarannà de la nostra publicació o rebre periòdicament

:

Generalitat de Catalunya
U Departament de Cultura
— Direcció General
de Política Lingúística
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Llengua i Treball al teu domicili o lloc de treball

fes-nos arribar les teves dades i/o col:laboracions a:
UGT de Catalunya
CFDT del Llenguadoc-Rosselló UGT de les llles Balears
Servei de Normalització Lingúística — Joan Jaume Prost
Servei de Normalització Lingúística, Miquel Servera
rambla de Santa Mònica, 10
35, plaça Jean Moulin
carrer Arquitecte Bennàsser,69, 5è
08002 Barcelona
SA a Closa elia El
Lord ot Neri aret
ale: alliuroQcatalunya.ugt.org
ale: sgencídten1 QGaol.com
ale: ucaQbaleares.ugt.org

Perpinyà, 16 i 17 de gener de 2004
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presenta:
Gilles Rousselet, membre de la CFDT del Llenguadoc-Rosselló

Jaume Collboni, Secretariat Nacional de Catalunya de la UGT de
Catalunya
Joan Puig, vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona
Joaquim Llimona, secr. de Relacions Exteriors de la Generalitat de

Catalunya
Joan Pau Alduy, batlle de Perpinyà

taula rodona:

L'ensenyament, eina de present i de futur
presenta:

Òscar Riu, portaveu nacional de l'Avalot-Joves de la UGT de Catalunya
salutació institucional: representant del Consell Regional del
Llenguadoc-Rosselló
modera: Rita Peix, professora a l'Escola de Mestres i membre de la

CFDT
taula rodona:

ponents:

modera: Alícia Pons, col-laboradora de ràdio

Francesc Bitlloch, mestre a La Bressola i membre del SGEN-CFDT
Josep M. Carbonell, responsable de Cultura del Partit dels Socialistes
de Catalunya
representant d'Esquerra Republicana de Catalunya

La immigració, un repte per a la nostra societat
ponents:

Chalcir el Homrani, d'Avalot-Joves de la UGT de Catalunya
Bertin Ohé, director d'Immigració del Govern Basc
Jordi Porta, president d'Òmnium Cultural
Joan Paitaví, historiador de la Catalunya Nord
Miquel Mayol, eurodiputat

Diego Gómez, president de la Federació d'Escola Valenciana
Miquel Servera, secretari de Cultura i Normalització Lingúística de la
UGT de les llles Balears
Elena Pineda, secretària de Cultura de la UGT del País Valencià

Lectura del Manifest de Perpinyà, a càrrec d'un escriptor
de la Catalunya Nord
Intervencions:

presenta:
Camil Ros, secretari general de la Unió de les Comarques de Girona

de la UGT de Catalunya
salutació institucional: representant del Consell General dels
Pirineus Orientals

Llorenç Bravo, secretari general de la UGT de les llles Balears
Josep M. Àlvarez, secretari general de la UGT de Catalunya

Gerard López, secretari general de la CFDT del Llenguadoc-Rosselló

modera: Maria Barcons, membre de la CFDT i d'Òmnium Cultural
ponents:
Eliseu Climent, secretari general d'Acció Cultural del País Valencià

director general de Política Lingúística de la Generalitat de
Catalunya
Miquel Melià, director general de Política Lingúística del Govern Balear
Pere Manzanares, president de la Federació d'Associacions en defensa

La jornada compàeSpai de trobada i €$ treball entre

sindicalistes QUe treballen ggeogràficamenyfà prop però
amb refererf socials i realitatfinstituciondis diferents,

de la llengua i la cultura catalanes de la Catalunya Nord

entre persortés procedents del cogjunt de l'àreasihgúística.

Llorenç Planes, enginyer agrònom i membre de la CFDT
Montserrat Riba, secretària general de la Comunitat de Treball dels
Pirineus

Perpinyà i la Catalunya Nord sóMpben a prop ngatre, però

Antoni Mir, president de l'Obra Cultural Balear

política, cultural i lingúística.

Perpinyà, 16 i 17

de gener de 2004
ALS ANA AL LI Ó

en bona mesura desconeixery là seva realitafiiumana,

y
i.

Organitza:
CFDT del Llenguadoc-Rosselló
Avalot-Joves de la UGT de Catalunya
Cage Serie
UGT de Catalunya
Amb el suport de:
Federació d'Associacions en defensa de la llengua i la cultura Catalanes de la Catalunya Nord

Inscripció: Us podeu adreçar a: alliuroQecatalunya.ugt.org o
Lola Oi del
LES BASSES LO ele OLOT III ro MES) ie) ICS A er INS IO Tpa is el feló
Acció Cultural del País Valencià
sgencfdten1dGaol.com
Amb la col-laboració de: Ajuntament de Perpinyà, Diputació de Girona, Govern Balear, Generalitat de
Catalunya, Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló, Consell General dels Pirineus Orientals

EAEEÀALAAEEREEERARÀMEA
Breus

XXVII Premi d'Honor Jaume I
El Premi d'Honor Jaume I es concedeix a persones vivents o
entitats que amb la qualitat de la seva activitat científica, cultural
o cívica hagin ajudat a enfortir la consciència de comunitat nacional
i el sentit de pertinença a la cultura dels Paisos Catalans.
En l'edició d'enguany, celebrada el 6 de novembre, ha
rebut aquest premi el nostre secretari general, Josep M. Àlvarez.
Va glossar els seus mèrits Josep Maria Terricabras, catedràtic de
Filosofia de la Universitat de Girona "ha tingut una actitud decidida
i coherent en defensa del dret de les persones que tenen altres
llengies maternes per accedir, ja des de l'escola, al ple coneixement
i a l'ús habitual del català per afavorir la cohesió i el progrés social,
i a la seva contribució a fer present el català amb naturalitat al
món del treball". En nom del jurat va fer extensiu el premi a tota
la UGT de Catalunya.
El nostre secretari general va prendre la paraula i va fer
explícit que el Premi d'Honor Jaume I és per a ell "un homenatge
a la gent del país que ha treballat de debò perquè avui siguem el
que som, a la gent que està disposada a lluitar perquè en el futur
Catalunya continui sent un exemple de societat cohesionada i
forta". La dotació d'aquest premi es destinarà a projectes que
defensin la llengua catalana i a projectes de cooperació internacional.

ma

Conferència inaugural dels cursos de llengua i comunicació
Fa set anys seguits, que aviat és dit, que a la tardor la Fundació Comaposada celebra l'acte inaugural de l'any acadèmic
dels cursos de llengua i comunicació per a sindicalistes de la UGT de Catalunya. Sempre amb una conferència del director
general de Política Lingúística de la Generalitat sobre un tema d'actualitat.
Enguany, aquest acte va tenir lloc el $ de novembre, al migdia, al Palau Marc, seu del Departament de Cultura. El
conferenciant, Jordi Roigé, que és director general de Política Lingiística des del març, va enraonar molt i bé sobre el català
als mitjans de comunicació, un tema que coneix a fons pel fet de ser periodista. Jaume Collboni, en nom del Secretariat Nacional
de la UGT de Catalunya, va resumir el moment actual de la política lingiística feta des de l'ugetisme. Joan Tudela, en nom
de la Comaposada, va presentar l'acte i va moderar el col-loqui —molt viu— entre les persones assistents, que eren unes vuitanta.
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De DOC ia Del lo ce Rp it IS UES A CR eTeeil
I s'afirma català, fins i tot si hom no parla la
llengua, inventant la curiosa expressió de
r) More US pica:

RAE AEMEA
A la Catalunya del Nord es parla el dialecte
rossellonès o català septentrional, que és una
varietat antiga i molt influenciada per l'occità
del veí Llenguadoc, i això des dels orígens.
Cal afegir que d'ençà de l'annexió dels antics
comtats per França (1659) i com a resultat
de l'esforç constant del poder parisenc, hi ha
també una influència del francès, llengua de
l'escola i de l'administració, en un doble punt
de vista: lingúístic i sociolingúístic. En el
primer domini, la cosa es tradueix per l'entrada
en la llengua de nombrosos gal-licismes que
afecten tots els sectors: lèxic, sintaxi i fins i
tot fonètica. Sociolingúísticament, el procés
de substitució es va accelerar molt fa mig
segle quan, després de la segona guerra mundial, hom va passar del català al francès en
l'ús familiar, de manera que són excepcionals
els individus del país que, avui dia, tenen el
català com a llengua materna. El passatge
aquest era degut, no a una desafecció per la
llengua pairal de part de la població, sinó a
la constatació que els fills s'haurien d'anar a
guanyar la vida a la regió parisenca o a les
colònies, fent de mestres, de funcionaris de
correus o de policies. Això, perquè el país té

nivell de batxillerat (1951), i va concernir
l'ensenyament primari a partir del 1975.
L'administració no satisfà la demanda, però.

Per exemple, segons una enquesta de la mateixa Inspecció Acadèmica, prop del 40 96
dels pares reclamen un ensenyament primari
i maternal bilingúe, i només se'n beneficia
un 1 201 Els cursos per a adults i el departament de català de la Universitat de Perpinyà
no poden pal-liar el dèficit. Segons una altra
enquesta, de Media Pluriel Mediterranée de
Montpeller, realitzada per encàrrec del Consell Regional Llenguadoc-Rosselló, un 45 24
de la població llegeix els articles en llengua
catalana que publica la premsa, és a dir

i la desconeixença de la realitat sud-catalana
és del mateix ordre ací que la desconeixença
de la realitat rossellonesa de part de la població del Principat. Diverses organitzacions,
val a dir, s'ocupen de relacionar uns i altres,
i hom s'adona ara del pes de Barcelona en
l'economia i en el mercat del treball. Les
empreses rosselloneses són avui conscients
de la necessitat de lligar caps amb les homòlogues del sud de l'Albera. Ara bé, a nivell
cultural, resta molt per fer. El diari Avui es
ven a raó d'unes desenes d'exemplars, i només
en un lloc de Perpinyà. Han aparegut bons
escriptors, però els llibres publicats a la capital
nord-catalana, on s'ha creat tanmateix una

Segons una enquesta de la mateixa Inspecció
Acadèmica, prop del 40 29 dels pares reclamen un
ensenyament primari i maternal bilingúe, i només
se'n beneficia un 1 Yol Els cursos per a adults i el
departament de català de la Universitat de Perpinyà
no poden pal-liar el dèficit

una economia essencialment agrícola que la
mecanització ha fet passar en un poc més
d'un segle el percentatge de pagesos de 80

949 al 6 99.
Així les coses, en l'actualitat i
segons diverses enquestes, el percentatge de
persones que parlen o poden parlar el català
és de l'ordre de 50 26. A la Catalunya del
Nord, nogensmenys, hom s'afirma català,
fins i tot si hom no parla la llengua, inventant
la curiosa expressió de "català d'expressió
francesa". Allò més sorprenent és que, cinquanta anys després del passatge al francès
en l'ús familiar, hom arribi encara a aquestes
xifres, la qual cosa demostra que si no hi ha
ja transmissió familiar, hi ha per contra una
recuperació de la llengua pel jove i per l'adult
gràcies a una forta presència a nivell de carrer
i de poble. D'altra banda, com a consegiiència
del treball del Grup Rossellonès d'Estudis
Catalans (creat el 1960), a la Universitat
Catalana d'Estiu, que va començar el 1969,
a la creació de l'Europa comunitària i a
l'existència de la Catalunya sud-pirinenca i
la seva autonomia, es dóna una veritable
reivindicació de la llengua catalana i el seu

L'Indépendant, diari que entra a la gran ma-

joria de les llars. Aquest mateix diari va
començar a publicar aquests articles fa més
de trenta anys, i d'ençà d'un poc més d'un
any n'ha fet una rúbrica quotidiana. Molta
gent ha après de llegir gràcies a aquests
articles. Notem també que el Punt Diari de
Girona, després de muntar un setmanari a la
segona meitat dels anys vuitanta, dedica
actualment una pàgina diària a la Catalunya
del Nord, però és un titular poc llegit. Ràdio
Arrels, creada a l'adveniment de Mitterrand,
continua fent una gran feina lingúística i

cultural.

a d'altres amb menys mitjans, com Terra
Nostra o l'Olivier), troben dificultats a ser
distribuits al sud a causa de la diferència dels

circuits. La Llibreria Catalana, a Perpinyà,
forneix en canvi el públic local d'obres editades al sud.
Per acabar, direm que un dels
punts més positius és la consciència de la
identitat catalana del país i dels seus habitants.

Cal saber que, a França, el procés d'assimilació de les altres llengies dites regionals
és encara bastant més avançat que el del
català al Rosselló. Aquesta consciència, ací,

Podríem resumir la situació dient és tan forta que, si hi hagués a l'Hexàgon,

que hom ha fet durant els darrers decennis
grans progressos a nivell d'escola i de prestigi
de la llengua, però que en el domini de l'ús
això no es tradueix encara gaire clarament.
La lectura de la premsa sud-pirinenca és
escadussera, la presència de la televisió de
la Generalitat superficial, del fet en particular
que en els programes hi ha una escassa
presència rossellonesa i que la problemàtica
general de la Catalunya del Nord s'adscriu
ensenyament a l'escola, que va començar en el marc hexagonal, molt diferent del pemolt tímidament amb la Llei Deixonne a
ninsular. La frontera estatal continua existint,
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veritable editorial, el Trabucaire (que s'afegeix

una veritable regionalització, si el país gaudís
d'una legislació autonòmica que donés la
meitat de les possibilitats de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, no hi ha cap dubte que
hom aconseguiria en poc temps una recuperació lingúística i cultural conseqient. Sigui
com sigui, les perspectives són favorables,
gràcies a l'existència d'uns Paisos Catalans
potents al sud de la "ratlla", i gràcies a la
voluntat de la nova Europa d'atenuar els
efectes de les fronteres, justament.

4

El català a Catalunya Nord,
com enfocar la reconquesta
Després de l'annexió del 1659, la francesització autoritària a Catalunya Nord ha anat seguint tres etapes.
Catalunya Nord és part dels territoris que constitueixen el bressol de la llengua catalana. Des del segle VIII, la població no coneix
cap altra llengua fins a la imposició del francès.

CONEIXEMENT DEL CATALÀ (1996)
Comprèn

Sap escriure

Catalunya autònoma

95 90: 5,6 M

73,3 4: 4,5 M

Sap llegir
67,6 P: 4 M

LC IE CIT El

8241 90: 3,1 M

50,6 90: 1,9 M

37,7 P: 1,4 M

15 90: 0,7 M

SN CU ErTeS

89 90: 0,6 M

66,7 90: 0,4 M

46 90: 0,3 M

16,6 90: 0,1 M

Franja d'Aragó

94,5 90: 47.000

90 96: 45.000

Catalunya Nord

55 90: 150.000

34 90: 100.000

16 90: 50.000

11 90: 32.000

RT IT

52 90: 20.000

46 90: 17.000

Dalt bel ies)

97 90: 62.000

TT 90: 49.500

ee api

86,590: 9,8 M

63 30: 7,1 M

50 90: 5,8 M

28 P: 3,2 M

Sap parlar

39,9 90: 2,4 M

ELLA
La primera etapa de francesització va passar
per la prohibició pel poder reial de l'ús del
català, sense que la població tingués capacitat
d'emprar el francès. A Perpinyà, només els
cercles oficials i pròxims al poder s'hi llencen.
La Revolució Francesa no té pas gaire més
èxit malgrat els intents (informe de Grégoire

Enquestes sobre el català

General de Catalunya Nord i el Consell Regional- s'han d'involucrar en una dinàmica
Les dades més completes sobre
que represtigii l'ús oficial, institucional,
la situació del català a Catalunya Nord daten
públic i social de la llengua. Les possibilitats
dels anys 1990 (Consell Regional, 1993 i
deixades per l'Estat francès ara per ara resten
1997).
minsíssimes pel que fa a la legalització d'unes
Les xifres indiquen -per al conjunt
llengies dites aregionalsx, però diverses
i Barere sobre La nécessité d'anéantir les de Catalunya Nord- que a la fi dels anys
regions ja s'han avançat en la posada en
1990, la meitat (un 5524) de gent comprèn
patois et d'universaliser la langue française).
funcionament de 4Plans d'aménagement
el català (unes 160.000 persones de més de
linguistiquex i han signat convencions entre
El segon moment del procés és
14 anys), i un terç (un 3424) sap parlar (unes
administracions locals i Estat (País Basc,
quan l'estat, reforçant-se cada cop més, es
100.000 persones de més de 14 anys).
Bretanya, Alsàcia, Còrsega) per al suport a
dota de l'instrument per formatar la consciènTambé el 3979 declara saber llegirla llengua i a l'ensenyament bilingúe.
cia i la identitat dels ciutadans: l'escola gratuita
el català i l'11 9/0 saber escriure. La qual cosa
i obligatòria. De la segona meitat del segle
ja indica que la proporció de població que
XIX i fins a la meitat del segle XX, les escoles
manté un coneixement de català resta prou
republicanes inculquen el nou catecisme laic
important a Catalunya Nord, menys a Perpinnacionals i sobretot la llengua única que és
yà, zona urbana i de concentració d'immigrats Relació amb els altres
el francès. Els perpinyanesos triguen un segle
francesos del nord.
Paisos Catalans
a aprendre el francès.
Les condicions de no reconeixença
Finalment, l'última etapa -la sedel català a França converteixen molt sovint
gona meitat del segle XX-, els nord-catalans
Un altre factor determinant per a
la catalanitat en una realitat soterrada -només
opten per canviar de llengua i trien d'entre
la reeixida de la reconquesta lingúística són
un 1674 dels que saben català el parlen
les dues que ja coneixen aquella que l'escola
les relacions entre els Paisos Catalans. La
sovint o cada dia- : malgrat això, la població
i el poder parisenc han convertit en la sola
feblesa relativa del reconeixement estatal i
fa una valoració positiva del patrimoni
oficial, la més prestigiosa, la més útil per a
europeu de la llengua catalana ha de compenlingiístic i es mostra favorable al seu desenl'ascensió social i la carrera, enfront d'un
sar-se per una major connexió entre les
volupament. Així el 6270 (unes 180.000
català que és vergonyós, que és un llast i un
regions de la ccatalanofoniay. Els habitants
persones) voldrien que els seus fills aprenhandicap socioeconòmic.
de cada regió tenen molt per guanyar a
Cal tenir present a l'esperit aqueixa
evolució de les llengúes minoritzades per
mor de pensar una reconquesta lingúística,
un procés de normalització: 1/ necessitat
d'inscriure la legitimitat de la llengua en una
lògica ampla de preservació del patrimoni i
de referència a un conjunt lingúístic i cultural
ampli ("catalanofonia" — Paisos Catalans) ,
2/ generalitzar l'ensenyament de la llengua
que ha d'arribar a tota la població, 3/ tornar
prestigi i utilitat a la llengua per tal d'afavorir

la seua reutilització social.

I

LM.

guessin el català, un 4874 de la població
declara que el català és dmolty o dbastanb,
important (mentre solament el 3224 diu que
no l'importa). El 687 dels habitants (un 6226
a Perpinyà) és favorable al desenvolupament
de suports bilingúes.

La salvació per l'escola
De la mateixa manera que el francès s'ha generalitzat entre la població de
Catalunya Nord per l'escola, la reconquesta
del català passa per l'ensenyament de la llengua a tothom, seguint la via corsa que converteix l'ensenyament del cors en disciplina
ordinària 4proposaday a tots, i sobretot per
la multiplicació de les classes bilingúes. El
potencial de creixement és molt important ja
que del 274 actual dels joves que beneficien
d'aqueix ensenyament, es podria anar als 4026
que és el nivell de la demanda de les famílies
(sense cap publicitat).
Al mateix temps que la via de
l'ensenyament, les institucions -totes, des
dels municipis fins a la Generalitat i altres
governs autonòmics, passant pel Consell
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conèixer-se i recolzar-se mútuament: més
mercat lingúístic, més valoració de les iniciatives respectives, més exemples viscuts de
la realitat identitària comuna.
Un dels terrenys en el qual les relacions entre els Paisos Catalans s'estan desenvolupant a Catalunya Nord és l'escolar. El
liceu de Ceret al Vallespir, per exemple, ha
desenvolupat des de fa alguns anys contactes
i activitats amb un institut de Palma de Mallorca. Els dos centres amb noms de músics,
el liceu Deodat de Severac i l'institut Joan
Maria Thomàs, a través dels respectius professors de català i d'altres disciplines, han
participat en un programa europeu ajuntant
l'institut de l'Alguer, organitzen regularment
intercanvis, visites i estades d'alumnes i professors catalans a Mallorca i mallorquins
a Catalunya Nord, i estan concretant un
agermanament entre els respectius centres.

Completant la força innegable que procura
el treball comú amb el Principat, la relació
privilegiada entre perifèries -aquí dues parts
de l'històric Regne de Mallorca- dels Paisos
Catalans representa un enriquiment real i una
aproximació efectiva deguda a problemàtiques i comportaments socials força semblants. ÉS

Llengua

Joan Jaume Prost, membre

de l'APA Escola Pública,
apaescolapublicaDGaol.com

Ensenyament i llengua
catalana a Catalunya Nord

Dins un estat centralitzat i jacobí com és França, no hi ha i no hi havia espai dins la societat
per a una altra llengua, sinó la llengua elegida per la raó, la cultura, la potència i "el progrés".
Per repetir durant dos segles que hi havia només una llengua digna dins les aules, en les
assemblees, en els parlaments oficials, dins les administracions, a Catalunya Nord i també

dins les altres regions perifèriques de la República, els pobles locutors d'altres llengues
(alsacià, basc, bretó, occità,...) van integrar la vergonya, la visió camperola, l'autoodi dins

l'ús de llur llengua

L'ensenyament va ser una eina per a
permetre una tasca d'esborrament del fet
diferenciat, aquí el fet lingúístic. Han de ser
pobles tossuts perquè avui les llengúes són
malaltes però vives. La presència de la llengua
catalana en el sistema educatiu francès actual
és un llarg camí començat fa quasi 50 anys
(llei Deixonne) i avui dia només sem a l'inici
d'un reconeixement dins la institució.
A Catalunya Nord, on l'ensenyament públic escolaritza més del 8099 dels
joves, la presència de la llengua catalana era
reduida a horetes en unes escoles maternals
o primàries. Una presència que depenia molt
sovint de la voluntat i de la capacitat dels
mestres.

Durant 80 anys (1880-1960), el
procés de francesització ha estat molt fort,
principalment en el camp escolar on l'ús de
la llengua del poble, el català, era prohibit.

van projectar la llengua catalana com un
desavantatge, un fre a la promoció social,
inútil per a integrar la funció pública, és a
dir, contrari al camí cap a la modernitat.
Valors que van integrar les mentalitats, i els
pares, sobretot entre els anys 1930 i 1960,

van substituir com a llengua de comunicació
amb els fills el català pel francès amb diferències notables segons la categoria social a la
qual pertanyien.
Fins als anys 70, l'ensenyament de
la llengua catalana es duia a terme sota la
forma d'una sensibilització, un afegit dins les
assignatures complementàries a l'ensenyament primari. Dins l'ensenyament secundari,
a vegades, era objecte d'estudi, en aquest cas
sobretot a causa de la voluntat d'uns profes-

SOTS.

Com a conseqúència de l'escassa
presència de la llengua catalana dins
l'ensenyament públic o privat, a partir dels
Al nivell ideològic, a més d'afrancesar la mainada, els mestres i els funcionaris anys 70 i 80 van aparèixer en diferents regions

1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

de l'estat francès (Eustadi Nord, Bretanya,

Occitània....) escoles associatives, gràcies a
la voluntat de pares i militants. Així, l'any
1976 es va crear la Bressola amb la finalitat
d'educar la mainada de Catalunya Nord (vegeu requadre). L'any 1981 es va crear
l'Associació Arrels amb la tasca de fer que
el català fos present a les ones radiofòniques
de Catalunya Nord i també va crear una
escola, immersiva fins als 8 anys i bilingúe
després. Aquesta escola es va integrar a la
xarxa educativa pública fa 8 anys, tot guardant
la seva especificitat pedagògica, la de la
immersió precoç. Avui dia manté aquesta
línia amb 178 alumnes de 2 a 11 anys, una

línia que miren amb molta enveja els bretons
de l'Associació Divvan.
No ens podem descuidar del centre
d'ensenyament secundari en català, el Comte
Guifré de Perpinyà, que escolaritza alumnes
de 12 a 15 anys dins classes amb efectius
molt reduits.

Evolució dels efectius de les classes bilingues català-francès (a maternal i primari, dades: octubre 2003)
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L'any 1993 es va obrir la primera classe bilingúe dins l'escola pública a Catalunya Nord, al barri
oest de Perpinyà de Sant Assiscle. Havia de ser l'inici d'un desenvolupament dificil, lent però
continu ja que a l'inici del mes de setembre del 2003 ja tenia 1.000 alumnes
Què és una línia bilingúe2 És una branca dins
una escola on els alumnes poden començar
a estudiar, a partir de 4 anys, 12 hores en
català i 12 hores en francès. És un esdeveniment. Estudiar matemàtiques, ciències... en
català a l'escola pública:
Què representa aquesta xifra2 Dels 36.000
alumnes del parvulari i del primari de Catalunya Nord, aquests 1.000 alumnes representen un 2,7724 dels alumnes escolaritzats. És
molt i és molt poc a la vegada. És molt després
d'anys de política d'anorreament lingúístic i
és l'únic espai on el català té un xic de reconeixement, un Xic d'oficialitat.
És molt poc si mirem cap a Alsàcia, on aquest
percentatge és d'un 7,596, i cap a EusRadi
Nord, on és d'un 23,874, i és una gota d'aigua
si considerem els drets lingúístics a nivell

reben una sensibilització o un ensenyament
de català de mitja hora, de tres quarts d'hora,
o a vegades de dues hores. Aquest ensenya-

"Brevet dels Col-legis", els alumnes poden
triar, com a assignatura permesa en català,
la d'història i geografia.

ment no permet aconseguir alumnes locutors,
principalment per la poca exposició cara a
la llengua, i a més no hi ha una continuitat
dins la carrera de l'alumne. Almenys tenen
unes referències de cultura catalana que pot
permetre més tard a nivell individual un
interès per la llengua. S'ha vist al secundari

Un liceu —institut- de Perpinyà i
un de Ceret (alumnes de 15 a 18 anys) disposen d'una línia amb tendència bilingúe,
però que pateix de les mateixes mancances
que els col-legis del secundari.

Hem d'afegir el treball de dues
associacions, l'APA Escola Pública i l'Aplec.
alumnes que han tingut una sensibilització L'APA Escola Pública és una associació de
al primari, i han pres el català com a llengua
pares que celebra reunions als pobles per tal
d'estudi a més de l'anglès, el castellà o
de promoure l'obertura de classes bilingúes.
l'alemany.
Té elegits en alguns consells escolars. Aques-

Al secundari, encara, a Perpinyà,
a Ceret i a Prada, tres col-legis secundaris
públics tenen línies per a tirar endavant una
escolarització parcialment en català per als
alumnes de 12 a 15 anys. Parcialment, perquè
europeu.
l'horari no respecta pas la paritat i les assignatures ensenyades en català no arriben a un
Cal esmentar també que hi ha prop
de 8.900 alumnes al parvulari o primari que terç del temps setmanal. Al diploma del

ta associació elabora una informació de cara
als pares sobre el funcionament de les classes
bilingúes.

L'Aplec, associació per a
l'ensenyament del català, permet la gestió
d'una trentena d'intervinents en 28 municipis
de Catalunya Nord que actuen dins classes
de maternal i primari.

Localització de les classes bilingúes de
les escoles públiques a Catalunya-Nord

Escoles laiques catalanes
llla de Tet: 2 classes /..-

Prada: 6 classes .Ú.—,
Font-Romeu: 1 classe Angostrina: 1 classe .— /

"Perpinyà: 18 classes
"Cabestany: 2 classes

Elna: 1 classe
, Ceret: 11 classes

Quin són els obstacles a superar per enfortir l'ensenyament
del català i en català a Catalunya Nord7
Continuar les mobilitzacions per tal d'aconseguir la modificació de l'article 2 de la
Constitució francesa que diu que només el francès és la llengua de la República.
Tenir més mestres al parvulari i al primari de les escoles públiques: l'administració
acadèmica declara que no té prou mestres per respondre a la demanda dels pares, quan
és la mateixa administració que limita el nombre de places en les oposicions i deixa
vacants cada any 7 o 8 llocs, quan caldria cobrir-ne de 35 a 451 Un càlcul de l'APA Escola
Pública indica que caldrien 242 mestres bilingúes per poder respondre a la demanda
dels pares a Catalunya Nord, i això només únicament a maternal i primari.
Obrir classes bilingúes per a nins de 2 i 3 anys.
Introduir un període d'immersió en els primers cicles, malgrat les interpretacions del
Consell d'Estat.
No discriminar els mestres bilingúes, per exemple, hi ha una mitjana d'1 mestre de
substitució per 12 classes monolingúes en francès i 1 mestre per 42 classes bilingúes.
Cal preveure també la formació de professors de secundari en català per a les
assignatures científiques, matemàtiques.....
Realitzar manuals escolars.
Fer la promoció de l'ensenyament bilingue a paritat o immersiu.
Hi ha feina...

H

Les escoles catalanes de Catalunya
Nord "La Bressola" permeten majoritàriament, no solament l'aprenentatge
de la llengua catalana sinó també el
seu ús a l'hora de l'esbarjo, malgrat
que l'alumnat és de família francòfona
en un 9599. Aquestes escoles integren
nens de tots els orígens (catalans,
europeus, africans, etc.) o classes
socials. El nombre d'alumnes —uns

500 actualment- s'ha doblat en els
darrers cinc anys i només la manca
de mitjans impedeix que se'n matriculin més. Enguany La Bressola ha
obert el seu primer centre de secun-

dària al municipi del Soler (Rosselló),
amb alumnes procedents de les diMS CI Ce cec il
del territori. Aquesta iniciativa permet
de consolidar l'ús de la llengua suara
esmentat així com donar continuitat
pedagògica a un projecte que recull
Cada vegada més adhesions: un
alumne de La Bressola tant podrà
estudiar a Montpeller com a Barcelona
ja que és veritablement bilingúue (català i francès). Per aquest motiu el
projecte apareix com a adequat per
a la situació geogràfica en l'Europa
de Schengen. Més informació a internet: vvvvvv.bressola.com
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Va néixer l'any 1980 amb l'objectiu de reivindicar el respecte a la llengua i la cultura
catalanes per part de les autoritats franceses.
Independent de les administracions i partits
polítics, la Federació ha assolit la representació del conjunt del moviment associatiu
nord-català. Unes 40 entitats s'han adherit a
la Federació. De les escoles catalanes als
foments de la sardana, el prisma de les associacions és molt ampli i variat: grups
d'animació, cursos de català per adults, editorials, cantants, ràdio catalana, grups de
teatre, difusió cultural,...
La Federació no pretén substituir
cap entitat sinó actuar en nom de tots quan
es tracta de plantar cara davant una agressió

a la llengua o a la cultura. És així que va
coordinar les manifestacions en contra del
prefecte Bonnet. També coordina campanyes
genèriques d'interès col-lectiu. Les primeres
als anys vuitanta "Volem català a la ràdio i
a la televisió" i "Volem català a l'escola"
varen cohesionar el moviment catalanista.
Al costat de les altres minories lingiístiques
de l'estat francès denuncia l'article 2 de la
constitució francesa i la no-ratificació de la
carta europea de protecció de les llengúes
minoritàries. La Federació organitza les manifestacions reivindicatives de la diada de
Catalunya Nord al voltant del 7 de novembre
tot denunciant el Tractat dels Pirineus. D'ençà
uns cinc anys assegura la representació nord-

catalana del Correllengua, acollint-ne l'acte
final a Perpinyà. La seva última campanya
"D'acord pel català" va dirigida al foment de
l'expressió catalana en la comunicació empresarial: etiquetatge, retolació, atenció al
públic en llengua catalana, etc.
La Federació ha interpel'lat els
polítics sud-catalans durant la passada campanya electoral per tal que es comprometin
a dedicar una sessió anual del Parlament de
Catalunya a rebre i escoltar les associacions
culturals de Catalunya Nord. Si bé la Generalitat dóna suport econòmic a certes entitats,
es té el sentiment que no hi ha una visió prou
clara de la pluralitat i de les necessitats dels
actors culturals nord-catalans.
8
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Dissabte 20 de setembre, la ràdio catalana
de Perpinyà, Ràdio Arrels, es vestia de gala
en motiu de la inauguració dels seus nous
estudis ubicats a dues passes de la Casa de
la Generalitat també inaugurada a principi
de setembre.

els repetidors i les despeses de personal.

L'equip està constituit per una plantilla de 4 periodistes-animadors polivalents
ajudats per 15 animadors benèvols.
La programació, integrament en llengua catalana, constitueix una peculiaritat en un país
Ràdio Arrels és una ràdio associa- on la Constitució prohibeix l'expressió pública
d'una llengua altra que el francès. El percentiva que ha renunciat a la publicitat, va néixer
tatge de cançó i música catalana és també el
arran del fenomen de les ràdios lliures sorgit
més elevat de totes les emissores dels Paisos
a l'estat francès durant la primavera del 1981
Catalans.
quan François Mitterand va ser elegit a la
Presidència de la República. Posant fi al
Certament, Ràdio Arrels no és la
monopoli de la radiodifusió, el govern sociaràdio majoritàriament escoltada a Catalunya
lista va legalitzar unes cinc-centes ràdios
Nord, però es mereix el respecte, per part
associatives. Ràdio Arrels és, a hores d'ara,
tant de les autoritats locals com del conjunt
de la societat civil, per la seva informació
la degana d'aquestes ràdios a la Catalunya
pluralista i el seu to inequívoc. Tot deixa
Nord. Un veritable miracle si es té en compte
apostar que l'emissora seguirà i ampliarà la
el pressupost molt ajustat del qual disposa
seva triple funció de ràdio d'informació,
l'associació per mantenir les instal-lacions,

pedagògica -participant a la normalització
lingúística i cultural- i de ràdio companyia.

Ràdio Arrels es sintonitza a la plana
del Rosselló (95.00 FM), a Cerdanya (93.10)
al Conflent (95.50) i al Vallespir (88.20).
Un dels reptes d'Arrels a més a
més d'ampliar plantilla i programació serà,
en un futur proper, aconseguir una frequiència
al sud de les Alberes per convertir-se en un
autèntic mitjà de comunicació transfronterer
per permetre d'acompanyar el moviment ja
irreversible d'esborrament de la frontera (projectes interreg, cooperacions, intercanvis
culturals, mediambientals...), en fi, les noves
tecnologies haurien de fer arribar la música
i la seva programació arreu a través de la
xarxa internet. Ràdio Arrels és membre de
la Federació de ràdios i televisions locals de
Catalunya.
en

Societat
LT Le

Joan Guardia

Ens podries dir, en el conjunt del sindicalisme francès quina representativitat té la
CFDT i quina és la seva línia ideològica2
La CFDT és la primera organització sindical
a l'Estat francès en nombre d'afiliats, a prop
de 865.000. Al 2003, la sociologia de la CFDT
mostra la seva representativitat de l'assalariat,
43,6 79 dels afiliats són dones i 59,4 29 són

d'empreses privades. A nivell ideològic és
una organització sindical que sempre s'ha
manifestat independent dels partits. No és
una força addicional d'un partit. Els partits
polítics són essencials per a fer viure la democràcia però el compromís del militant
sindical i del militant polític no és el mateix.
La CFDT no és neutre, vol alimentar el debat

En els darrers mesos, potser una de les
discussions més importants de tipus social
que hi ha hagut a França ha estat la reforma
de les pensions, en quin punt està aquesta

govern que tenim no l'han triat les organitzacions sindicals. La CFDT hem anat al màxim
que es podia treure, la proba és que altres
organitzacions sindicals han intentat rellançar
el moviment i no ha funcionat.

discussió2 La reforma de les pensions és un
problema que no és nou, però esperar més
era la pitjor de les solucions. A la vista de la
situació demogràfica i l'augment, feliçment,
de l'esperança de vida, era inevitable una
reforma de les jubilacions. Ningú, excepte
uns quants ultraliberals, posava en dubte la
jubilació per repartició, un sistema on
l'assalariat assegura la jubilació als ancians.
Sense acord i sense la pressió social, el poder
adquisitiu dels jubilats s'hauria empitjorat.
Sense acord, les jubilacions haurien costat

Ara fa cosa d'un any el govern del senyor
Raffarin va plantejar un projecte de descentralització. En quin punt es troba aquest

procés2 El govern no ha engegat cap discussió, ha proposat un pla i no ha volgut discutirlo. Una descentralització a favor de quina
entitat2 de les Regions, dels Departaments2
Hem de lamentar que el govern, que no té la
pedagogia per presentar el seu punt de vista,
no ho ha fet bé. Aquesta descentralització
s'ha vist com una manera d'estalviar unes
despeses a l'Estat, i no és això la descentrali-

tzació. La descentralització és proporcionar
serveis més a prop dels ciutadans, els dóna
la possibilitat que hi hagi un responsable
proper quan es pren una decisió. No cal una
rebaixa dels serveis socials o públics. El fet
de proposar sense negociar ha alterat molt la
idea de descentralització a França. D'una
solució n'han fet un problema.
Quines raons ha adduit el govern Raffarin
per impulsar el procés de descentralitza-

ció2 Ho ha fet perquè el sistema jacobí arribarà
un moment que patirà un bloqueig. No es pot
decidir tot des de París. Raffarin ho ha presentat com una evolució. No n'hi ha prou. Hi
ha d'haver una representació de la gent, del
públic, dels treballadors, a diferents nivells

del país. Aquest govern ha volgut imposar
sense concertació.
Pot haver-hi influit també pensar que, des
d'un punt de vista estrictament econòmic,
un estat amb més quotes de descentralització pot ser més eficient ara que estem en
el procés d'una ampliació de la Unió Europea, d'una banda, un procés de globalització
creixent que faci que sectors de la mateixa
dreta o fins i tot del món empresarial vegin
que des d'un punt de vista econòmic també
interessa una descentralització2 Sí, ens ha
d'interessar com a sindicat, després a nivell
de funcionament general. No sé si estalviaríem
molts sous, però que faríem un servei més a
prop de la gent n'estem tots convençuts aquí.
Apareix, però, la mitologia jacobina de dir
cada vegada més cares i la situació dels jubilats que tot el que és d'Estat és a un nivell superior,
és a dir, els treballadors si són funcionaris
cada vegada menys envejable. Adherents,
d'Estat sembla que ho tenen com de dret diví
militants i fins i tot sindicats de la Confedei pensen que Si són funcionaris territorials de
ració han expressat a vegades llur oposició.
Sovint per part de sectors en oposició a l'actual la regió, del departament, dels municipis, són
ja d'una altra categoria. Hem sentit durant
línia de la Confederació. Potser també la
comunicació interna no era prou ràpida, hauria tota la primavera un discurs que ha magnificat
aquesta funció de l'Estat i ha deixat els altres
calgut millorar la informació en temps real.
treballadors com Si fossin de segona categoria.
La CFDT és un sindicat de lluita i també un
sindicat de negociació. D'altres organitzacions Sobre això la CFDT ha dit que els treballadors
territorials sovint tenen millor protecció social
es van negar a continuar la discussió, però el

No podem fer la promoció d'una cosa, la llengua,
que ens obliguen d'amagar. Cada dia hi ha més
gent que volen que sigui reconeguda la possibilitat
d'expressar-se amb l'una i l'altra de les nostres
llengiúes
democràtic. Sem independents però no indiferents cara als partits polítics. Busquem
resultats positius pels assalariats i per desenvolupar la nostra voluntat de transformació
social a partir del món com és. Volem fer
respectar a tot arreu, també a les multinacionals, normes socials i de medi ambient que
poden assegurar ingressos i protecció social
decent a tots. Sem també d'una certa manera
altermundialista, ja que sem per una mundialització regulada.

LE RAMEÀNERA EEE EE AECENAR ELL AECR
i de drets que uns funcionaris de l'Estat,
perquè sovint la gestió del personal de l'Estat
és molt més complicada que l'Administració
dins les regions. És una realitat que hi ha
regions a França que són més riques que
d'altres, hi ha regions que tenen més poder,
però això no sempre es trasllada a les inversions que fan. Hem vist que regions amb una
renda més feble fan més inversions en el
sector ensenyament, en els liceus, que les que
tenen una renda més forta. Per tant, això vol

dir que el que és important és la gent que fa
la gestió a la regió i no només la riquesa
d'aquesta regió. La gent que faran aquesta
gestió són elegits, hauran de donar comptes
als ciutadans, els prefectes mai són elegits.
La riquesa és una cosa, després és encara més

important la seva repartició, perquè una regió
rica amb una repartició dolenta és segurament
pitjor que una regió menys rica amb repartició
més igualitària.
Encara que amb aquesta resposta ja potser
s'insinua, en què consisteix exactament el
concepte de jacobinisme i com afectaria
les forces socials de dreta i d'esquerra2 Els
jacobins no es defineixen ells mateixos com
a jacobins, pensen que tothom ha de ser igual,
però el que no expliquen és que hem de ser
iguals a ells. El jacobinisme ve a dir que hem
de ser tots iguals i parlar, per exemple, tots
la mateixa llengua, però quina mateixa llengua" la llengua del poder. Aquí, políticament
s'imposa aquest model, i és jacobí perquè
s'imposa als altres. Aquesta imposició
l'arriben a acceptar i a reconèixer com un
progrés, com una modernitat. Tenim
l'exemple, aquí, de deixar la llengua, de tenir

com a models culturals els que són de París
i de desqualificar tot el que és fora del centre
de l'Estat o de les Regions.
Fins a quin punt és certa la sensació
d'optimisme, que d'un parell d'anys ençà,
té la gent de la Catalunya Nord que s'interessa per la recuperació, la revitalització
de la llengua i la cultura2 en quin punt es

tot, d'una euroregió. Encara que la gent del
país, sobretot els més vells, no tenen aquest
enfocament, però els joves i la gent d'aquí i
de fora si que el té i no els suposa cap problema que hi hagi ni una cultura diferent, ni una
manera de viure diferent, fins i tot una llengua
que no sigui la mateixa. Amb la joventut, hi
ha més obertura.

ja que no tenim indústries amb tres mil o
quatre mil empleats que permetin tenir assalariats que es dediquin únicament al sindicat.
l això per a nosaltres és un pes. Per exemple,
en el sector del turisme ens és molt difícil
d'entrar ja que el constitueixen microempreses, a vegades amb un funcionament estacional
a la costa o a la muntanya.

A partir dels anys seixanta i setanta el turisme ha tingut un paper clau. Hi ha voluntat
d'actuacions que intentin que, a banda dels
beneficis del turisme, hi hagi una certa
diversificació de l'activitat econòmica, perquè l'economia no depengui d'un sol sector2
Sí, això s'ha dibuixat cap als anys seixanta.
S'ha dit de crear al Llenguadoc-Rosselló el

Està aconseguint França un model d'integració a la ciutadania francesa de tots
aquests milions d'immigrants que ja arriben
segons els càlculs més actuals a un 696 de
la població francesa2 A nivell social no s'ha
tingut en compte l'arribada de treballadors i
després de famílies d'immigrants. Tot i la
República Francesa i el tots som iguals s'han
format guetos, però reconèixer que dins la
República Francesa hi ha guetos és un tabú.
Només hem de fixar-nos en una ciutat per
veure que hi ha barris sencers que estan ocupats per comunitats, per tant aquí ha fallat la
llibertat, la igualtat i la fraternitat per a tots.

que en deien una nova Florida, és a dir un

desenvolupament cara al turisme, sobretot a
la costa. És una realitat avui dia. Catalunya
Nord viu en part del turisme, a més de
l'agricultura, sobretot de la vinya i de la fruita.
També s'ha intentat una petita industrialitza-

Si el servei públic d'educació és un servei que ha de
respondre a la demanda dels pares, podem dir que a
Catalunya Nord encara li queda molt de camí per ser
un servei democràtic

ció, però sempre amb molta precarietat. Les
empreses són petites, per tant es fa difícil de
parlar d'un sector secundari de la industrialització, però en canvi els serveis han augmentat
molt i és veritat que una part de la població
ha passat de ser del món rural -de pagès, de
les mines o de la ramaderia- directament al
sector dels serveis, al sector terciari, és a dir
que no han passat per una fase industrial. Hi
ha molt poca indústria aquí, excepte una de
transformació de productes agrícoles, per
exemple, però encara el camp avui dia representa una força a Catalunya Nord.

Ara mateix en particular a la Catalunya Nord
quins serien els principals reptes del sinditrobaria ara mateix la catalanitat a la Cata- calisme, dels treballadors, que s'han
lunya Nord2 Hi ha més d'un factor, perexem- d'encarar2 Els principals reptes són la sindiple, la mundialització fa que la gent busqui
calització en les petites empreses de serveis
estar arrelada a una terra, a una cultura, fins
i els comerços. També el repte és d'un canvi
i tot jo diria que gent que ve de fora busca
de mentalitat. Fins ara el sindicalisme era
entrar en alguna associació, portar el nin a
assimilat a un militantisme, companys que es
una escola on podrà aprendre el català o en
podien dedicar a fer feina sense comptar les
català. Encara que sovint n'hi ha que fan
hores. Ara com ara veiem que potser caldrà
catastrofisme "estem perduts" "hi ha més gent pagar gent per a mantenir unes seccions que
de fora que del país" però això no vol dir res, abans portaven companys del sindicat. Tenim
si aquesta gent que vénen es volen integrar
potser a Catalunya Nord una facilitat per
és per a Catalunya Nord una sort i ens sembla trobar permanents sindicals dins la funció
pública i per això a les eleccions sindicals
que si les institucions juguen el joc -i no
podem aconseguir uns quants delegats que
només les institucions-, els municipis, els
poden dedicar un quart de la setmana, mitja
sindicats, hi haurà una presa de consciència
cada cop més forta. Cal anar pas a pas. Sí que setmana o més, a treballar per al sindicat.
Però només existeix això en dos o tres rams,
hi ha gent que pensa que formem part, fins i

El país té un deute social amb aquesta gent
que han vingut a treballar. A aquesta gent
se'ls ha dit "heu de disfressar-vos de francesos
i tindreu les mateixes consideracions que els
francesos", però no podem pas canviar una
persona i una cultura, ni passar de l'una a
l'altra, per tant el model que ha quedat és
l'estrictament jacobí, és a dir, "heu de fer com
nosaltres". Ha sortit fa un parell d'anys a
França el problema del vel que tapa la cabellera de les noies musulmanes. Hi haurà una
nova legislació) Farem més segregacions2
Foragitarem joves de l'escola perquè tenen
el cap cobert2 I d'altres joves podran ensenyar
vestits de marques, més que visibles que
també tenen connotacions ideològiquesi
Tornant a la Catalunya Nord, l'Ajuntament
de Perpinyà, el Consell General, el Consell
Regional, en general el món polític s'implica

més actualment a defensar la catalanitat2
Sí, defensen, s'impliquen, però ho fan, jo
diria, sovint per a sortir a la foto bé, és a dir

que un polític aquí, a Catalunya Nord, ha de
saber que si no parla català tindrà un handicap

a la seva carrera. És un bon començament,
però no n'hi ha prou de fer un discurs, si
després del discurs només hi ha mots que
s'envolen. El que voldríem nosaltres és que
la catalanitat no sigui un tema de dos o tres
dies a l'any, sinó que per exemple a les escoles
no hi hagi pares en llista d'espera o que la
senyalització arribi un dia que no sigui una

cosa reservada a quaranta carrers de Perpinyà,
que hi hagi realment una programació
d'aquesta catalanitat, perquè tot el que es pot
fer en francès també es pot fer en català. Aquí

any consecutiu. Com va anar la celebració

però, entrem en un debat a nivell de la Cons-

llengua. No hem pogut tocar aquí tot el públic,
ens cal encara associar més joves tant al
concert com al Correllengua i millorar la
informació sobre la nostra realitat cara a la
gent del Sud.

titució, la llengua oficial de la República és
el francès i fora d'això no existeix cap marc
legal. Sem dins la il-legalitat, per tant, quan
un municipi vol fer alguna cosa en català, ja

d'enguany2 Potser va venir menys gent a

Catalunya Nord de la Catalunya Sud i de les
Illes i del País Valencià.

donar suport a les reivindicacions, que eren
sobretot lingiístiques, és a dir, el dret a la

Més de la meitat dels pares són partidaris
que els seus fills aprenguin català a l'escola,
i en particular a l'escola pública. Podríem
dir que ara mateix hi ha més demanda que
no pas oferta2 Sí, això és cert, hi ha més
demanda que oferta. Fa sis o set anys es va
fer una enquesta que constatava que el trentavuit per cent dels pares estaven d'acord que
el nin fos escolaritzat dins una filera bilingúe,
meitat en català meitat en francès. És
l'Administració que no dóna resposta a aquesta demanada social. Cada any obren un concurs per a formar set o vuit mestres bilingúes,

per què només set o vuit2 Ens diuen que no
en troben. Però la realitat és que en troben
vuit perquè en el concurs, en les oposicions
només en demanen vuit. El dia que en demanin
quaranta-cinc, en trobaran quaranta-cinc. És
l'Administració que fa el concurs, que limita
les places.
A la Catalunya Sud es coneix sobretot la

tasca de les escoles associatives com la
Bressola i Arrels, però hi ha una creixent
importància de l'ensenyament a meitat
horària en francès i català a l'escola pública.
Hi ha perspectives que segueixi creixent el
percentatge d'alumnes de l'escola pública
que poden fer el seu ensenyament parcial-

ment en català2 Jo diria que és l'únic domini
on l'Estat jacobí que tenim permet que el
català tingui un espai d'oficialitat. Això només
passa a l'escola, no hi ha cap altre domini on
el català sigui reconegut. Les primeres classes
ens hi vam trobar amb el desafortunat prefecte El pròxim mes de gener, els dies 16 i 17, es
Bonnet fa deu anys. No podem fer la promoció faran les sisenes Jornades Llengua, Treball
es van endegar l'any 1993 amb moltes difid'una cosa, la llengua, que ens obliguen
cultats. Tenim mestres que s'hi dediquen amb
i Societat a partir de la coorganització de
d'amagar. Cada dia hi ha més gent que vol
la CFDT, la UGT de Catalunya, la UGT de les moltes ganes, amb molta capacitat. Jo diria
que sigui reconeguda la possibilitat d'exque és una tasca encara més difícil que dintre
llles Balears i Avalot. Com valores la
pressar-se amb l'una i l'altra de les nostres
l'escola associativa, perquè, a fora has de
col-laboració de sindicats d'una banda i
llengúes.
batallar per tenir subvencions, per tenir matealtra d'aquesta frontera que es va esborrant
rial, per ser reconegut, però dins l'escola hi
mica en mica i la implicació en aquest cas
ha una línia. A l'escola pública és més difícil,
de
la
CFDT
en
la
col-laboració
transfronterera
Quina perspectives hi ha perquè a la Repúhi ha entrebancs d'un costat i de l'altre, fins
i en la reivindicació de la llengua i cultura
blica francesa hi hagi un cert reconeixement
catalanes2 Jo diria que anem a jugar en un i tot amb sindicats que hi van en contra... La
legal de les llengiies que no són el francès2
resposta dels pares, per a mi, és plena de futur.
camp nou. Fins ara han jugat els polítics, que
Serà una tasca dura, em sembla, perquè tenim
Cada cop que s'ha obert una classe, hi havia
uns Parlaments, ja sigui a l'Assemblea Nacio- es fan visibles d'una banda i l'altra, han jugat
vint o vint-i-cinc nins per omplir-la. Si el mes
unes associacions culturals per motius potser
nal, ja sigui al Senat, que no votaran una
de setembre del 2004 podem obrir deu classes
només lingúístics i culturals, i, ara, nosaltres
modificació de l'article 2. Però dins l'Europa
més, seran plenes de seguida, si hi ha una
eixamplarem aquest marc d'utilitzar referents
d'avui s'exigeix als estats que hi volen entrar
oferta molt àmplia de seguida els espais eduel respecte dels drets lingúístics, és a dir, que culturals i lingiístics, però no només aquests,
catius s'omplen. És una cosa que hem
hi ha també referents socials, perquè si dos
si avui França s'hagués d'adherir a Europa
potser la seva candidatura seria rebutjada,
sindicats es troben és perquè hi ha problemàti- d'aconseguir, l'Estat francès ha de practicar
perquè no compleix això que s'exigeix als
una política reformista en consonància amb
ques que els han apropat. Comptarem en
altres estats. Un canvi de generació o una
aquesta jornada amb gent que no ha entrat
el que nosaltres volem, és a dir, hem de ferpressió de nivell europeu em sembla que
fins ara al món català, però les jornades els
li arribar que la gent ho volem i que ens ha
permetrà un canvi a nivell institucional.
permetran entrar-hi no per la porta habitual
de respectar la demanda. Si el servei públic
de les reivindicacions lingúisticoculturals,
d'educació és un servei que ha de respondre
són gent que descobriran que al sud hi ha
a la demanda dels pares, podem dir que a
El passat 7 de novembre, coincidint amb
electricistes, mestres, gent de la funció terriCatalunya Nord encara li queda molt de camí
l'aniversari del Tractat dels Pirineus es va
torial, ... que tenen problemes que són semper ser un servei democràtic.
celebrar a Perpinyà amb tot un seguit
d'actes el final del Correllengua ja per quart
blants als nostres. Això ajudarà a apropar la
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La Catalunya Nord és un territori de la Catalunya històrica, que res no distingia
fonamentalment del conjunt que integrava, si no fos per la se va posició de front
septentrional i per formar part dels primers comtats històrics catalans. Va ser
artificialment separada de la resta del Principat pel Tractat dels Pirineus, ja fa
tres segles i mig. Sobretot als segles XIX i XX, amb les evolucions econòmiques

contrastades, amb la més gran eficiència dels Estats per a controlar i aillar els
seus territoris, i amb la instal-lació precoç de la democràcia a França -i la
correlativa participació dels ciutadans a les opcions i estructures estatals-, la

frontera es va anar aprofundint, fins al punt de ser una de les més diferenciades
i controlades de l'Europa de l'oest.
de comunicació i de treball com qualsevol
altra, per una millor qualitat de vida dels seus
habitants.

petites ciutats, escampades per tot el Rosselló,
tenen només entre sis i dotze mil habitants.
Amb la millora de les comunicacions de proximitat i la construcció d'habitatges cada vegada
El rerepaís muntanyenc, després
de perdre més de la meitat dels seus habitants més lluny de la ciutat per raons de cost del
terreny, la influència de Perpinyà s'estén a
per èxode rural i tancament de les seves indústries tradicionals extractives, metal-lúrtota la plana, com ho palesen els importants
giques o tèxtils, veu avui dia la seva població
moviments pendulars domicili-treball i els
estabilitzada o en lleuger creixement quan el
embussos del matí i de final de cada tarda.
turisme s'hi fa més actiu, com a Cerdanya i
Aquests elements i el turisme creixent provoal Capcir, gràcies a l'esquí i, en menys grau,
quen de retruc una poc controlada especulació
al Conflent, al Vallespir i al Fenolledès.
sobre les propietats rurals, que dificulta el
desenvolupament agrícola però assegura la
Perpinyà, amb 110.000 habitants
continuació del sistema. La ramaderia és una
a la ciutat mateixa i més de 170.000 amb la
seva primera faixa periurbana, és la sola ciutat activitat limitada, que no arriba a animar el
important nord-catalana. Les altres nombroses rerepaís, malgrat unes iniciatives valorades
com la denominació d'origen controlada Rosada del Pirineu per la vedella de muntanya
criada sota la mare. L'agricultura es concentra
Per situar breument Catalunya Nord direm que cobreix 4.116 im2 i tenia 392.800
a la plana del Rosselló i als seus annexos del
habitants al cens del 1999, per superar la fita dels 400.000 el 2001, o sigui una
densitat de 97 hab/em2. De les sis comarques que la integren (una d'elles la meitat
baix Vallespir i del baix Conflent, amb tres
de la Cerdanya històrica), el Rosselló concentra la part més gran de l'activitat, de
produccions principals, primer el vi, gairebé
la població -més del 8090- i de les comunicacions. Per donar punts de comparació,
tot en denominació d'origen Costers del RosCatalunya Nord és l'equivalent d'una petita província (la de Girona comptava 550.540
selló, Ribesaltes, Maurí i Banyuls, seguit per
habitants el 1999, per 5.872 im2 i una densitat de 94), i el Rosselló té una superfície
la fruita, on préssecs i nectarines són l'essencomparable a la del Segrià a Lleida, però el doble de població o, si es vol un altre
cial de la producció, i pels llegums, amb els
exemple, amb una superfície i una població semblants al conjunt de la regió tarragonina,
enciams, escaroles, coliflors i carxofes
és a dir del triangle Tarragona-Valls-Reus i de la suma de les tres comarques del
d'hivern i primavera, i les tomates i altres
Tarragonès, de l'Alt i del Baix Camp.
llegums de l'estiu.

Avui dia aquesta frontera es va desmantellant, però costa molt que l'espai transfronterer
passi a ser fluid i realment obert, tant per
culpa de la inèrcia o de la mala voluntat dels
Estats i administracions, com de la divergència
econòmica, del desconeixement mutu i de les
barreres lingiúístiques que, ai lasl, s'han fet
realitat per una majoria d'habitants. Ara bé,
des de l'aplicació de l'Acta Única Europea i
de la signatura dels Tractats de Maastricht,
és a dir en una dècada, les coses han evolucionat prou ràpidament i ens trobem avui dia
en un panorama movedís. Ens cal empènyer
les evolucions espontànies per què aquestes
terres, de banda i banda d'una frontera a l'origen no volguda, es transformin en un espai

És una agricultura moderna de productors
petits o mitjans, molt atents a les innovacions
i a les evolucions del mercat, que dóna el 926
del PIB amb el 729 dels actius. A més a més
cal considerar que un actiu agrícola indueix
més d'un actiu per la comercialització, la
transformació o els serveis de transports i
bancs. Però, tot i el seu èxit tècnic i organitzatiu, coneix una contracció visible car, com
hem dit, el preu i el gel dels terrenys dificulta
l'extensió o la reconversió de les finques i,
sobretot, perquè moltes explotacions viables
no es poden traspassar. És la consegiiència
de la crisi agrària provocada pel primer Mercat
Comú, amb una competència forta, una caiguda dels preus i d'un 4029 del valor de la
producció, i el correlatiu èxode França endins
de tota una generació de fills de pagesos
catalans. La població activa agrícola va baixar
de més de la meitat, però va superar les tres

l'activitat (últimament determinats empresaris
es queixen via premsa de la competència en
aquest camp que els fa Catalunya i la Costa
Brava qualificada de "deslleial"). Es tracta
d'esquí a Cerdanya i Capcir, amb una oferta
que atreu molts catalans del sud, de termalisme
i estiueig a totes les comarques interiors i,
sobretot, de turisme costaner d'estiu a la
llarguíssima costa sorrenca rossellonesa i a
l'esplèndida Costa Vermella, de Cotlliure a

verdures vénen el 6026 del País Valencià,
principalment cítrics, i el 2024 del Marroc.
Del 2026 que queda només un terç prové de
Catalunya Nord i la resta d'altres paisos europeus, mediterranis o americans.

El creixement continu de la població es fa sobretot per immigració de gent
provinent del conjunt de l'Estat francès, que
s'afegeix a la tradicional i incrementada
presència de magrebins i d'espanyols. Entre
Cervera, una costa rocosa on el vinyer de els nouvinguts hi ha molts jubilats, que acceBanyuls s'emmiralla dins el mar, "Vinyes
ntuen l'envelliment de la població car una
verdes vora el mar".
part dels joves emigra per raons de feina.
Això té una consequència directa sobre la
L'oferta i l'activitat comercials són
catalanitat i l'ús de la llengua. També cal
uns dels caràcters destacats de Catalunya
mencionar una peculiaritat que s'observa a
Nord, que sorprenen sempre el visitant pel
tots els departaments mediterranis francesos,
seu pes i la seva varietat. Si el petit comerç
és la migració cap al sud de força joves o
dels pobles i petites ciutats ha patit i s'ha
parelles amb fills d'altres regions que ja es
restringit, es manté a Perpinyà car la ciutat
troben a l'atur o amb dificultats i s'instal-len
juga el paper de punt central per a tot el
quartes parts dels joves entre 20 i 30 anys. territori. Cal insistir sobre la considerable a Catalunya Nord, car la vida els sembla més
Els pares i els joves que es van quedar es van presència de grans superfícies a Perpinyà
fàcil i assequible. Com que l'ajuda social va
endeutar, adaptar i modernitzar, però avui dia mateix i als seus voltants. Si consulteu el
essencialment a càrrec dels municipis i del
no tenen successors.
Consell General, representen un cost afegit
recent Atles Universal realitzat per l'Institut

Les relacions amb Catalunya només aniran creixent, cada
any més de pressa, tant per les iniciatives transfronteres
d'empreses petites o mitjanes i de nord-catalans atrets per
les oportunitats laborals de les comarques gironines i de la
Costa Brava, com pel pes i el prestigi de Barcelona, que
acabarà sent la capital regional per tot el Migdia francès
El sector secundari no arriba al 2026 dels Cartogràfic de Catalunya i publicat per Enciactius, amb poca indústria pròpiament dita,
una artesania amb dificultats però molt present
(la meitat de les empreses no tenen assalariats)
i un dilatat sector de la construcció i dels
treballs públics. Dins aquest panorama migrat,
molt diferent del de Catalunya, mencionarem
les indústries agroalimentàries i les empreses
de béns de consum. La construcció es beneficia del creixement urbà generat per
l'aglomeració de Perpinyà, per l'important
turisme costaner i per les compres de pisos,
cases o terrenys per a construir arreu del
territori pels forasters, barcelonins i catalans

clopèdia Catalana, a la pàgina 82, veureu el

que no compensen finançaments ni inversions
estatals. Sense ser una regió deprimida, Catalunya Nord es troba per sota de la mitjana
francesa amb, per només prendre un exemple,
uns recursos fiscals per persona d'11.800

euros, o sigui el 8494 de la mitjana estatal.
Malgrat l'activitat econòmica i el
creixement de la població, la situació del
mercat de treball no és gens brillant. La taxa
d'activitat és molt inferior a la mitjana francesa
(4629 contra 5529), tant per l'efecte aritmètic
de la presència massiva de jubilats (superen

mapa de l'oferta comercial als Paisos Catalans:
el 2694 de la població) com per la manca de
totes grans superfícies reunides -és a dir hiper
i supermercats, magatzems especialitzats,

treball i el pes de l'atur, que dissuadeixen

moltes dones d'entrar en el món laboral. S'hi
grans magatzems i magatzems populars-, afegeix l'increment recent del treball precari.
Perpinyà és l'aglomeració amb més grans
Amb una taxa d'atur de les més fortes de

superfícies comercials dels Paisos Catalans,
l'Estat, sempre quatre o cinc punts per sobre
per davant de les aglomeracions de Barcelona de la mitjana (1426 contra 929 per les dades
i de València. Ho justifica el rol comercial
disponibles al novembre del 2003), i una forta
regional de Perpinyà que, a més de tot Catai constant tendència a l'emigració dels joves,
lunya Nord, fa servei a part del Departament
es dibuixa un panorama laboral preocupant,
de l'Auda i a les comarques gironines, on
que no compensa la passivitat de les institutothom coneix el camí dels supermercats
cions públiques i de les cambres consulars.
a Cerdanya, francesos i altres europeus al generals o especialitzats perpinya-nesos, i les
Les relacions amb Catalunya només aniran
rerepaís i a la costa. El resultat és que les
prop de tres milionades de turistes.
creixent, tant per les iniciatives transfronteres
segones residències representen actualment
També destacarem l'activitat ged'empreses petites o mitjanes i de nord-catael 3104 del parc immobiliari nord-català. Com
nerada per la plataforma multimodal nordlans atrets per les oportunitats laborals de les
ha passat anteriorment, una part d'entre elles
catalana, integrada per Portvendres, el Districomarques gironines i de la Costa Brava, com
accediran a l'estatut de residència principal
port del Voló i, sobretot, la zona d'activitat
pel pes i el prestigi de Barcelona, que acabarà
quan els propietaris es jubilin, atrets per la
del Gran Sant Carles amb, l'un a costat de
sent la capital regional per tot el Migdia
qualitat de vida i el tropisme del sol.
l'altre i en simbiosi, el Mercat Internacional
francès. En efecte, no hi ha cap punt d'atracció
El terciari és, i de lluny, el sector
i una estació de transport ferroviari especialital nord: Montpeller és una ciutat mitjana, amb
d'activitat principal amb prop del 7526 dels
zada. El Mercat Sant Carles -la segona o
poca influència sobre Catalunya Nord, i Tolosa
actius. Hi destaquen el turisme, a través dels
primera residència de moltes empreses exporqueda lluny i ara per ara marginada. Aquest
múltiples serveis i activitats que requereix i
tadores valencianes, murcianes i andaluses,
paper es farà més evident amb les perspectives
suscita. Coneix els habituals alts i baixos
com deia amb humor un responsable
que obrirà el TGV i l'atenuació progressiva
segons les estacions, els molts contractes
d'Anecoop, el segon volum de negocis del
de la frontera. Per tant, des d'avui dia, és
temporals i la part d'economia submergida i
mercat- és el primer centre europeu de reparoportú que les relacions humanes, econòmid'irregularitats que són presents a qualsevol
tició de fruites i llegums. Hi passen 1.200
ques, laborals i institucionals s'enforteixin i
regió de forta concentració turística d'estiu,
camions diaris en temporada alta i comerciai que no són sempre perseguides amb l'energia litza cada any 1,5 milions de tones de produc- que el català desenvolupi el seu paper de
llengua comuna de relació, fet que ja tothom
que caldria, amb el pretext de no perjudicar
tes cap al conjunt d'Europa. Les fruites i
admet com a evidència a Catalunya Nord. .
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La relació dels gitanos amb Catalunya
no és ni anecdòtica, ni recent. Les seves
primeres petjades a la península es van fer a
la Corona d'Aragó, quan el rei Alfons el

annexos, 257 p.j Gràcies a les investigacions
de Jean-Paul Salles, sabem que algunes
famílies gitanes visqueren a Catalunya Nord
a la segona meitat del segle XVI. (Els treballs
Magnànim, el 1425, atorgà un salconduit a
encara indèdits de Jean-Paul SALLES s'han
un capitost gitano i a la seva gent per a viatjar de publicar en l'obra col-lectiva Le livre des
a les terres del seu regne. Des d'aquella època, Gitans de Perpignan, París: L'Harmattan,
fonts administratives assenyalen la seva
2003 (en premsa).j) Uns anys abans de la
presència, entre altres llocs, a Barcelona a
incorporació del Rosselló a França, el 1623
partir del 1447 i a Castelló d'Empúries el
compareixia un tal Joan Ximenez, domiciliat
1484. JLEBLON, Bernard. Les Gitans
a Sant Esteve i capturat per haver-se barallat
d'Espagne, recherches sur les divers aspects al Vernet (Sant Esteve i el Vernet són
du problème gitan du XVe. au XVIIIe. siècle.
actualment unes barriades de Perpinyà).
Tesi de doctorat inèdita, Universitat Paul
Aquests exemples són especialment
Valéry, Montpellier, 1763 p. Documents
interessants perquè contradiuen la política

catalana oficial adreçada als gitanos als segles
XVI i XVII que se centrava en l'expulsió.
Amb l'annexió del 1659, l'Empordà es convertí
en una terra de frontera i probablement també
en una zona estratègica per a la supervivència
dels gitanos aleshores perseguits per un altre
aparell repressiu, a França.
Al segle XVIII, els objectius del
poder canvien radicalment. Les lleis castellanes que s'imposen amb el decret de Nova
Planta constitueixen un parèntesi important
en la història de les migracions gitanes a
Catalunya: en comptes d'expulsió sistemàtica,
el control del sedentarisme esdevé una obsessió creixent fins al 1749. Llavors es detenen

capital del Rosselló. En temps de la Primera
Guerra Mundial, alguns gitanos de Perpinyà
es refugien a Figueres. Amb la revolució i la
caiguda de la Catalunya republicana, el paper
protector de la frontera torna a provocar un

lants, o parcialment catalanoparlants, a Figueres, Girona, Mataró, Barcelona, Lleida, Tarragona, València, etc. Pel que fa a Barcelona,
barris cèntrics com Ciutat Vella, Hostafrancs

i Gràcia, tenen una població gitana important

Sense escoles, sense mestres i amb una misèria

persistent, les famílies gitanes són capaces de crear

situacions pedagògiques que generen pintors, escrip-

tors i músics de tota mena

exili en sentit contrari, a partir del 1938, de
i estable. Per la majoria de les famílies, el
Figueres cap a Perpinyà. Els lligams entre els sedentarisme s'ha convertit en un símbol de
gitanos d'aquestes ciutats s'han mantingut fins benestar. lESCUDERO, Jean-Paul. Les Gitans
ara.
catalans et leur langue. Ed. de la Tour Gile,
2003 (en premsa).J Altrament, en aquesta
La mobilitat dels gitanos que arrigeografia complexa, també trobem grups
baren a la Corona d'Aragó a partir del segle
castellanoparlants al Llenguadoc, Perpinyà,
XV suposà un aprenentatge progressiu de les
llengúes majoritàries d'aquest territori. La
Figueres, Girona, Mataró, a la perifèria de
fidelitat al seu idioma, el caló, totalment

Barcelona, Lleida, Tortosa, Palma de Mallor-

desconegut a Espanya, fou un problema constant en els anys d'intolerància que començaven. Unes lleis dràstiques, destinades al genocidi lingúístic i cultural, van anar preparant

ca... No cal dir-ho, l'inventari no és exhaustiu.

exòtica. El caló actual és un conjunt de paraules residuals que procedeixen bàsicament de
la llengua romaní. Els lingúistes que han
estudiat la quiestió coincideixen a situar l'origen
d'aquest idioma al nord-oest de l'Índia. Més
de cinc-cents anys de menyspreu i d'atracció
entre el caló i les llengies dominants han
deixat empremtes inesborrables de cada costat.
Per dinàmiques pròpies, els argots solen buscar
l'hermetisme o l'originalitat. En aquest sentit,
el caló i els parlars zíngars en general, han
estat uns models i una de les fonts dels argots,

Figueres o a Perpinyà, unes modalitats de
català o de castellà, úniques, perpetuen aquella
frontera màgica entre la llengua dels gitanos
i la llengua dels paios. Malgrat els anys passats, les relacions encara superficials entre
gitanos i paios continuen alimentant pensaments de desconfiança mútua i comentaris,
quasi sempre racistes, des de l'anècdota, la
burla fàcil, la caricatura i la generalització.
Als qui llegiu aquestes ratlles avui,
voldria expressar algunes idees senzilles, que
m'han ensenyat o recordat els companys
gitanos, i que nosaltres, els paios, sovint
oblidem. Amb ells he après que una família
és una cosa sagrada, que el respecte al pare,
a la mare, als oncles i als avis, en aquest món

Avui dia, tot i l'afebliment i la

pèrdua del caló, l'anivellament lingúístic i la
confusió amb les societats dominants encara

durant centúries la desaparició d'aquella parla
no s'ha realitzat. A Barcelona, a Mataró, a

en castellà, en francès, en italià o en català...

Família gitana al barri de Sant Jaume (Perpinyà).
Fotografia G.F. del llibre "Les Pyrénées-Orientales".

Editions Privats

metòdicament tots els gitanos del nou estat
espanyol. Aquells anys de control de la població, estudiats per Bernard Leblon, revelen
la presència de famílies gitanes a Figueres i
a Torroella de Montgrí des del 1729, a Castelló
d'Empúries (1782, 1786), a Pals (1785-1786)
i a Sant Pere Pescador (1786). La continuació
impossible d'aquella política absolutista tornarà tanmateix a obrir noves escletxes de
llibertat per al poble zíngar. Durant quasi tot
el segle XIX i a la primera meitat del segle
XX, arriben a Perpinyà i al Llenguadoc gitanos
procedents de tot Catalunya i també, naturalment, de l'Empordà. El 1894, per exemple,

Michel Soler, fill de Pals, era esquilador a la
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Calé, dinyar i endinyar, jalar, pojinar (pronunciats amb j "castellana"), pirar, xava i
xaval... són gitanismes sense relació directa
amb el castellà.
Les llengues més conegudes a
Europa s'han anat expandint en ones regulars
des de nuclis constitutius, com ara el castellà
des del nord de Castella, el francès des de la

i en l'altre, és la base de la dignitat i el co-

mençament del seny. He hagut de reconèixer
que els models culturals paios no són superiors
ni inferiors, sinó que són, simplement, diferents. Sense escoles, sense mestres, les famílies

non en la grafia francesa) o Bordeus. Més

gitanes són capaces de crear situacions pedagògiques que generen pintors, escriptors i
músics de tota mena. També he après que
sense una mica d'humilitat no hi pot haver
respecte entre els homes, i que l'amistat veritable és possible entre persones de colors i de
cultures diferents. Més enllà de les representacions generalitzadores que defineixen grups
de persones i no pas persones, ens adonem
que parlar dels gitanos o dels paios, a vegades
no vol dir res. Gitanos i paios, paios i gitanos,

enllà d'Occitània, aquesta xarxa arriba a Lyon,

són, en definitiva, individus únics, inimitables,

París i a tocar de Bèlgica. D'aquesta banda
dels Pirineus, trobem comunitats catalanopar-

fràgils, amb les seves qualitats i defectes, com
vós i jo, simplement, persones humanes. //

Conca de París, el català des del Pirineu
oriental i central. En canvi, la geografia de
les llengies gitanes no obeeix a una noció de
territori històric sinó que ha anat seguint les
migracions discretes de les famílies més fràgils, afectades per la gana, les guerres o l'atur.
Fora del nostre domini lingiístic,

el món gitano català s'estén avui dia fins a les
ciutats de Narbona, Carcassona, Besièrs,
Montpeller, Arles, Marsella, Avinhon (Avig-

Societat
ds

ele Toda Tel consell Syndical Interregional. YpE
A

Els consells sindicals interregionals (CSI)
són estructures de cooperació sindical en les
SUC tel iaia (oa legi pat tes
les organitzacions regionals de les confederacions nacionals afiliades a la Confederació
Europea de Sindicats (CES). El CSI Pirimed
correspon a les regions Llenguadoc-Rosselló,
UTE dial a NODES Ui Ei entes
la CFDT, la CGT, FO, la UGT de Catalunya
i CCOO així com el sindicat andorrà USDA.
I CSS ES Dou Eu test gee visor vei gica
LOUS DD dE Te lite T asi ET ES Nerea da ei
SS Ui ICL Eric dolent
LLIT gola ali 010010 Or EN El
Presidència.
Els objectius que el nostre CSI
s'ha marcat van lligats estretament als que la
LO) Set EIae cici Dosi si CIC Dia
europeu. No pot ésser d'altra manera, ja que
la construcció de l'Europa social i del sindicalisme europeu és una suma de tot allò que
DUR oro Sl iii Ta eu ial ige terri
Los ius ateu cita lug ue ies

Afavorir l'intercanvi d'informació

Desenvolupar la política sindical

Guanyar un espai
Reforçar la CES

Donar suport

Una proposta d'activitats anuals ens permeten
treballar per assolir aquests objectius. Un
dels reptes fonamentals del CSI Pirimed és
aconseguir la participació del màxim de resIO Mal Tutelar lo vitat ia to uu ic Ó
(Tele COST AVIS

Una trobada/seminari sobre:
dd US DIU ia CES RS DS IS ERO US
retat dels treballadors" a Tolosa de Llenguadoc, amb la invitació als companys/es del
CSI de l'Eix Atlàntic i sindicalistes del sector
químic. L'objectiu és l'intercanvi
d'informacions, fer una anàlisi de les directives
SU SS OC tro Nre Luri
desenvolupar un diàleg social sobre aquest
tema i acordar una Declaració conjunta.

Consell Sindical rebin: area P R M E D

Una tercera activitat important
tindrà lloc a Andorra, per tal de parlar i
LOT A SS Ta DIU ES au LE: Ne el ie arti i ea
DU SS eo ESE CS oC iu dret
LS g ere el Let E io to Le te tot ei te Te es
de vida i de treball i la defensa dels drets
socials i sindicals.
En resum: cal consolidar els CSI
com a instruments d'acció sindical en l'àmbit
social i territorial europeu.

Una segona activitat sobre protecció social, per tal d'afavorir l'intercanvi
sobre les diferents reformes en curs de la
protecció social i condicions de vida en cas
ILLA LA 0) dE Te) CORONA ates CO ESO STA TO O A TIR TA ea
de les nostres regions.
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"Abadia de SANT MIQUEL DE CUIXÀ. (Conflent). El
campanar sud-est, l'únic que queda. (segle XI)

Deep ret Op) solt
(Rosselló). Retaule-llinda de 1020)

EN ESE A

i

Ds De adleaA

a a ar ea dg as

VA

Es

dl

AE

ee

a

paga
De d
ri

en

PONT medieval

Ed

Cap el PUIG PERIC. (Capcir)

POU per recollir l'aigua

a SD ca PS
ra

L

LU ESA let
—-

ao,

b Vilatge i vinyer de COSPRONS. Marenda. (Rosselló)

BÀLECS. Noedes. (Conflent)

a El
1niEB
S EsElaEs
EC)
Es
sLa)

1
-

p Abadia de SANTA MARIA D'ARLES.
(Vallespir). Capella de Sant Miquel: àngel pintat

Es
ae.

SÍ
-

(JE a LE)

Massís del CANIGÓ. Conflent

rs
liEs
8)

aScj

5

ELLI 3 è

RJ

Del So de Pa Pi vn
Es es

aL

al re ap

us

a A a mas

P

Ds ea

ama a

La)

Ps

es

4

el

Vall de la ROTJÀ a prop de Vilafranca. (Conflent)

El

Z

Aeri
É

-

"-

ae i

Ll

Ed ans i DD a ea Es rs Dl que

d'A ae si a a PAS
add ED De ae hall
PEU de ul
A

x

7

APLEC del 8 de setembre. Nostra
Senyora del Coll. Calmella. Rosselló)
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APLEC del 8 de setembre. Nostra Senyora de la
Saleta. Banyuls de la Marenda. (Rosselló)

b RONDA DEL GREGORIS el darrer dia de
Carnaval. Els Banys d'Arles. (Vallespir)
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SANT MARTÍ DE PALALDÀ. (Vallespir). P 4
Ferramentes de la porta oest
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Priorat de SANTA MARIA DE CORNELLÀ
de Conflent. Vista de la façana oest
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SANTA MARIA DEL MONESTIR DEL CAMP.
(Rosselló). Monstre que toca un instrument.
Detall d'un capitell de la porta

.

:

SANTA MARIA DE LA CLUSA ALTA.
(Rosselló). Pantocrator de l'absís major

Pel bé de tothom,
plantem cara als maltractamentsi

Els maltractaments tenen moltes formes.
Detectar-los per aturar-los a temps és cosa de tots.

línia 0 900 120€

En siueció ties eeòmesa
TRUCADA GRATUITA

)

Generalitat de Catalunya
vvvviv.gencat.net
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L'USAP,

i

atalans:

È

fiers d'etre
obert MARTY

avec la collaboration de Pere Manzanares
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La USAP,
Catalunya i la premsa catalana van descobrir que
el rugbi, Perpinyà i la catalanitat eren noticiables.
La sociologia donava cita a l'esport

El rugbi ha estat sempre un esport molt
practicat i popular a Catalunya Nord. Però
l'equip de Perpinyà, la USAP, no ha tornat a
vèncer el campionat francès d'ençà el 1955.
L'any 1998 la seva participació a la final de
la lliga francesa a París contra el Stadi Francès el rugbi és un esport minoritari, una editorial
va desvetllar un entusiasme popular fins es va mostrar interessada pel fenomen.
llavors mai assolit. Quaranta mil aficionats
van acompanyar l'equip a la capital i en la
derrota tot i festejant-la com una victòriat
Les manifestacions de catalanitat
van ser tan espectaculars i sorprenents com

la gesta esportiva. Aquest fenomen va encuriosir els mateixos actors, les institucions, els
periodistes i tant els observadors catalans
com francesos. Catalunya i la premsa catalana
van descobrir que el rugbi, Perpinyà i la
catalanitat eren noticiables. La sociologia
donava cita a l'esport.
Un universitari de Perpinyà, especialista en semiòtica, Robert Marty, lliurà les
primeres explicacions en el llibre Fiers d'étre
catalans publicat en la seva traducció a Barcelona sota el títol La USAP, la força del
rugbi català. Curiosament, a Barcelona on
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És que s'acabava de descobrir que
darrere del club centenari de la USAP tot un
poble combregava amb valors identitaris.
Seria un foc d'encenalls o un efecte de moda2
Avui dia, què en queda7
El rugbi s'ha professionalitzat com
ja fa temps ha passat amb el futbol. Els jugadors d'arrel catalana ja són minoritaris al si
d'un equip que ha rebut el reforç d'estrelles
angleses, irlandeses i fins i tot australianes,
però... l'estadi mític d'Aimé Giral segueix
essent un dels més plens del campionat, les
senyeres sempre enlairades per espectadors
entusiastes, patrocinadors catalans alimenten

les finances del club (TV3, un empresari
andorrà, ...), una munió de penyes de banda
a banda de la frontera s'han creat amb referents clarament catalans (Els amics de Pesillà

amb la USAP, els Angelets de la Terra, les
Barretines, la penya Muscat de Manresa, ...),
la cançó l'Estaca és sempre l'himne usapista,
els jugadors penetren a l'estadi mentre la
megafonia difon La santa espina represa en
cor pel públic, els anuncis sonors i la retolació
són bilingúes.
La USAP roman essent una "escola
d'integració" tant pels jugadors com pel públic
una bona part del qual és constituit per
nouvinguts al país que es converteixen ràpidament en "neocatalans". La USAP constitueix una excepció a Catalunya Nord per la
seva dimensió quantitativa i qualitativa i la
seva capacitat de federar tot un públic, tot un
territori, les institucions i el món empresarial.
Locomotora simbòlica, la USAP ensenya el
camí que hauria d'emprendre la resta del país.

De moment, però, no veiem qui es preocupa
d'emplenar els vagonsi

Societat
Da

—-
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ha Joaquim Llimona, secretari de Relacions
Exteriors de la Generalitat de po,
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El president de la Generalitat de Catalunya, en la
inauguració de la Casa de Catalunya a Perpinyà

Les relacions transfrontereres, l

Amb aquestes paraules, el president de

la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol,
inaugurava el 5 de setembre la "Casa de
Catalunya" a Perpinyà, seu del Govern de la
Generalitat que reforçarà d'una manera permanent aquesta llarga tradició de relacions,
tot assegurant el manteniment de la catalanitat
de la Catalunya Nord.
En efecte, durant segles a ambdues
bandes de la frontera hem compartit llengua
i cultura. La divisió política que establí el
Tractat dels Pirineus a mitjan segle XVIII
perd intensitat i força pel projecte d'integració
europea. En aquest context, la Generalitat ha
treballat per estimular la interrelació a tots
nivells dels dos costats dels Pirineus, fent ús
de tots els mecanismes que estaven al nostre
abast. La feina per a potenciar les interrelacions i també per a preservar aquesta identitat
comuna s'ha concretat, en primer lloc, a

través de la cooperació regional transfronterera, en el si d'entitats com l'Euroregió Catalunya/ Llenguadoc-Rosselló/ Migdia Pirineus o la Comunitat de Treball dels Pirineus
(CTP). Es tracta d'associacions que, reunint
regions franceses i espanyoles d'un costat i
l'altre dels Pirineus, busquen promoure la
creació i estructuració d'un espai cohesionat
de desenvolupament econòmic i tecnològic
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tot afavorint el procés d'integració europea.
En el marc d'aquestes associacions, s'ha
col'laborat en diverses àrees d'interès com
les infraestructures (l'hospital i l'escorxador
transfronterers a la Cerdanya, el transvasament del riu Rhóne a Barcelona, el túnel de
Puymorens), o el desenvolupament sostenible
(l'estació de depuració internacional de Puigcerdà o el projecte de sensibilització Pirineus
21), així com la formació, la recerca, la cultura, la joventut i els esports. A més, s'ha

elaborat posicions comunes en resposta a
problemes compartits, com la recent comunicació de la CTP sobre un informe de la
Comissió europea sobre la Xarxa Transeuropea de Transport.
Actualment, Catalunya exerceix la
presidència de la CTP des del passat 11 d'abril
de 2003, per un període de dos anys. Coincidint amb els vint anys de vida de la CTP,
la Generalitat de Catalunya ha dibuixat un
ambiciós programa de treball que es proposa
reforçar l'actuació, l'estatus jurídic i la projecció internacional de la CTP per incrementar
la cohesió territorial de l'àmbit dels Pirineus.
Però els nombrosos esforços transfronterers duts a terme per Catalunya, s'han
vist parcialment afeblits per la manca de
reconeixement jurídic que té la cooperació

transfronterera a nivell europeu. Tot i que

tant la Comissió europea com els Estats membres de la UE se'n declaren defensors, encara
avui no existeix un marc legal acceptable,

que la reconegui com a fet existent a totes i
cadascuna de les fronteres europees i
n'asseguri un suport financer suficient. És
per això que, a banda de reconèixer el progrés
aconseguit fins avui en aquesta direcció, cal
seguint-hi lluitant, aprofitant l'elaboració
d'una constitució europea.
Un segon bloc d'iniciatives, molt
més centrat en l'àmbit cultural i lingúístic,
ha treballat també per l'enfortiment de les
relacions amb el conjunt de la Catalunya
Nord. Concretament, voldria mencionar el
treball per la defensa de les realitats catalana
i occitana que ha dut a terme l'Eurocongrés
2000, així com la tasca de dos casals catalans
a la Catalunya Nord, a Perpinyà i a Bao, de

la delegació de la Vila de Perpinyà a Barcelona i les perspectives que obre la recent
inaugurada Casa de Catalunya a Perpinyà.
Més enllà de ser un fet simbòlic, la nova
Casa s'establirà com a centre cultural català,

com a oficina de promoció econòmica, com
a centre de dinamització turística i, en general,
com a nucli de potenciació de tot tipus de
relacions i intercanvis.

Vyeb

Magda Gascon, magdagb Qcorreu.vilavveb.com

Hem passejat per internet, buscant informacions sobre la Catalunya Nord, de la
mà dels cercadors en català més utilitzats
a la xarxa. La majoria ens condueixen,

inequívocament, a tot un seguit de pàgines vveb fetes des de la Catalunya Nord,
de les quals n'hem fet la selecció que a
continuació us proposem.

http://perso.vvanadoo.fr/arreislRADIO/
index.htmi

penya Torcida Escapulada, de Gràcia (Barcelona).
Qui som els catalans del nord

VVeb de Ràdio Arrels, l'única emissora catalanoparlant amb seu a Perpinyà, creada pels membres
de l'Associació Arrels l'any 1981 com a ràdio
lliure. El 1985 arriba la legalització i l'any 1982
li són atorgades 4 frequències que li permeten
cobrir bona part del territori de Catalunya Nord.
La seva programació inclou força música i respon
al criteri de la normalitat.

Data

(http://arrels.free.fr/QUISOM/SUMARI.HTM)
Articles de diferents àmbits sobre la Catalunya
Nord (història, geografia, llengua, economia, literatura, sociopolítica, itineraris, menjar i apunts
bibliogràfics).

Internacional
DGE astre ci

100 408382873: tal. (040834334 emat

http://vvivvv.llibreriacatalana.com/

http://vvvvvv.visapourlimage.coml/catalan/

http://vvvvyv.univ-perp.fr/

La Llibreria Catalana —va néixer a principi dels

Pàgina del Festival Internacional de Fotoperiodisme

Portal universitari nord-català. VVeb de l'Institut
Franco-Català Transfronterer. Informació sobre
els seus estudis i enllaços interessants.

80, del Grup Cultural de Joventut Catalana- distri-Visa pour l'Image que s'organitza anualment a

Perpinyà, potser el més important de la Catalunya
Nord i un dels referents més importants a nivell
europeu per a tots els professionals i aficionats a
la fotografia. La vveb va estrenar l'any passat la
un butlletí-catàleg de totes les publicacions (llibres,
seva versió en català i inclou la possibilitat de
discos...) nord-catalanes.
consultar imatges i continguts d'edicions anteriors
del festival.
A la seva pàgina s'hi pot trobar, entre d'altres, un
enllaç vveb a un Curs de català per a francòfons,
Q.9
GESCET TEST
i material didàctic multimèdia a la venda per
ReisQqo9mei
iifes
aprendre el català.
bueix la producció catalana a les llibreries de tot
l'Estat francès, a més de Catalunya Nord, assegura
una venda per correspondència regular i publica

Pàgina dedicada als Paisos Catalans, espe:

, a la Catalunya Nord.
Ra ponh
vvevvv.mairie-perpignan.fr.
Pàgina oficial de l'Ajuntament de Perpinyà, amb
opció a francès i català

a dm pan dire Gen
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musée d'art

Hi
VilaVVeb - Diari Electrònic Independent

http://vvvyv.trabucaire.com/
L'Editorial Trabucaire neix l'any 1985 a Perpinyà.
Des d'un origen modest, amb tres llibres publicats,
fins l'actual edició d'uns 20 títols anuals d'història,
art, música i llengua, entre d'altres, amb tirades
fins a 2.000 exemplars, i que distribueix en més
de 60 punts de venda al Rosselló. L'editorial fa
una aposta forta pel segell d'autor nord-català.

Edició de Perpinyà del diari digital Vilavveb, imprescindible per a seguir l'actualitat nord-catalana
i d'arreu dels paisos catalans. Possibilitat de consultar notícies endarrerides, enllaços, etc.

USAP de Perpinyà
(http://vvvvvv.usap.fr/site catalan/h.html)
Tota la informació al dia sobre el club de rugbi
emblemàtic de la Catalunya Nord, la Unió Esportiva
d'Arlequins de Perpinyà. L'equip genera un important associacionisme ludicoesportiu, no només
a les terres nord-catalanes. A vvyvyy.angeletsterra.com, la pàgina d'una de les penyes de la
USAP, podem fer un cop d'ull a les diverses penyes
"usapistes" amb la seva corresponent vveb, com
ara la d'Els de tolosà amb l'USAP, la penya Barretines de Cabestany, la Muscat de Manresa, o la

Vvvvvy.musee-ceret.com
El Museu d'Art Modern de Ceret destaca per la
seva més que notable col-lecció i ofereix una
programació molt actual. Ceret va destacar com a
punt de trobada d'importants artistes del segle XX.

E an xò DOP

França commemora el Tractat dels Pirineus, però els catalans nol
Ed

SN

8

Història d'un Nord de Catalunya,
massa sovint descuidat ...............

Bé cal afimmar en començar aquesta breu història de la Catalunya dita del Nord, una obvietat massa sovint oblidada
per la gent de més enllà l'Albera: la nostra història aquí dalt no té res de diferent de la del Principat fins a la sea
meitat del segle XVII. Però els historiadors, acatant—se als mdels imposats per les historiografies estatals respectives,
ho han descuidat per por a la ingerència: una Catalunya històrica dividida sense consentiment propi. Evidentment també
que Catalunya com a estat sobirà ja havia mantingut la dualitat Principat i comtats però aquests Rosselló i Cerdanyano corresponien a l'actual Catalunya del Nord: incloien la Cerdanya occidental i la vall de Ribes, i amés, els comtats
eren part integrant del Principat. La posició fronterera de cara a França, la governació particular, la vitalitat de la seua capital
Perpinyà, la seua inclusió "tardana" —si més no el comtat de Rosselló— fan que les actuals terres nord-catalanes tenen un passat
un xic específic en el conjunt català, però la integritat del territori no s'ha vist mai alterada per aquelles raons sinó sempre per
raons politicomilitars
La primera va ser al segle XIII quan Jaume
I les va destacar de la resta de regnes per
fabricar un reialme al seu segon fill: van ser
els anys benèfics per aquest nord de Catalunya, del regne de Mallorca (1276-1344).
Tot va tornar a la mare pàtria al final del XV
en què Joan II va hipotecar els comtats al rei
francès per tenir les mans lliures per arreglar
la Revolució catalana. Les nostres terres van
suportar el jou estranger durant uns vint anys.
Finalment va ser la Guerra dels Trenta Anys
i les seves ramificacions locals que ens van
fer canviar d'estat arran del Tractat dels
Pirineus (1659-1660) i ens divideixen els
destins a nivell de l'Albera.
Finalment és el segle XVII el tombant im-
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portant. Amb l'obsessió de sotmetre els estats
catalano-aragonesos a les lleis de Castella,
la política del comte duc d'Olivares, ministre
de Felip IV, s'encara a les lleis catalanes. Per
això quan el rei de les Espanyes entra en
guerra el 1635 contra el veí francès, i el 1640
els seus tercios ocupen el país, la reacció
catalana desemboca en la "revolta dels
Segadors". Malgrat la proclamació d'una
efímera república catalana, les vel-leitats dels
seus dirigents acaben per llençar-los a la gola
del llop cridant el sobirà francès. Finalment,
les pretencions d'aquest, que veu i utilitza
les febleses del poder reial espanyol, condueixen a la partició de Catalunya, arran d'un
Tractat dels Pirineus negociat per damunt

dels catalans. Els comtats rossellonès i cerdà
són annexats al regne de França, després
d'una reconquesta de la resta del territori
català per Felip IV i una resistència de Lluís
XIV aquí dalt.
La instauració de nous marcs administratius té lloc en la nova Province de
Roussillon seguint l'edicte de Sant Joan Lohizune el 1661. Les institucions i els òrgans
de govern catalans són suprimits. El Consell
Sobirà de Rosselló és encarregat d'imposar
les noves lleis i de reprimir les oposicions al
règim, en una època en què l'absolutisme
s'endega arreu del regne.
Les resistències nord-catalanes es
fan sentir malgrat un context desfavorable.

AIEUAAR: MAR EA E 4 AE MARA GREC

té per efecte de refer els marcs administratiu,
jurídic i polític, que es consoliden sota el
període napoleònic (departament, prefecte,
fiscalitat, moneda, mesures). La unió amb
França s'està sentint en aquell moment. Lluny
dels centres de decisió, les noves PyrénéesOrientales de la primera meitat del segle XIX
fan la viu-viu. Les transformacions econòmiques, l'arribada del tren, la millora de les vies

de comunicació i l'explotació minera tornen
vitalitat al país que treu profit des de llavors
de l'expansió colonial.
La III República a partir de 1870
subratlla de nou el triomf d'aqueixa burgesia
republicana en front d'un fort partit monarquista. Però el període constitueix també un
tombant en la història de les nostres arrels:
per la llengua catalana, comencen grans dificultats que fins ara no s'havien conegudes.
Les lleis Ferry d'escolarització comprometen

g

dE A
gdeteicii n

i

q

I

yclopédie "Les Pyrénées-

Orientales". Éditions Privats

la perennització del català, fins llavors única

llengua parlada per una majoria aclaparadora
Entre 1663 i 1673, el Vallespir i el Conflent

es revolten contra la reintroducció de la gabella, l'impost sobre la sal. Però de cara a la
potència francesa que llavors domina
l'escenari polític europeu, els pocs milers de
nord-catalans no pesen pas gran cosa.
La resistència també es manifesta arran de
nombrosos complots (Sant Genís de Fontanes,
1667, Vilafranca, 1674, Perpinyà, 1674) que
volen facilitar l'entrada de forces hispàniques
amb vista a recuperar els comtats. Això té
entre altres efectes de decidir els dirigents
francesos per la fortificació de la nova frontera. La separació política de la resta del
Principat esdevé a poc a poc una realitat,
però les relacions de tota mena no són gens
tallades. Malgrat les incitacions contràries,
resulta evident que en els esperits i les pràctiques, el canvi d'estat és lluny de ser la
preocupació major i la permanència dels
lligams pluriseculars preval qualsevol consideració. Un munt d'aquestes relacions entren
també en el camp de la il'legalitat: el contraban com també la deserció militar s'estenen.
Sense cedir al catastrofisme que només veuria
en l'annexió unes consequències funestes, és
clar que la situació econòmica podria ser
millor. Els nord-catalans s'han de fer amb la
nova conjuntura de l'"ultra-migdia" francès,
cada vegada més tallats de llurs bases catalanes més actives: se senten lluny de tot i de
tots, una impressió i una realitat creixents
amb el pas dels segles.
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Sempre pobres en un país més aviat ric, la realitat no és
gaire favorable. En els anys 1950-60, més de la meitat dels
homes joves van marxar per provar sort al nord francès
La revolució francesa sobrevé sense suscitar
gran entusiasme: els Cahiers de Doléances
repeteixen la voluntat de reformes i el respecte
de les tradicions polítiques catalanes, però la
revolució és parisenca, jacobina, uniformit-

zadora i mai no ha tingut en compte les
diversitats locals. La burgesia neixent però
encara reduida en treu profit, mentre que les
poblacions són fortament tocades per la crisi
econòmica i la baixada dels preus des dels
anys 1780. L'índex d'emigració (cap al sud)
se situa als nivells més alts de la nova República. L'oposició real a la revolució es troba
a nivell religiós: desamortitzacions, constitució civil del clergat, destrucció d'esglésies
arran de la guerra espanten tothom, de la
mateixa manera que no s'admet la imposició
per la força d'un nou règim. Per això, amb
la radicalització dels anys 1793-94 i la guerra
contra la resta d'Europa, els nord-catalans
no se senten gaire atrets per aquella "Pàtria
en perill". El resultat n'és sempre un país
exsangúe a causa de les guerres i pocs canvis
evidents en l'esperit de les poblacions com
ho resumeix la dita del moment: "Els rics
restaran rics, els pobres restaran pobres, fotuts
érem, fotuts serem". L'episodi revolucionari

de gent. L'escola gratuita, obligatòria i laica
obre amb poques generacions un esvoranc
immens en la catalanofonia, en instruir en i
el francès i en inculcar la mitologia hexagonal.
Finalment la unió es consumeix també per
la guerra i la sang vessada. Entre 1914 i 1918,
en anar a "defensar la pàtria, la democràcia,
la república, els drets humans, etc.", els més
de 8.500 morts locals són adherits a la victòria
de la nació-França celebrada i gravada als
Monuments als Morts.
Avui el balanç queda encara curt.
Sempre pobres en un país més aviat ric, la
realitat no és gaire favorable. En els anys
1950-60, més de la meitat dels homes joves
van marxar per provar sort al nord francès.
La frontera política ha fet més mal que bé
durant tot el segle XX, enclavant els catalans
en aquest fons de França: per gelosia o més
aviat per autoodi inculcat, aquests no han
mirat durant decennis cap al sud català segons
com massa "roig" o massa "negre". L'Europa
comunitària als anys 1990 i les decepcions
tímidament confessades (finançaments insuficients, turisme salvatge, etc.) han començat
de fer mirar de nou de l'altre costat de
l'Albera.
mm

Catalunya Nord a través del
d'informació cultural, a la Catalunya Nord per tal

de tenir-ne un coneixement a través dels seus llibres
i CD. Per rebre'l a través del vostre correu electrònic,
només cal que ens ho feu saber

de l'Índex

Un racó més aviat pobre de França que passa de l'agricultura al Recull de croniguetes publicades entre 1906 i 1912 al diari La
turisme i que ha de trobar el seu lloc entre el pol de Barcelona i el
Montagne, Estil periodístic per fer sàtira religiosa o parlar de la vida
de Marsella, que s'ha de posicionar com a xarxa per estar al dia pagesa.
i
Un vessant rural de la literatura popular nord-catalana. Tot
poder mirar endavant.
d'historietes entretingudes.

(a/e: jguardia(dcatalunya.ugt.org). Volem donar les
gràcies a en Joan Miquel Touron (Llibreria Catalana,
Perpinyà) per facilitar-nos aquesta selecció.
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BREU,
HISTÒRIA DE TES
TERRES-GATALANES
OEt-NORD

Els contes de mossèn Bitarol. Pere Burlaner. Llibres

Essai sur l'éèconomie des Pyrénées Orientales. Henri
Solans. Ed. Le Publicateur

Dediquem aquest Jnfocultura, butlletí electrònic

Tot allò de viu que mai no ha viscut. Aleix Renyé. Ed.
Trabucaire

Passos estrets per terres altes. Jordi Pere Cerdà.
Ed. Columna

Joat

Històries negres, clares i directes, sovint amb un final obert dl lector.
Novella de plenitud, amb un llenguatge potent i personal, i ambientada
Narracions curtes que l'autor agafa de la vida, d'ell mateix, de
a la Cerdanya del XIX. Una dona enmig d'homes, l'apassionant joc
personatges coneguts, amb uns excel-lents retrats psicològics i amb
d'interessos i de tensions d'una societat que canvia, la dura dignitat
alguna història que fa somriure.
de la gent de muntanya.

AiciaMercetiJuncoso

La presonera d'Alger. Joan-Daniel Bezsonoff. Ed.

Catalanades d'Un Tal. Albert Saisset. Llibres de l'Índex Empúries
Obra completa. El poeta més popular del Rosselló, ens ofereix el

Un relat melancòlic i cínic Situat en plena guerra d'independènc
caràcter, el parlar, la vida quotidiana del XIX. Els nord-catalans sempre
d'Algèria. Daniel Valls, un militar francès d'origen rossellonès,

s'hi han vist reflectits, hi han retrobat les arrels, la identitat que els
idealista i romàntic, s'enamora d'una jove terrorista algeriana.

Malgrat tot, no renunciaran a l'amor.

fa dir "sem diferents". I per això ha esdevingut un clàssic.

Diccionari del Rossellonès. Pere Verdaguer. Ed. 62
El primer recull lexicogràfic rigorós i el més complet del català delL'Univers d'Edmond Brazès. Ed. Trabucaire i Terra
Rosselló. Està basat en un amplíssim repertori d'autors, amb un Nostra
gran
nombre d'exemples.

Tot cantant. Teresa Rebull. Ed. Columna

Obres completes. A partir d'una iniciativa de l'Escola de Català
de Ceret, aquesta magnífica obra és tot un homenatge popular
al poeta estimat. Poesia, prosa costumista, teatre i records de
querra. I força fotografies. Home del poble i home compromès.

Sabadellenca i militant del POUM, l'exili la porta a França. Pionera
de la cançó popular catalana a la Catalunya Nord. Ens ofereix una

Qui sem els catalans del Nord. Associació Arrels.
intensa autobiografia, sempre compromesa amb la llibertat.
1992

rata aeanal
ai ra
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Poesia completa. Francesc Català. Ed. Columna

Llibre emblemàtic de la voluntat de persistir com a poble. A

través de diferents autors, un repàs a la realitat d'una terra, d'una
La presència del Canigó, de la tradició literària nord-catalana, degent
la a la qual han provat de capgirar el cervell. Dades, opinions
seva gent en l'obra poètica. Poesia serena i meditativa.

bibliografia, tot per a conèixer la Catalunya Nord.

JORDI PERE CERDÀ

Breu història de les terres catalanes del nord. Alícia
Marcet. Ed. Trabucaire
ese
Henri Solans Be 3n

Passos estrets
per terres altes
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Una extraordinària visió de conjunt, subratllant-ne tres grans moments:
els orígens, de la integració a la separació (1172-1659). i d'ençà

de l'annexió
França. Terra d'invasions i alhora molt arrelada, poble

patidor i alhora vital

Rebels a tramuntana. Joan Soler i Amigó. Ed. Co-

lumna

LSBRES UE LOE
Aleix Renyé

PRE RAMR

ELS CONTES DE MOSSÈN

El 7 de novembre de 1659, Lluís XIV de França i FelipiV de Castella
van signar el Tractat dels Pirineus per repartir-se Catalunya. Aquesta

és la història del dolorós esquinçament de Catalunya, de l'atribució
de la Catalunya Nord a França i de la revolta nord-catalana contra
el domini francès.

El Mirall de Duoda. Renada Laura Portet. Éditions
de la Tour Gile
La dramàtica història d'una aristòcrata dels temps carolingis, comtessa
de Barcelona, situada en les ulsions fa
l'època medieval. Dona culta que ure en llatí Manual per al
meu fill Guillem.

Conversa amb el meu gos. Joan-Lluís Lluís. Ed. La

Magrana

Sobre França i els francesos. Assaig despietat sobre l'autoprociamat

país dels drets humans", fet amb sornegueria però també amb
desesperança. La França de la llum i de la llibertat com un engany
manipulador, colonialista i barroer.
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Tot allò de viu
que mai no ha viscut
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Pop songs del Rosselló 2. Pascal Comelade i Gerard
Jacquet. Ed. Trabucaire

Les cançons d'aquests dos artistes que han aconseguit el
reconeixement més enllà de la Catalunya Nord.
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Les veus de Catalunya Nord. Ràdio Arrels
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Cançons de L'Agram, Balanga, Jordi Barre, Gisela Bellsolà, Blues
de Picolat, Britt8Béa, Albert Bueno, Caminem, Cris Cayrol, Pascal
Comelade, Eric el Català, Martina Figueres, Pere Figueres, Gerard
Jacquet, Llevant de taula, Llotja de mar, Els mariners del Canigó,
Maria Andrea, Ministrills del Rosselló, Teresa Rebull, Lluís Torrent i
Les veus de l'estany.

Camins d'amor. Jordi Barre
Jordi Barre, el clàssic i més popular de la cançó nord-catalana.
Sobre un text de Joan Tocabens.

Dona del camí. Blues de Picolat
Grup de prestigi reconegut, bon blues.
va. bluesdepicolat.com

No badisi Albert Bueno. Associació cançó catalana
Poc conegut més enllà de la Catalunya Nord.

ere A

HENRI ESCART
Des

Havaneres de Cuba i Catalunya. Els Mariners del
Canigó. Global

Poète de Ll:

sia d
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Henri Escarra, poète de l'Albère. Société

Història 6 i culturelle
Saurimonde
Geografia
I
:

El Fiçó. Publicació satírica de Catalunya
Nord

Reconegut com el pintor de l'Albera. La força del color.De caràcter mensual, fa una mica més de deu anys que

ofereix una visió irònica i crítica de la realitat nord-

catalana. Ofereix la possibilitat de subscriure-s'hi i permet
disposar en català d'informació actualitzada. Director:
Francesc Pougault. 18, carrer dels Horts, 66540 Bao.
Bodegó, paisatge o figura, un traç gruixut i expressiu. ficoEmallcat.org
Camille Descossy. Ed. Eudesia

Le Pays Catalan. Ed. La Renaissance du
Livre

DE Ei puntes
SABATÉ

GITA EL TAP UN POC LLUNY I

j eneyciopèdie iitestree du Pays catalan

Les Pyrénées-Orientales, encyclopédie illustrée du Pays catalan. Editions Privat. 2002

Recorregut fotogràfic per la Catalunya Nord de la mà de
A partir de la iniciativa del Consell General, en Michel
a Catherine Bibollet, amb text de Dominique Desforges.
Demelin i en Jean Reynal han aconseguit la fita d'aplegar
'enciclopèdicament" dades i imatges il-lustratives de la
Catalunya Nord actual. Ideal per a la gent del país, ideal
Història. Geografia 6è. Joan Jaume Prost.
per als nouvinguts encuriosils per conèixer el seu nou
APA Escola Pública 1996
país d'acollida. Ens cal agrair l'amabilitat de la Geneviève
Monnier i d'en Marcel Mateu, del Consell General, per
El primer manual escolar en català editat a la Catalunya
haver-nos facilitat el llibre i, encara, el permís per reproduir
Nord. Les institucions han fallat, però aquí tenim una ne les fotografies

presentació acurada i atractiva per als estudiants i per
als adults, gràcies a la iniciativa dels pares.

Berg Lerir it ret

7, plaça Joan Payrà
US UE
tel. (0) 468 34 33 74
a/e: llibcatalana(dfree.fr
vveb: vvvvvv.llibreriacatalana.com

OO da NR o rar ras Ra rr ar E aa ara races a Saó

Una llibreria per a un país normal. Tots els autors de la Catalunya Nord al nostre abast. Llibres en català sobre tots els temes i de tot
el territori. Llibres en francès sobre la Catalunya Nord. També llibre infantil, CD i DVD. Novetats i ressenyes a la pàgina vveb.

dees del Nord
l- Miquela Valls, Institut Català de Recerques
de Ciències Socials, Universitat de Perpinyà

Amb gèneres variats, presentacions de llibres, premis literaris, la literatura en català
a Catalunya Nord té uns aires de normalitat que quasi farien descuidar els mals moments passats.
Reneix, després de tres segles d'abandons comuns a tots els Paisos Catalans, a la segona meitat
del segle XIX, a la ressaga de Barcelona. Sense l'incentiu dels grans escriptors moderns, Jacint

Verdaguer sobretot que dedicà el 1886 el seu Canigó als "Catalans de França", les foguerades
- d'un Pepratx (1828-1901), d'un Talrich (1810-1888) o d'un Bonafont (1854-1935) no haguessin
parit una literatura. Calgué una segona empenta barcelonina el 1906 i la vinguda de joves

regionalistes com Joan Amade (1879-1949) perquè s'estructurés a Perpinyà un projecte rossellonès
de defensa i il-lustració literària del català. El succés popular, encara ben viu avui, de les
Catalanades d'Un Tal (Albert Saisset, 1842-1894) era massa vinculat a la tradició oral i
l'autoderisió perquè s'hi confiés per a un projecte de futur.
Aviat, un jove poeta, Josep Sebastià Pons (1886-1962) compleix les esperances.
Se sent, des de Roses i Xiprers (1911) el seu deler d'autenticitata lírica i lingúística i des del

recull segient, El bon pedrís (1919) la seua exigència de renovar-se.

La primera guerra mundial para a l'ensec aquesta embranzida. "Ja no val la pàtria
petita quan la gran està en perill", proclamen si fa no fa les revistes rosselloneses, dins un

confusionisme patriòtic que marcarà a la baixa la represa dels anys vint. De les trinxeres,
tanmateix, arriben versos catalans, com els d'Edmond Brazès (1893-1980) que enceten una

llarga carrera dins l'ombra admirativa de Pons.

A la primeria dels anys vint, Carles Grandó (1889-1875) malda per reviscolar la vida
literària a Rosselló. Els Jocs Florals, creats el 1924 no triguen a reconèixer la primera poeta
catalana rossellonesa de l'era moderna: la fina i tossuda Simona Gay (1898-1969).
Sense allunyar-se mai del terrer líric d'Illa i dels Aspres, Canta perdiu (19235), L'aire i la
Julla( 1930), Cantilena (1937) situen Pons a primera fila dels escriptors catalans del seu temps.
És referència obligada de qualsevol literatura catalana, i fins i tot occitana, al nord del Pirineu.
Als anys trenta, l'alè progressista dels nouvinguts de Nostra terrra, entre els quals

el poeta menorquí d'origen, Gumersind Gomila (1906-1970), topava amb el patriarcalisme dels
vells, car tenia l'ambició de portar el català a tots els àmbits de la vida intel-lectual. Començava
de fer taca d'oli quan la guerra d'Espanya i el segon conflicte mundial l'aterraren.
La reconstrucció (1945-1955) es fa entorn de la revista Tramontane que posa en
presència escriptors del Sud exiliats i joves plomes premiades als jocs Florals: Jordi Pere Cerdà
(nat el 1920), Pere Verdaguer (nat el 1929), Francesc Català (1929-1988). Aquest, més dedicat
a les amistats Nord-Sud, no publica pas els seus poemes de mètrica popular abans del 1974.

Són aquells, Cerdà i Verdaguer que faran tornar a existir la literatura nord-catalana als anys
seixanta.
Amb Jordi Pere Cerdà, és la imatge brutal i l'engatjament que irrompen en una poesia

rossellonesa fins llavors tocada i posada. La guatlla i la garba (1951), Tota llengua fa foc
(1951), La pell del Nareís, Dietari de l'Alba (1966) imposen un lirisme vigorós. De 1952 amb
Angeleta a 1964 amb Quatre dones i el sol, el seu teatre escnifica, en un clima neorealista

d'abast simbòlic,les lluites del moment i els conflictes eterns.

3 Fill de la Retirada, Pere Verdaguer té el sentit del deure. Amb nombrosíssims articles i obres,
ensenya la llengua i el país. Com a assagista i sobretot com a novel-lista, innova. Abans seu,
la narrativa s'havia conreat pocs cops a Catalunya Nord i sempre seguint la petja a la tradició
oral en record dels Contes vallespirencs(1907) de Caseponce: Llibre de les set sivelles(1956),
de J.S. Pons, o les Contalles de Cerdanya (1961) de J.P. Cerdà. Fins si la màquina de remuntar
el temps del Cronomòbil ens sembla avui un pèl rudimentària, és ben bé del 1966 i d'aquesta
obra que data la novel-la nord-catalana actual. Amb una dotzena de títols, entre els quals Nadina
bis (1982), La gosseta de Sírius (1986), L'arc de Sant Martí (1992), Verdaguer primmira
l'escriptura i la tècnica narrativa, guardant sempre el país a la vista.

Arran dels anys seixanta, Cayrol alias Cerdà i Verdaguer militen amb el Grup Rossellonès
d'Estudis Catalans per a una presència del català a l'escola i dins la societat. Entorn d'aquest projecte
que mobilitza energies, vénen a llum les obres narratives de Jordi Carbonell, Renada Laura Portet,
Josiana Cabanas, Joan Tocabens i que s'obren camí en Jep Gouzy i en Patrich Gifreu.
Jordi Carbonell, premiat amb el Sant Jordi el 1979 per Un home qualsevol, desgrana onze novel'les,
entre altres La traició, L'home de l'Altair, fins al 1992.
Renada Laura Portet, més d'una vegada premiada o nomenada, excel-leix en el gènere
narratiu breu (Castell negre, 1981, Lettera amorosa, 1990), en les audàcies líriques (Jocs de convit,
1990, Una ombra anomenada oblit, 1992). Amb la novel:la (L escletxa, 1986, Rigau 4 Rigaud,
2002) mira d'evidenciar per la ficció temes d'identitat.
Durant un temps la Josiana Cabanas li féu concurrència en narració breu, amb la falsa
facilitat de les seues Senzilles històries de dones (1983), i Punts de creu (1986).
D'ençà d'4 l'ombra de Bellagarda (1983), en Joan Tocabens és, gràcies als seus records novel-lats
el narrador més popular del país.
D'en Gouzy, s'havia notat ja al Violondel amarg (1976) el vers avantguardista. Hom
decobreix el 1990 amb Poesia oberta, en aquest sempre jove home, un poeta prolífic, tendència
blues é: roc , més rap i flamenco també en els poemaris dels anys 2000.
Amb el temps al contrari, l'obra d'en Gifreu ha escassejat : els fluxos verbal dels anys setanta (com
el 1976, Fang tou i el 1979, Tor Vabel) són succeits per questes existencials ritmades als anys
vuitanta ( Jes el 1983, Autoplàstia del cargol tocat pel bolet, el 1983) mentre creix fins a ocultar
la creació la part de les traducció del català o al català: Quim Monzó, Ramon Llull, Valère
Novarina... Via dels ossos que duu al seu autor un premi més, torna a fer públic el Gifreu poeta.
L'escrit culte no ha pas foragitat l'oralitat popular. El teatre rural (grups de Ceret i Sureda)
continua, d'ençà del 1970, la veta còmica de crítica local que havia fet a Illa als anys 1940-1950,
el succés d'una Llúcia Bartre (1881-1977). Esdevé sàtira més punxant, d'abast més general, amb
Josep Tolzà i els seu grup de Millars.
Simultàniament brolla una Nova Cançó rossellonesa, germana petita de la del Sud. portadora dels
mateixos ideals de cultura i concienciació populars, en una gran varietat de formes de llarga durada:
ritmes ballables d'en Jordi Barre, so greu i llis d'en Pere Figueres i càlides harmonies de la Teresa
Rebull al servei de la poesia, truculència d'un Joan Pau Giné, grups reivindicatius (L'Agram), folR
(Crescendo), blues nostrat (Blues de picolat), Gerard Jacquet a la confluència del rocR i de l'oralitat
popular, animat pel tradicionalista iconoclasta Comelade.

La intensificació de les relacions Nord-Sud entorn de la UCE, el retorn de les
autonomies a Espanya, reforcen al decenni 80-90, l'ús mediàtic del català. Petits avenços normalitzadors
on creix una nova generació d'escrivans entre els quals alguns escriptors.
Incentivats per l'ajuda institucional a les editorials nord i sud-catalanes la poesia torna,
reforçada. Intimistes, minimalistes, en recerca formal, les noves produccions sedueixen per llur
postmodernitat: Sense recança de l'escalp (Queralt, 1987), Un hivern a can Xaupí (Sargatal, 1993),
Món, Mortorà (Jacquet, 1993 i 1997), Quotidianitats (Renyé, 1992).
Mentre la Maité Barcons diu en seu viure quotidià de dona (Ni ofici ni benefici, 2000),
Aleix Renyé, Miquel Sargatal i Gerard Jacquet s'assagen a l'escriptura narrativa, en particular
participant a la negra col-lectiva Perpinyhard (1995). Però són les dues altres plomes del pseudonímic
autor Emili Xatard, Joan-Lluís Lluís i Joan-Daniel Bezsonoff, que s'imposen com la nova lleva de
la narrativa septentrional. El primer amb quatre novel-les d'Ulls de sorra (1993) , al Crim de
l'escriptor cansat (2000), i un pamflet remarcat Converses amb el meu gos (2002), el segon amb
cinc novel-les publicades de Les rambles de Saigon (1996) a La presonera d'Alger (2002) i una
última acabada de premiar: La guerra dels cornuts. Superades les dicotomies Nord-Sud, paides les
baralles norma-dialecta, ells se'ns exposen, complaguts tot despullant llur país: l'extremitat nord
dels Paisos Catalans, empeltada d'història de França.
A un segle i escaig del seu despertar, és una literatura precària per cert, però desacomplexada

que ofereix la Catalunya Nord al tercer mil-lenni.
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L'actual nom d'Espanya, doncs, s'aplica a
una reducció d'un nom històric i, des del
moment que hi manca Portugal -des del 1640suposa un total fracàs nacional per al Regne
que n'ha agafat el nom. El pròxim pas és

Subtitució
Tal com he explicat en textos anteriors, igual-

el porró, l'enciamada amb anxoves, la cargolada (costellada), les boles de picolat (mandonguilles), l'ollada (escudella barrejada), la
bullinada (suquet), la perdiganya a la catalana,
el civet de llagosta, les rosquilles o els torrons.

acabar de fer la reducció lògica, i és circumsJoves i no tan joves cuiners han fet una rement a com parlem de substitució lingúística,
criure Espanya al que ara vol dir realment,
tant subjectivament com objectiva: els paisos
castellans o de llengua espanyola, o sigui, el
Regne d' Espanya sense Galícia, EusXalherria
i els Paisos Catalans.

podem parlar de substitució culinària. Els
nord-catalans n'eren ben conscients: sota el
rei o sota la República (igulament jacobina),
a través de tota mena de publicacions, pasquins, l'escola, etc., l'Estat s'esmerçava a
fer-los perdre els seus hàbits culinaris mediEn canvi, parlar de cuina catalana,
terranis. Es tractava, per exemple, de deixar
sense incloure-hi la Catalunya Nord, a part
que des del punt de vista polític no és correcte, de menjar tantes verdures i llegums -per la
qual cosa eren comparats amb els ànecs-,
des del punt de vista estrictament cultural i
passar-se a les bouilies (farinetes) i a la manculinari és una bestiesa. Josep Pla ja ho afirtega- naturalment, venudes pel Nordi La
mava així. Però aquesta perspectiva no és
pas la que veiem, per exemple, en els progra- jugada era rodona, amb un evident rerefons
econòmic. Així el primer bisbe perpinyanès
mes gastronòmics de les emissores institude la Revolució és anomenat "menjacionals, on els gastrònoms del règim han
mantega". Els catalans estaven astorats d'un
ignorat aquest territori i o, ras i curt, l'han
hàbit culinari tan estrany i insà, enfront de
considerat simplement francès.
l'oli d'oliva, becantat -i gairebé prohibit- pels
Malgrat que França ha reeixit força
francesos.
a francesitzar el gust nord-català, molt més
que Espanya hagi pogut aconseguir espanyoRecuperar la cuina de la Catalunya
litzar la cuina catalana, al nord dels Pirineus
Nord és, sovint, tornar al sud. És la tasca
el sentiment de pertinença catalana -també
immensa endegada per Eliane Thibuten la cuina- continua ben viu. Als restaurants
Comelade, des dels seus Tallers de cuina
o als supermercats, els signes d'aquesta cacatalana, les seves publicacions i moltes
talanitat, a través d'un cert repertori de plats
altres activitats. A la Catalunya Nord, actuali productes -fins i tot etiquetats en català,
ment, per sobre d'un mar francès, hi suren
d'una aigua mineral (L'Eixerida) a unes
diversos estanys de catalanitat, ja més enllà
pastes- hi és ben evident.
dels plats i elements del repertori folXlòric -
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lectura de la cuina catalana, ja més lligada

al sud, que es presenta, per tant, amb un nou
i renovellat prestigi: és al capddavall la cuina
de Ferran Adrià, de Santi Santamaria, de Joan
Roca o de Carme Ruscalleda. O d'en Didier
Banyols, a la Catalunya Nord. Als aperitius,
ja no hi manquen les coques catalanes (que
havien desaparegut de la circulació) i, naturalment, alguns dels grans vins europeus -de
creixent prestigi- com els Banyuls o els Ribesaltes.
La cuina nord-catalana parteix d'un
clar avantatge: molts dels productes tradicionals o d'altres de nous però d'una gran qualitat, s'han pogut salvar. Hom pot trobar
trumfes o patates excel-lents, el més gran
repertori francès d'enciams i herbes d'amanir
i aromàtiques, tomàquets, pebrots, albergínies
i una fruita primerenca famosa a tot l'Hexàgon
-dels dolcíssimes albercocs a les primerenques
cireres, de les sucoses pomes als perfumats
melons-. No oblidem altres productes amb
indicació geogràfica o làbel garantit, i denominacions d'origen: carn de xai, de vedella
dels Pirineus, formatges, mels, patés catalans
i embotits, anxoves de Cotlliure i, per des-

comptat, els vins.

P

9

Des que s'instaurà la ratlla que intenta
allunyar les societats i els territoris del nord
de Catalunya dels del sud, els corrents i
lligams de tot tipus que renoven i reforcen,
sovint de manera precària, la catalanitat social

i cultural, han fluit bàsicament del sud cap
al nord. Només cal recordar com la Renaixença —el moviment sociocultural que es
desenvolupà als nostres paisos en la segona
meitat del segle XIX- iniciada al Principat
és traspassada mimèticament a la Catalunya
del Nord, o que, sense anar més lluny, l'obra
literària potser més nacionalment emblemàtica de la Renaixença, el poema èpic Canigó
de Jacint Verdaguer, té per títol el nom de la
muntanya espiritualment més significativa
de la Catalunya del Nord.
Amb tot, trobo escaient recordar,
ara i aquí, com una obra literària de primera
magnitud, generada al nord de les Alberes,
ha fluit del nord cap al sud saltant la ratlla
per instal:lar-se amb naturalitat en la societat
cultural dels catalans del sud. M'estic referint
a l'obra de Josep-Sebastià Pons i al fet que
escriptor i obra estiguen presents en els manuals escolars, i per tant siguen estudiades
amb major o menor intensitat, de centenars
de milers de nois i noies del sud de les Alberes. D'alguna manera, Pons forma part del
procés de formació cultural de tots els catalans. No es pot pensar en cap estudi o antologia generals de la poesia catalana del segle
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XX que es vulga mínimament rigorosa sense
tenir ben present l'obra i la figura de
l'escriptor d'Illa del Riberal.

tellés de poesia amb La seda d'un so. Ells
també formen part del fluid que del nord
arriba al sud.

Evidentment Josep-Sebastià Pons
no és l'únic escriptor de la Catalunya del
Nord que és present a les històries i als estudis
de la literatura catalana contemporània. Amb
certa frequiència les obres dels escriptors de

I convé que aquest fluid que ve del
nord no s'estronqui, sinó que ben al contrari,
se sàpiga incrementar, no fos cas que arribéssem a pensar com una alumna d'un institut
d'una barriada de Barcelona que no podia

Amb certa frequència les obres dels escriptors de
la Catalunya del Nord són editades, amb naturalitat
nacional, a la Catalunya peninsular. Tampoc no
és gens estrany que obres d'autors nodrits i fets al
nord de les Alberes siguen guardonades en certàmens literaris organitzats al sud de la serralada
entendre que un ciutadà francès, JosepSebastià Pons, formés part de la història de
la literatura contemporània catalana, i que a
sobre l'hagués d'estudiar, ni que fos de manera superficial. La noia deia que si Pons era
guardonades en certàmens literaris organitzats
al sud de la serralada. Recordem tan sols que francès no podia ésser català. És clar que
l'alumna entenia, sense gens de mala fe, que
el 1978 Jordi Carbonell obtingué el premi
tots els catalans, inclosos els escriptors que
Sant Jordi de novel:la o que, sense anar més
empren la llengua catalana, hem d'ésser, per
lluny, enguany Joan-Daniel Beszonoff ha
definició, ciutadans espanyols. Josep-Sebastià
obtingut el premi Just Manuel Casero amb
Pons, i d'altres ciutadans francesos, evidenla novel-la breu La guerra dels cornuts i
cien la falsedat del sil logisme.
Patrict Guifreu el premi Vicent Andrés Esla Catalunya del Nord són editades, amb
naturalitat nacional, a la Catalunya peninsular.
Tampoc no és gens estrany que obres d'autors
nodrits i fets al nord de les Alberes siguen

Cultura
lb. Reproducció de l'article que Ramon Gual va escriure en
commemoració dels 25 anys de la UCE.
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CLAALEA
Un monestir benedictí, situat, des dels seus
remots orígens, en la bonica vall del seu nom

al peu del mateix massís del Canigó, cara
nord. Si bé pertany al municipi de Codalet,
està gairebé a mig camí del poble de Taurinyà
i no lluny de Prada, d'Arrià, de Vilafranca
del Conflent, de Cornellà del Conflent, de
Clarà... La vall és solcada per la riera, amb
afluència permanent, la Llitera que neix en
el mateix massís canigonenc.

preromànica que s'imposa per la seva grandiositat i elevació: a més de la nombrosa
comunitat monàstica podia acollir molts pelegrins que feien el camí de sant Jaume,
venint de la Provença o d'Itàlia. No fou, però,

fins una quarantena d'anys més tard, amb
l'abat Oliba, que fou engrandida i embellida
aquesta església. Oliba, monjo de Ripoll, fou
designat abat d'aquest ausonenc i de Cuixà
l'any 1008 i nou anys més tard, el 1017,

Fotografia: Isidre Tiana

història monàstica, en el desplegament de
l'art romànic, en la construcció positiva de
la societat medieval amb la "Pau i Treva",
en la vida eclesiàstica nostra en general. El
segle XII dóna a Cuixà el seu claustre i la
tribuna a l'interior de l'església, ambdues

obres de marbre rosa del Conflent, obres
rellevants de l'escultura i de l'art. Al llarg,
doncs, dels segles X-XII, Cuixà és un centre
monàstic de primera línia. Caldrà afegir-hi
l'aspecte cultural del monestir amb el seu
Scriptorium i la seva irradiació pastoral amb
les parròquies que té sota la seva cura. Després ve l'etapa feudal que desembocà en
l'etapa, llarga i grisa, dels abats comendataris:
a Cuixà hi ha una presència monàstica benedictina, però sense vida de comunitat real,
una vida que es va esllanguint a poc a poc,
tot i conservar uns trets monàstics prou clars
i verídics per a la gent dels voltants: a Cuixà
hi són acollits sempre els pobres i els necessitats hi són socorreguts. La Revolució, l'any
1793, donà el cop mortal al monestir amb
l'expulsió dels darrers monjos que quedaven
i decretant la seva ruina material.
No fou fins al 1919 que la presència monàstica -monjos cistercencs del monestir de Fontfreda- tornà a fer-se present
enmig de les runes de Cuixà. Amb aquesta
comunitat es començaren els treballs de restauració del conjunt antic, sota la direcció de
Monuments Historiques de France, abans,

encara fou consagrat bisbe de Vic. A la part
El monestir de Sant Miquel neix com a rede Llevant de l'església hi edificà tres absisultat d'una desgràcia natural: la desaparició,
dioles més, a la part de Ponent, davant mateix
per una riuada del Tet, de Sant Andreu
de la façana, aprofitant un desnivell del terd'Eixalada l'any 878. La trentena llarga de
reny hi bastí tota una estructura d'arcs i voltes
monjos que sobrevisqueren cercaren refugi
d'encofrat per sostenir un atri descobert, dos
en el lloc més segur i fèrtil de Cuixà, on ja
hi havia una esglesiola dedicada a sant Germà. cossos d'edifici laterals i dues capelles sobreposades: la cripta rodona de la Mare de
Ací, amb la poderosa ajuda dels comtes de
Déu del Pessebre i la capella de la Trinitat.
Cerdanya-Conflent, el monestir creix amb
Al seu temps també s'aixecaren les dues
empenta i l'any 974 l'abat Garí consagra la
gran església preromànica, de tres naus, trans- torres quadrades -ara només en queda una,
la de la banda sud-, amb decoració de bandes
septe i quatre absidioles perpendiculars a
aquest transsepte, a més de la capella major, llombardes. La història de Cuixà pren un
relleu especial amb la presència d'Oliba en
rectangular, fent de capçalera. Malgrat les
la llista dels seus abats, per la importància
reformes i deformacions posteriors, és un
que va tenir en els inicis de Catalunya, en la
bell exemplar, monumental, de construcció

S1

però, Josep Puig i Cadafalch, vers el 1937,
ja hi havia fet estudis i excavacions i donava
a conèixer la importància històrica i arquitectònica del conjunt. Des de 1965, la comunitat
monàstica cistercenca fou substituida per una
petita comunitat benedictina de Montserrat:
així s'ha volgut assegurar una presència
cristiana i monàstica, de treball, de pregària
i d'acolliment, d'entesa i col-laboració amb
la diòcesi de Perpinyà i amb institucions i
associacions culturals diverses, en un lloc
molt visitat, en especial per molts catalans
del sud on voldrien trobar-se molt "com a
casa". L'atractiu del massís del Canigó en fa
un punt ben recercat i estimat, que permet
també descobrir-hi la pau, l'amistat i la pregària.

Les
re el Re ne de Mallorca i
relacions ent
ls comtats nord "catalans a l'Edat M itjana
a

Na el pal Ca act

PN La aa series a aes te je ea,

ANERRRLEALEAE
En aquest context, els territoris de l'actual
Catalunya Nord es mantengueren vinculats
(mitjançant relacions de parentiu i vincles
feudals) al casal de Barcelona durant els
segles segients. En temps de la conquesta

contra el Cerimoniós, tot i que major, tampoc

part del conjunt de la seva corona, i va crear

la Corona de Mallorca, integrada pel regne no va ésser gran. Finalment, el 1349 Jaume

mallorquí, el Rosselló i la ciutat de Montpeller. Durant tres quarts de segle tots tres
territoris compartiren una mateixa monarquia,
amb els reis Jaume HH (1276-1311), Sanxo
de Mallorca (1229) encara tenien el seu propi

III, en l'intent de recuperar les terres illenques,

va perdre la vida en la coneguda batalla de
Llucmajor. D'aquesta manera s'acabava la
corona que havien integrat les nostres illes

comte, Nunyo Sanç, oncle de Jaume I. El
comte Nunyo fou un dels participants més
destacats, després del rei, en la campanya,

tant per la seva aportació financera i material
(tropes, pertrets, etc.) a l'empresa com per la
seva intervenció directa en els fets (per exemple fou ell qui, en nom del monarca, es va
entrevistar durant el setge de Madina Mayurga amb el vvalí illenc, Abu Yahya, per tractar
una possible rendició). Entre el seu seguici
figurava la flor i nata dels cavallers nordcatalans, acompanyats d'un cert nombre
d'occitans, com Ponç de Vernet, Oliver de
Termes, Jasbert de Barberà, etc., molts dels
quals, per cert, estaven compromesos amb
el catarisme, un moviment de dissidència
religiosa que tengué una gran implantació al
Llenguadoc i, en menor mesura, als territoris
catalans.
Un cop acabada la conquesta, en
el Repartiment dels territoris guanyats, a
Nunyo Sanç li varen correspondre els antics
districtes musulmans de ValldemossaBunyola i Manacor (equivalent a tot el ponent
mallorquí) a més de cases i propietats dins
la ciutat de Mallorca. Foren molts els colons

LA
El Palau dels Reis de Mallorca, a Perpinyà. Fotografia M.C.
del llibre "Les Pyrénées-Orientales". Editions Privats

i els territoris nord-catalans, a més de Mon(1311-1324) i Jaume III (1324-1343/49).
Malgrat les difícils relacions amb la Corona tpeller.
Catalanoaragonesa (que, per exemple, ocupà
l'arxipèlag entre 1285-1298), els contactes

Malgrat les noves circumstàncies,

la relació entre els dos territoris no s'estroncà.
de tota mena entre els territoris continentalsÉs a partir del segle XV quan els contactes
d'origen rossellonès que arribaren a Mallorca
i insular de la corona illenca continuaren. A comencen a minvar, sobretot arran dels conper establir-s'hi, atrets per unes condicions
de vida que, si bé eren dures, semblaven més
favorables que al lloc originari. El català
oriental que parlaven aquests pobladors, als
quals cal afegir també un gran nombre
d'empordanesos, barcelonins, etc., acabarà

partir de 1298, amb el retorn a la situació
anterior, aquests es refermaren. És l'època
en què els monarques mallorquins viuen entre
la ciutat de Mallorca i Perpinyà, on reforma-

batalla preferent, amb ocupacions i contraocu-

pacions dels uns i dels altres. Tot i així aquest
ren o edificaren edificis amb no poques sem-

blances entre ells, com el palau de
donant faiçó a la llengua que parlam els
mallorquins. Aquest procés de colonització l'Almudaina i el castell reial de Perpinyà,
s'estén fins a 1348, quan la pesta negra aturà l'anomenat "palau dels reis de Mallorca."
de cop les migracions, ja que en desaparèixer
una part considerable de la població quedaren
buits molts de terrenys arreu, cosa que ja no
feia tan necessari emigrar cap a llocs llunyans.
De l'origen d'aquella gent, en queda un rastre
encara ben viu en l'onomàstica insular. Una
mostra ben clara n'és l'antroponímia, amb

flictes de la monarquia hispànica amb França,
que tengueren en el Rosselló el camp de

període, fins a la definitiva incorporació dels
comtats a França el 1659, arran del tractat

dels Pirineus, no ens és gaire conegut, pel
que fa a la questió plantejada. El que és cert,
Durant aquells anys molts dels governadors
però, és que després d'aquest any els dos
illencs eren d'ascendència rossellonesa i les
estades de la cort en un lloc i l'altre testimo-

nien la fluidesa de les relacions.

territoris entraren en una fase de progressiu
distanciament, motivat per la nova frontera

que els separa. És aquella "criminal frontera

A la mort del rei Sanxo (a Formiguera, en —alçada pels francesos entre catalans- com
terres nord-catalanes), el succeí, després d'uns si qualsevol barrera pogués separar germans",
anys de minoria, el seu nebot Jaume III el
segons la lletra d'una de les cançons d'dEl
llinatges com Rosselló, Vallespir, Perpinyà, qual, després d'una etapa de turbulències
clam rossellonèsy, un espectacle creat els
polítiques amb Pere el Cerimoniós, va veure
anys vuitanta del passat segle XX per l'Oliu
A la mort de Nunyo Sanç, sense descendència com aquest li ocupava la corona. La guerra,
Tolugenc, una coral nord-catalana, que prelegítima, els comtats nord-catalans foren
iniciada el maig de 1343, fou fàcil a Mallorca
tenia posar a l'abast de tothom una història
heretats per Jaume I. Aquest, a la seva mort
per al monarca català, que ocupà el regne
que ni allà ni aquí no ha estat gaire ensenyada
(1276), va dur a terme la segregació d'una
sense gaire resistència. Al Rosselló l'oposició
etc.

a l'escola.
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Els refugiats de

la Guerra Civil

b- Salvador Clop, Unió de Jubilats i Pensionistes

L'any 1939 fou un any dramàtic. L'exèrcit de l'Ebre fou derrotat, el front quedà trencat
i la retirada fou ràpida, massa ràpida per als interessos republicans. Catalunya queda

cie tec it ua ere NS PL OR gic io gels i ee lu it ED oci ii gri a: Tel So ST elas

a les tropes franquistes que no troben resistència enlloc.
Una munió de soldats, vells, dones i criatures es planten a la línia fronterera. Tenen

por i també ràbia. Quants són2 Es imprevisible saber-ho, però es pot calcular que més d
mig milió de persones. S'intenta entrar per tot arreu: el Portús, la Guingueta, Oceja,
Portbou, allò que importa és fugir de les tropes franquistes -els segueixen les petjades- i

tenen ganes d'aixoplugar-se en terra francesa.
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Fotografia ADPO del llibre "Les
ria
Pyrénées-Orientales". Editions Privats lA

A partir d'aquí voldríem encertar en l'anàlisi
d'aquella situació amb rerefons de tragèdia.
Les autoritats franceses no esperaven tan
aviat aquella allau humana que els queia a
sobre, i els homes destrossats que passaven
la frontera es creien ser mereixedors de millor
tracte, ja que durant trenta-dos mesos lluitaren
per defensar la llibertat d'unes democràcies
claudicants davant del feixisme. La sorra de
les platges d'Argelers i de Barcarès és testimoni de les vicissituds que van passar aquells
refugiats, dèbils, plens de polls, malalts de
disenteria, sense aixopluc davant d'un rigorós
hivern i, per si amb això no n'hi hagués prou,
les formes hostils i autoritàries de la gendarmeria i l'actitud a vegades brutal i altres
vegades innocent de la tropa senegalesa.

i brutalment bastonejats pels guardians. Però
els camps es van anar buidant. Sortiren grups
que s'allistaren a la Legió Francesa, altres
anaren a recollir remolatxa al nord del país.
També alguns partiren a tallar arbres al bosc
o a treballar al camp i a la verema.
En arribar l'any 1940, esclata la

Els refugiats que passaren per la
Guingueta foren allotjats en uns camps que
es trobaven a la dreta dels afores del poble.
Construiren barraques amb mantes, canyes
i qualsevol altre material que tenien a mà.
No hi havia condicions higièniques ni de cap
classe, les condicions eren infrahumanes. Al
cap d'unes setmanes foren traslladats a peu
fins al castell de Montlluís. Allí, amb un fred
glacial, els posaren al soterrani de la fortalesa,
dormint sobre el terra gelat, sense palla i
només amb quatre mantes que els quedaven.
Cada dia moria gent i les autoritats militars
decidiren retornar-los a la Guingueta. Altra
vegada a peu, els homes quedaven extenuats
a les cunetes de la carretera i llavors entraven
en joc els senegalesos per obligar la gent a

marxar.
El camp de concentració de Vernet
d'Arieja ja havia allotjat presoners alemanys
de la guerra del 14. S'hi van construir molts
barracons, i en un moment donat s'hi van
concentrar fins a 10.000 persones. Més tard,
finalitzada la guerra, el camp fou lloc de
càstig i després la policia del règim francès
de Vichy hi retenia elements per a ells perillosos. Volem tenir un record també per als
empresonats al castell de Cotlliure, torturats
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nazis i França queda partida en zona lliure i
zona ocupada.
Aquí comença una altra història
per als refugiats de la guerra civil espanyola.
Vencent mil perills continua la lluita contra
el feixisme, ja que la policia de Vichy és
temible i altrament col-labora amb la Gestapo.

o cal

Fotografia Friedel Bohny Reiter del llibre
"Les Pyrénées-Orientales". Editions Privats

guerra europea i als refugiats que encara
resten als camps els obliguen a formar companyies de treballadors dirigides per militars
francesos i espanyols. En aquells dies, el
primer ministre francès, en Pierre Laval,
signa un acord amb les autoritats alemanyes
segons el qual per cada treballador que vagi
voluntari a Alemanya un presoner francès
serà alliberat, però com que l'operació no va
tenir acceptació, el govern francès va utilitzar
els refugiats catalans i espanyols. Molts d'ells
foren allistats a l'Organització Totd, especialitzada en fortificacions, i d'altres foren enviats a diversos punts d'Alemanya per treballar en fàbriques de material de guerra. Els
alemanys ocuparen ràpidament Holanda i
Bèlgica i prengueren París. En aquell moment
el mariscal Petain pacta un acord amb els

La resistència francesa es posa en marxa i
els anomenats maquis es nodreixen de refugiats. Es creen fons d'evasió com els d'en
Pep Rovira, Ponzàn i d'altres, passant a Espanya aviadors anglesos, jueus i persones
que es volen incorporar a l'exèrcit de Charles
de Gaulle. Aquells homes destrossats i
vençuts que passaren la frontera un dia de
febrer de 1939, que sofriren vexacions, maltractaments i sobretot incomprensió, més tard
han estat condecorats i homenatjats pel seu
heroic comportament davant l'enemic secular
de sempre: el feixisme.
També hem de dir que d'aquesta
manera els refugiats de la guerra civil espanyola pagaren amb escreix al país que un dia
els va acollir.

a TOTHOM
PER ANAR A CLASSE, A LA FEINA,
A PASSEJAR I A TOT ARREU

Ringi Ringi Que aquest sigui el soroll de Barcelona tot
l'any. Que la gent descobreixi que es pot anar a treballar
amb bici. Que els pares portin els seus fills amb bici a
l'escola. Que les facultats s'omplin de bicis. Que entre
tots puguem avançar cap a una ciutat més amable.
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