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Correu del lector
Des d’Arles (Vallespir) He nascut en un poble petit de l’Alt Vallespir...Em recordo aquella infància d’alegria i de felicitat...Corria la llengua catalana pels boscos amb els traginers i llurs matxos carregats de llenya. Corria la llengua catalana pels carrers quan sortia de les fàbriques una
gent enfeinada. Corria la llengua catalana per la ribera on les dones de ginolls dins la caixa feien
ballar el batedor. Corria la llengua catalana a cada plaça, a cada racó, a cada mas, a cada casa...
El català només es parava a la porta de l’escola. El riu de la llengua catalana en el meu poble
era només un raig d’aigua a la ribera; eren només algunes gotes d’aigua a les fonts tan fresques. M’estimo tant parlar català; m’estimo tant aquella dolça música dels seus mots. Corre
també la bella llengua catalana a cada pàgina de la nostra revista Vallespir... Testimoni de cultura, de coneixement, d’homenatges a homes i dones famosos i coneguts o senzills i anònims
de la nostra estimada terra. Que sigui sempre la revista Vallespir el lligam de la llengua catalana amb la terra vallespirenca. Per 10 anys més, i més encara, que visqui la nostra revista!
Maria Rosa Bouisset regidora de cultura d’Arles
Des de Perpinyà (Rosselló). Fa uns mesos Gentil ens va regalar el núm. 10 de la revista Vallespir,
i ara ens demana la nostra opinió. Haig de dir que personalment és un honor perquè el meu pare
va conèixer el tipògraf de Ceret, Just Capdevila, que va compondre i imprimir la revista Vallespir
dels anys 30, quan el director era Francesc Casteil. El meu pare va comprar la impremta que editava Le Courrier de Ceret al final dels anys 1950, que era situada al carrer de Sant Ferreol de Ceret.
En aquest núm. 10 de Vallespir hem fet dues descobertes que hem apreciat molt especialment.
La primera fa referència a l’excel·lent presentació de Salvador Espriu, un poeta del qual ignoràvem la bellesa i la força de la seva obra, així com el ressò que va tenir a Catalunya. Felicitacions
també per l’estudi històric d’Enric Loreto sobre el castell i els senyors de Montferrer que ens ha
informat sobre la històrica d’aquella família. La revista Vallespir és magnífica per la varietat dels
seus articles i la presentació molt digne de tot el que fa l’especificitat de la literatura i la cultura
catalana, tant clàssica com moderna.
Françoise et Pierre Sitger, redactors del Courrier de Ceret.
Des de Manresa. De bell antuvi he de dir que cada nou número de la revista “Vallespir” és un
regal que assaboreixo amb plaer. Hi trobo tot d’articles interessants que em parlen del Vallespir
però també de les terres nord-catalanes. Crec que d’alguna manera aquesta revista és una mica
la revista de la Catalunya de Nord, perquè crec que és l’única revista catalana que s’edita al
nord de la ratlla fronterera que separa les terres del nord i les del sud de Catalunya. Tanmateix,
tots els catalans tenim molt clar que ens uneix la mateix llengua i cultura, car formem part de
la mateixa nació. Voldria agrair, doncs, la bona feina que fa el Centre Cultural del Vallespir amb
l’edició de la revista “Vallespir”. A través d’ella podem conèixer i estimar més les terres i la gent
d’aquestes contrades de Catalunya que tenen el Canigó com a punt de referència mític. Per acabar voldria animar tota la gent que fa possible la revista, el consell de redacció i de manera
especial el seu infatigable director en Gentil Puig que va néixer al Bages i que ara viu al Vallespir.
Jaume Serra i Carné, Historiador, Manresa.
Des de l’Alt Empordà. Llegir i conèixer la revista Vallespir ha estat molt esperançador, en
aquests temps que vivim a la situació de crisi econòmica tenir coneixement d’aquestes actuacions culturals et fan estar segur que anirem endavant. La revista Vallespir és el fruit de l’esforç
d’un equip de redacció per omplir aquells buits que hem anat creant en la nostra memòria històrica, tot informant d’aquells actes culturals actuals d’ambdós cantons del Pirineu. Feina acurada que ha de continuar endavant i amb força per ampliar els lligams personals de totes les
persones que compartim cultura i llengua, perquè ni les actuacions polítiques, ni les muntanyes, ni la manca d’interès de les noves generacions siguin motiu de distanciament i aïllament.
Endavant amics i força Vallespir.
Patricia Serrat. Regiora de cultura a Sant Llorenç de la Muga
Des d’Alacant. El passat mes de novembre, alguns professors de la Universitat d’Alacant, ens
vam desplaçar a la de Perpinyà per assistir a una trobada sobre teatre català a les perifèries.
Durant aquesta trobada vam intercanviar coneixements amb els col·legues de la Catalunya del
nord i vam descobrir el contacte amb una cultura amb la qual ens agermanen unes arrels
comunes i una llengua compartida. Vam tenir el plaer de conéixer Gentil Puig que ens va obsequiar amb la revista Vallespir, a la qual adrece avui aquestes línies. Pels d’Alacant, l’extrem
oposat a la Catalunya del Nord, és estimulant comprovar que publicacions com aquesta, contribueixen a la pervivència de la cultura catalana. Després d’haver-la llegit, vull destacar-ne el
rigor i el nivell intel·lectual de les aportacions que s’hi publiquen, i també el coratge i l’esforç
d’una feina feta des de l’amor envers la cultura pròpia. Felicite a tots aquells que hi col·laboreu
i us encoratge a tirar endavant aquesta tasca.
Isabel Marcillas Piquer, professora a la Universitat d’Alacant
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PARAULES DEL
DIRECTOR
Gentil Puig-Moreno
Abans de presentar el contingut d’aquest núm. 11 de Vallespir farem, com fem
d’ençà d’alguns números, una breu referència al context que viu Catalunya i els seus
ciutadans aquest 2014. Un any prou significatiu del moviment d’afirmació catalana,
que va començar amb la Diada del 2012, tot
agreujat per la crisi de l’economia mundial
i l’actitut nefasta del Tribunal Constitucional
i del govern de Madrid. Ho fem per mor que
quedi constància pels lectors del futur, en quin
context escrivim i redactem la nostra revista.
El CCCV va fer la declaració següent a
la manifestació “Somescola” del juny de
2014 a Barcelona. El Vallespir, és una
comarca nord-catalana on el català resisteix. El nostre objectiu és de coordinar totes
les persones, entitats i institucions del
Vallespir que actuen activament en suport
d’una escola pública que defensi la llengua
catalana, i que ajudi a construir una societat
més cohesionada, democràtica i lliure. Hi
ha un bloqueig institucional, en no concedir
més places de català i més mestres a les
xarxes públiques bilingües. Les dificultats
provenen de tot arreu, fins i tot, dels propis
sindicats i mestres francesos, educats amb
un unilingüisme exclusiu, que menysprea el
respecte a la llengua històrica del territori.
Dins aquest trist panorama, una escletxa
s’ha obert al Voló amb la creació de dues
classes bilingües a l’escola maternal, gràcies a l’empenta dels pares d’alumnes, les
associacions culturals catalanes i el batlle
del Voló. És una petita victòria que obre
esperança, i mostra el camí del futur.
2014 va ser també un any de cites
cabdals pel futur de Catalunya. Sabem
però que, passi el que passi, res ja no
serà mai més com abans. No hi ha volta
enrere. Els catalans sabem que caldrà

continuar avançant, lluitant, patint, i potser vencent. Lluitar i avançar és un camí
que mai no acaba.
Tornant a la realitat del Vallespir, i pel
que fa al contingut d’aquest núm.11, els lectors hi trobaran, com sempre, una referència al prestigi del passat literari del Vallespir,
amb un text de Carles Bosch de la Trinxeria
de 1888, sobre Sant Guillem de Combret, i
dos textos literaris recents de J. Riart i de M.
Sargatal, que demostren que el fil de l’escriptura no s’ha trencat, i que la variant septentrional de transició de la llengua catalana
al Vallespir continua viva. Estem convençuts
que la millor forma de preparar el futur és
també de cultivar la memòria del nostre
propi passat.
Per això, a la rúbrica Història, llegireu
dos altres textos sobre la història local, un
de l’Andreu Balent sobre la resistència de
Morellàs i Les Illes els anys 1942-1944, i un
altre de Gentil Puig, sobre la història de
Ceret. Descobrireu a continuacó una entrevista realitzada per Joan Pau Escudero a
Marcel Arnaudies, el darrer Moliner de
Reiners, que alhora ens ofereix un text en
català, tal com raja al Vallespir.
Com sempre, a la rúbrica Art, descobrireu l’exposició de l’escultor-paleta ceretà,
Francesc Llopis, presentada per Nathalie
Gallissot, la directora del Museu d’Art
Modern de Ceret. El jove violoncel·lista de
Ceret, Francesc Ragot ens comenta l’obra
insigne realitzada pels seus avant-passats,
un llinatge de luthiers.
Com sempre volem demostrar a la rúbrica Cultures d’arreu del món, que el Vallespir és
obert i solidari d’altres cultures, com la nostra,
en aquest cas, la del País de Gal·les, presentada pel cèl·lebre fotògraf gal·lès Ray Bellisario.
Tanca la contraportda, el notre amic rodolinaire, Joan Vilamala de Manresa que ens ofereix una Auca del Vallespir, una comarca que
ell coneix molt bé i que tant s’estima. En nom
del Vallespir, moltes gràcies, amic Joan.
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El retorn de Mimí
per J. Riart

I ara, on aniràs? Dins la castanyeda, no ets tota sola
al món. Tens la teva gallina. Per a tu, la vida continua.
Avui te’n vas tu també pels camins. La mare no t’acompanya més. Fas una bona caminada i pujant, baixant, vas seguint les sendes entre els troncs, molt
lluny del mas de Can Majoral.
La tardor fa el seu mestier i tu arreplegues a plenes
mans la fullaraca de faig a la gran saca i no sents el
vent que s’aixeca, al damunt, encara que faci blegar
els cimalls dels arbres, blingar les branques de dessota, que s’obri camins entre els troncs que ganyiden,
fins a tocar la molsa tova i espessa. Xiula a les orelles
i ni en fas cas. Arriba i tragina darrere seu ell bromes
i bromes. El cel es tapa i els núvols negregen com un
escorpit. No badis massa...
Passes temps així i fora quan la teva saca és botada com un gralla tornes cap a casa. Sembla un gros
edredó. Sortosament, la nit és encara lluny. Però és
segur, la nit ve sempre. Ara, cauen gotes. Oi ? Xip
xap, xip xap, cada cop, un xiquet més. Ara t’adones
que ets massa avançada per tornar al mas. Prens
camins desconeguts a cada cop que avances. No hi

ha cap paller a l’entorn per a t’abrigar del ruixat que
comença de caure. Aviat és un degotall de mil gotes
grosses que ressonen com cops de timbal sobre el sol
mullat. Tu, tragines la saca per l’esquena i la gallina
pel coll. Afanya’t. El cel és negre. L’aigua te regalima a
la cara. Es fa de nit però és el dia encara. Les bromes
ho tapen tot. Cap esquella a través del ruixat per te
guiar. Va plovent com mai.
Per fi, trobes una cova. T’hi abrigues. Una cova que
fa mi’ja basarda… Entapissada d’hedra entorn de l’obertura, què s’hi amaga? I si fos l’amagatall dels trabucaires, els bandolers dolents que ataquen la pobra
gent? Diuen, que sense pietat, tallen les orelles dels
innocents d’un cop de ganivetàs català, guarden
durant dies i dies la llur víctima presonera i una nit, li
punxen el coll, enfonsant-hi la dura làmina d’acer del
ganivet fins al mànec al mig dels xiscles i de la sang
que raja a borbolls ...
No pots quedar xopa, no pots esperar més. T’ajupes
i entres, la teva bossa de fullaraca al davant, l’empenyes cap al fonso. De pressa, de pressa! I tira Marie!
Amb l’emplomallada a dedins. Gires el cap, i des del

Can Majoral de Prats de Molló
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teu cau, ara contemples, al reparo, un xic bocabadada, l’aigua que
cau del cel, el diluvi. A fora, la pluja no és la pluja de sempre.
Si al començament baixa una bonica riberada, ara l’aigua se fa
més gruixuda i més forta. Columnes de bromes negres, fosques
i espesses colguen el muntanyam. És un soroll estrepitós que
aixafa les valls i que retruny sense parar. Passa així molt de
temps. Què trapes a mancar? La flaire del pa calent i de la llet
fresca, o el gust de la mel? Baixa sense parar, gros com el puny
del padrí. Què pot ésser?
-“Quan arriba l’Aigat, hi ha pas res de salvat.” Així diu la
dita. La Parcigola, la teva ribera, neix d’una deu, a l’aigua cristal.lina, que brolla d’un pendent, a sota els cims del Canigó.
L’Aigat, ell, neix, qui-sap-an-on. Bromes amunt, té el seu niu. Ara
se’l sent a baixar i posa la seva pota gegantina sobre la muntanya aixafada. És el drac d’aigua de les rondalles, la bèstia de les
llegendes, el drac de mil caps que es desperta, que llança llamps
i trons i que escupinya la seva ràbia, enfurismat que és, sobre la
pobra gent que no pot res.
A una altra època, Guillem, lo sant, del veïnat de Banat, el combat i d’un cop d’espasa fargada per ell, talla els mils caps de l’hidre
monstruosa, allà, en una coma negra d’una vall feréstega. Avui, pel
drac, és l’hora de tornar. Avui se reviscola. Se’l sent, retruny a tot
arreu. El monstre a les urpes i al mossec de ferro baixa dels cims
canigonencs. Rasca, despulla, arrenca, i tot ho assola.
Les fades s’amaguen i el deixen passar. Endrecen la roba blanca que s’eixuga, estesa pels rasos sota els cims ennuvolats. Des
d’allà dalt, des del camí del cel, es pot sentir que corre com un
ramat enfurismat de mil cavalls cavalcant a galop tirat, pota aquí,
pota allà. Llançada tumultuosament cap avall, cap a on s’escola la
ribera, tot al llarg, una paret negra, líquida, ràpida, entre els pendents davalla i arrenca soques i troncs, s’emporta roques i arbres
de cent anys. Rost avall, l’Aigat s’ho empassa tot, ho fa ballar tot,
les herbes i les plantes, els animals, els ponts, i tot el que pot agafar. Passa en un remolí eixordador, el rebombori de les aigües,
catapulta els códols, rodola les pedres a rodolons, els remena
com una saca de palla, els tragina com una saca de grut…
Dispersa a l’aigua, una a una, les ovelles blanques d’un corral que
esventra… I tu? Ai, si el drac te trapa… Capficada i migcolgada,
vora l’escruiximent estremidor, t’amagues, marigola tendra.
És ara una cascada bruta que baixa davant l’entrada de la
cova. És una porta d’aigua que la tapa. No saps què passa. Ni
quina hora és, ni si és el dia, ni si és la nit, de tant fosc que és.
Al defora, continua rajant. És la nit. És la nit? O és el dia? Oi?...
Darrere d’aquesta cortina, espantada, recules, cap al fonso de
la cova. Sembla que no s’acaba. Fas avançar el teu farcell de
fulles davant teu. T’endinses a les palpentes en aquest laberint
enfosquit. Com més avances, més passes de la penombra a
l’ombra fins a no veure les teves mans i a no sentir res més.
Aquí, el brogit de l’Aigat s’esmorteeix fins a desaparèixer. Ara tot
sembla quiet i silenciós, el fred no és tant viu. Defora és un huracà
veloç, voraç i monstruós que brama. Aquí, res.
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Finalment, esgotada, et capfiques dins la bossa de
full, ben abrigadeta, rateta, i t’adormes. L’emplomissada al teu costat. El cap tapat, somies. No penses més
al mal temps que volta entorn teu. Seu tots dos, ets
amb ella. Tots dos seu ben odonets, aclofats, com dos
pèsols en una tavella. Quina vida estranya. No sents
res. Cap fressa. Quan a les palpentes, com a la teva
cambra, vas cap a l’entrada un mugiment es desperta i
va pujant dins un soroll terrible. És una pluja estrepitosa que cau. Quant de temps pot durar? Tot és negre.
Tant com per a l’història d’en Noe i de la seva barca?
Que la barca te se la veu quitllada al cim del Canigó,
pobret, estacada a un anell de ferro, a fi que el corrent
de l’aigua no se l’emporti amb tots els animalots que
tragina a dintre. Tu, només tens una gallina. Fa poc.

pendents raspats, traça una veta grisa i mineral per
on passa. Cap més palanca, cap més prat verd. Si t’apropes, sents aquesta fressa d’aigua de sempre que
res no para. És l’espinada del drac que s’enfonsa sota
terra. Abans de desaparèixer, a banda i banda de la
ribera, deixa el seu rastre, una filera de pedres grisenques. La seva folra de serp rau sobre la carcanada desmantegada del muntanyam. Pel camí, encontres el
teu cosí gran, en Jean Ribes de la Presta, que baixa a
prendre noves. Ets contenta de veure’l. I ell que sembla sorprès, també. T’abraça i te dóna un bocinet de
pa negre. Les engrunes se les cruspeix l’emplomallada, pobreta, que tanta gana té com tu. Aneu a un altre
mas on espereu la baixada de les aigües per a tornar
a casa teva.

De tanta por que tens, te’n tornes endins cap el teu
amagatall de fulla seca, el teu edredó ple de silenci negre.
Ni veus a dins ni veus a fora. Ets com els ciegos. Ets presonera. Encara la cova te salva la vida. No goses anar
més enllà i enfrontar aquest diluvi. (I qui ho podria?)

I si quan tornes, te rembolen? Te foten una pamparrada ? És veritat que trigues molt per a tornar i manques molt de sopars i molt de dinars. “Orella, orella, quan jo t’ho deia, ‘guesses cregut,’guesses
pas rebut.» Quan ve el moment, decidida, dius:
“Sabeu, mamà, voldria pas que la matéssiu la gallina ja
que la vull guardar, ja que m’ha donat ous a menjar,
quan eri din’ de la cova tota sola allà…”

Així, quan tens gana, rosegues el crostó i ella pica
les engrunes. Beus l’aigua que regalima del defora de
la cova. Sovint, la son vos acompanya.Totes dues lligats per un cordill. Del teu turmell a la seva pota i de
la seva pota al teu turmell.
O bé parles a l’emplomissada, li contes rondalles :
la d’en Polzet petitet, de la Caputxeta, o d’en Patufet
que és a dins la panxa del bou que ni hi neva ni hi
plou… T’escolta. És una bona companya. De cops,
penses a la teva familia que ni sabes on són. L’Aigat
se’ls emporta? Tot és acabat per sempre més? Mira,
en sé pa’ res. Ets ben castigada se deuen pensar.
Tossuda com ets...
Fas així molt sovint anades i tornades i a cada vegada el negre brogit del cel t’acull, i a cada cop li gires l’esquena, t’amagues a la saca i el negre silenci t’empara.
Més un dia, i quin?, cap a l’entrada, la foscor de sempre s’esfuma, les parets s’esclarissen com mai i enmig
de tanta claror apareix un silenci nou. En quedes
enlluernada i espantada. Si el cel és ennuvolat, la pluja
és acabada. Llavors, per primer cop, surts a l’aire lliure
amb la teva bessona emplomallada.

La mirada del teu pare i de la teva mare dins els
teus ulls d’infant no són per a renyar-te. Tampoc, no
és la veu per a rembolar. Tothom sembla content. El
pare agafa l’Emplomallada i li diu: “ Ai, Gallineta, que
ho haguessis dit que te volies quedar amb nosaltres !
Sem molt contents de te retrobar. »
Tu, bé prou sabes que les gallines no parlen, encara que tu els hi parlis als animals i és per això que no
diu res la Picapica. No goses dir-li al pare. Belleu s’enverinaria de debó. Tu també ets molt contenta de
retrobar i d’abraçar els teus pares.
I cric i crac, el passat ha trascolat, el meu conte és
acabat. Qui me l’ha contat? Un ocell ? Un cantaire ?
Un escarabat? Així s’acaba un conte que tanca més
d’un secret

De lluny, ni reconeixes la petita ribera. Del seu dit
urpat, l’Aigat llaura un solc d’aigua fangosa entre els

——————————
1 “Com és estrany…” Amb una tonalitat interrogativa…
2 Brr...
3 ...historis de la vora del foc....
4... Mainada de la pell del dimoni…
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El culte del Pellot
per Miquel Sargatal

L’acció es passa als anys 2020. França acaba de viure una Revolució Nacional de tipus sobiranista, i la pre
fectura ha prohibit l’ús del català a les escoles i al carrer. Grups de catalans, anomenats “grups del Pellot”
per la policia, s’han declarat en rebel∙lia i fan la vida impossible als agents de l’Ordre Nouveau.
L’administració francesa en sap molt poc sobre aquesta organització. Els espies pretenen que els “terroristes”
practiquen un culte secret, gairebé metafísic, a l’entorn d’un pellot ocult...
Publiquem en aquest número de Vallespir, la primera escena de l’obra en la
qual el cor incarna l’ànima de la terra i el dolor de la història.
ESCENA -1- El cor - La nena
Una cala vista des d’un pujol. A la llunyania, una vela.
De l’altra banda, a l’horitzó, el Canigó.
Se sent una música, un cant tradicional català: el cant dels ocells.
La dona jove (descalça i vestida amb una túnica antiga. Avança al davant
de l’escenari sota la llum blanca de l’alba) - Sóc la que no mor mai, sóc la
que roman quan tot s’ha tornat pols. Sóc l’esperança renovellada, el buf
tossut del vent. Sóc l’ànima de la terra.
Sóc la prada que vibra amb la lluna, sóc la força antiga de la roca.
L’aigua fresca de la font, el foc que crema dins la nit, no demanis el que
són, perquè, de veritat, sóc jo que rajo, sóc jo que em consumeixo. Qui
no ho pot entendre ? Ningú no ha passat la porta de la nostra terra, que
no hagi entrat dins l’espai de ma vida.
Els clavells salvatges a les altures i les vaques solitàries, els arbres, les abelles, els núvols que escriuen signes secrets al capvespre, tot el que vibra i
brunzina, sóc jo, només jo. Sóc l’ànima de la terra, la que no mor mai.
Les paraules que dius després l’amor, allò que murmures a cau d’orella,
i que et vé de les entranyes, que et vé de les arrels de la vida, aquestes
paraules, sóc jo que les dic i tu les oeixes. Qui no ho pot entendre ?
Mira la platja calenta, la vela que se’n va amb l’onada ! Escolta la cançó
del pagès que retalla els ceps ! Obre els ulls, de bat a bat, com una finestra ! Acosta-té ! Para l’orella ! Prova d’entendre allò que remuguen les
coses. Ningú no ha passat les fites del nostre món, que no hagi entrat
dins l’espai de ma vida.
Sóc el serrallet de neu a la primavera, el sol de la tarda, el silenci de la
nit. Qui no ho pot entendre ? Només sóc una idea, la que no mor mai.
Sóc l’ànima de la nostra terra, qui se’n recorda encara ? Sóc el desig profund de la nostra pàtria. Sóc Catalunya.
La dona vella (vestida de negre, amb esperdenyes. Té un aire inquietant.
Avança molt a polidet sota la llum grisa del crepuscle) - Sóc la veu que ningú
no vol entendre, la veu que vé de les hores negres de la nit, de la fullaraca petrificada de la memòria. Vagarejo per camins que no van enlloc i
ningú em vol fer companyia. Hom diu a vegades que sóc la consciència
del poble, però, de veritat, sóc la seva dolor inconscient. Sóc molt vella i
no dormo gaire. Hi ha temps que el meu insomni ha passat de mida.
Sóc un fantasma. Vaig per camins abandonats i espanto la gent poruca
que s’hi arrisquen. Sóc l’ombra inevitable del poble. El nostre país és molt
petit : quatre pins, una cala marinera i muntanyes regalades. És per això
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que han vingut, els ocells de rapinya, i s’han acarnissat a cops de bec i urpes. Passo les nits en blanc i ploro
la nostra impotència.
Abans teníem una llengua clara i molt bonica, nascuda de la terra i del mar. Però també ens l’han presa,
les àguiles i els falcons, i ara portem una ferida als llavis i fem com si res. Sóc la veu que ningú no vol entendre, la veu callada del poble callat.
Ensenyo a qui ho vol veure la meva llengua arrencada i tinc la boca plena de sang. Porto el silenci del poble
com un feix a l’esquena. No em voleu entendre, és clar, però el mutisme que és meu, també és el teu, i el
teu, i el teu… Turmento la gent poruca però no sóc mala persona, no : sóc només la veu callada del poble i
la seva dolor inconscient. Sóc un fantasma, sóc una idea. Sóc Catalunya.
Durant les rèpliques que segueixen, els personatges se posen l’un davant
de l’altre com si formessin une sola persona.
La dona jove : Sóc la dona jove, l’ànima de la nostra terra.
La dona vella : Sóc la dona vella, el silenci eixordador del poble.
La dona jove : Sóc la dona jove, la consciència que no mor mai.
La dona vella : Sóc la dona vella, la veu que ningú no vol entendre.
La dona jove : Sóc la dona jove, sóc Catalunya.
La dona vella : Sóc la dona vella, sóc Catalunya.
La dona jove : Sóc Catalunya.
La dona vella : Sóc Catalunya.
Una veu : La Revolució Nacional ha triomfat des de fa poc i els agents de
l’Ordre Nouveau s’han instal.lat a Perpinyà. Les noves lleis del règim prohibeixen l’ús del català al carrer i a les administracions, i la policia, sota
els ordres del prefecte Segarra, controla el país amb mà de ferro. Però un
moviment de resistència, menat par un tal Josep de la Trinxaria, s’ha
declarat en rebel.lia. Agrupant patriotes catalans, s’ha organitzat en colles
clandestines, anomenades grups del pellot , que fan la vida impossible a
les forces d’ocupació. La repressió del govern, però, és terrible i el cercle
s’estreny cada cop més al voltant dels nostres patriotes.
Una nena entra sobre l’escenari, plorant i somicant.
La dona vella – Què hi ha, nina ? Què passa ?
La dona jove – Sí, parla, bonica ! No tinguis por !
La nena (que li costa de se calmar) – És… és la policia…. Han fet una operació cop de puny aquesta nit a Perpinyà… Han agafat en Joan Miquel
Mestre, mentre dormia al seu pis. I l’han dut a la presó de la ciutadella.
La dona jove – Valga’m Déu ! En Mestre ? El tinent de la Trinxeria ?
La nena – Sí, en Mestre… I també han pres en Damià Noell, que ha
estat ferit mentre miraven de li lligar les mans !
La dona vella – Déu no’n guard ! Mes, allavores, tot el grup de Sant
Mateu es troba decapitat, ara !
La dona jove – Hauran d’anar amb compte, d’ara endavant, els altres, si
se volen pas fer agafar ! La situació esdevé molt perillosa per tothom !
La dona vella – En Mestre en sap molt sobre l’organització. Si arriben
a el fer cantar, podran arribar fins a La Trinxeria i tot !
La dona jove – Llamp del cel ! Tot se’n ens va en orri !
La dona vella – I què faran ara ? Què faran ?
El cor i la nena s’ajunten l’un darrere l’altre per a formar una sola persona.
La nena continua somicant. A la llunyania, hom sent la música dels
Segadors.
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Les excavacions arqueològiques a Ceret
Una mirada a la ciutat medieval des del segle XIV
Etienne ROUDIER, Ingrid DUNYACH et Gilles PEYRE
del Grup de Prehistòria del Vallespir i dels Aspres
Traducció Montserrat Cailà Guitart

La construcció de la font dedicada a Pablo Picasso
al centre de Ceret el juny de 2013 va ser una magnífica ocasió per descobrir el subsòl de la vila medieval
per primera vegada. Si l’extensió de la ciutat durant
l’edat mitjana es pot veure observant l’evolució del
seu recinte, fins ara cap dada arqueològica no havia
il·lustrat la història de Ceret d’aquesta època.
Les obres de construcció van començar darrere les
Arcades, és a dir, entre les dues muralles de la vila
medieval: després de la muralla del segle XIV i davant
la del segle XIII. La cavitat feta per posar el dipòsit
d’aigua de la font era d’unes dimensions molt
modestes, però suficients per oferir una visió estratigràfica del desenvolupament de l’urbanisme a la vila.
Per a no pertorbar el pla dels treballs de reforma,
que ja havien començat, i amb la intenció de salvar
els elements històrics descoberts, vam proposar a l’ajuntament i als Serveis Regionals de l’Arqueologia
(DRAC-SRA) de fer una ràpida intervenció arqueològica de dos dies: del dissabte 8 al diumenge 9 de juny.
Al voltant de la muralla de la Porta de França no
s’ha trobat cap vestigi d’ocupació anterior al segle
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XIV. Això confirma la hipòtesi de Pierre Cantaloube
de la construcció d’un nou barri a llevant de la ciutat
en aquest segle. L’excavació que vam dur a terme ens
va permetre d’afirmar que el barri es va edificar sobre
un antic còrrec que anava cap a l’est, és a dir cap a
sota les muralles, i que en aquella època es va anar
emplenant ràpidament. Aquest còrrec, i el dels Tints,
a l’oest de la vila, eren unes depressions naturals que
devien ser utilitzades com a defenses davant les
muralles. Al mateix temps, la descoberta d’una capa
carbonosa barrejada amb carralls de ferro i d’altres
metalls, ens permeten de dir que hi havia activitats
metal·lúrgiques (sens dubte d’una farga) en aquest
indret entre els segles XIV i XV.
Una altra troballa important va ser la d’una canal
descoberta a més d’un metre de profunditat, que
malauradament va ser destruïda en part per la construcció del dipòsit de la font. De forma rectangular,
d’uns 11 cm d’amplada per 30 d’alçada, les seves
vores estan fetes amb còdols de ribera, sobre els
quals reposen lloses i altres pedres planes. Aquesta
tapa té el mèrit d’haver suportat els terraplens successius de la ciutat moderna sense perjudicar l’eva-

cuació de les aigües. La canal, que es feia servir segurament per llençar les escombraries, va funcionar
entre els segles XIV i XVI. El que hi vam trobar a dins,
com ara restes de la ingesta d’ovelles, cabres, porcs,
bous i altres petits ruminants, ens ha permès d’estudiar les activitats humanes d’aquella època. Així
mateix, l’estudi dels ossos descoberts ens informen
de la presència d’una carnisseria no gaire lluny. La troballa de ceràmica importada, a part d’altres ceràmiques més comunes utilitzades a la cuina, ens fan pensar que els habitants d’aquella zona pertanyien a una
classe social més aviat alta.
No tenim per ara cap referència escrita de les
canals d’aigua de Ceret. Tan sols un document del
1422 indica la sortida de les aigües d’un teulat. A l’edat
mitjana hi havia segurament rierols d’aigua pels carrers com els que encara existeixen avui dia. Com ja
hem dit, aquestes canals servien també de clavegueres. El 1443, el senyor de Ceret, Francesc de Fenollet,
va autoritzar els cònsuls de la vila de fer l’inventari de
les aigüeres col·locades a les finestres que s’abocaven

al carrer i d’altres coses que malmenaven la bellesa
de la vila, així com de posar multes per aquest motiu.
Fins al segle XVII no hem localitzat rastres escrits
de les canals destinades a portar l’aigua potable als
habitants de Ceret. A l’hort d’un tal Daniel Dabat es va
construir la bassa d’en Jordi. A la mateixa època es van
edificar les voltes i la canalització que partien d’aquesta
bassa fins al peu de la muntanya. L’aigua entrava dins
les canalitzacions de les fonts públiques a cel obert
des del mas d’en Ribes. Avui dia encara és possible
d’explorar aquest conducte, l’entrada del qual se situa
a la font d’en Dauder, a un Km al sud de Ceret.
Si la més antiga de les canals d’aigua de Ceret es
remunta al 1422, l’excavació de la font Pablo Picasso
ha estat el testimoni de la presència d’aquestes conduccions des de les primeres fases de la vila medieval
al segle XIV. Sigui per canalitzar i evacuar les aigües
negres o per fer venir l’aigua potable, les canals d’aigua
resten encara avui dia una característica original del
patrimoni urbà de la vila de Ceret.

▼

Restes de ceràmica del s. XIV, trobades a les excavacions
▼ Excavacions sota les Arcades de la Porta de França, a Ceret
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Breu història de la
Gentil Puig, Juny de 2014 Ceret
Article escrit gràcies a la documentació de la historiadora de la ciutat, Amàlia
Vicus Siricidum, la vila de Ceret, fou en part fundada per les tropes de l’emperador Carlesmany.
Històricament, la comarca del Vallespir havia conegut
nombroses invasions: els celtes, els lígurs, els romans
(durant 6 segles, del 218 aC al 415 dC), els visigots (uns
3 segles), els àrabs (només uns 50 anys a la Catalunya
Vella) i, finalment, els carolingis, amb les tropes de
Carlesmany que van allunyar els musulmans fins
Girona, Barcelona i consolidar la Marca Hispànica (inicis del segle IX). Entorn de l’any 810, un destacament
de les tropes carolíngies s’instal·là en un replà rocallós
al peu de la muntanya de les Salines, prou allunyat del
riu Tec. Cavaren pous i envoltaren el poble de pals. El
1023, els habitants de Ceret edifiquen l’església de Sant
Pere, en el lloc d’una capella primitiva que datava del
814, rodejada de muralles espesses i de fossars profunds. Actualment, trossos de la muralla perduren i els
fossars són bulevards, places i carrers.
A l’inici del segle XIV, durant el regne de Mallorca, els
4 cònsols de la vila de Ceret van decidir i finançar la
construcció del Pont del Diable i la Font dels nou raigs,
entre 1310 i 13201. El regne de Mallorca va esdevenir un
estat independent al Tractat de Perpinyà (1279) i va
donar empenta a la vila de Ceret. Jaume I el conqueridor
(1208-1276) va tenir molts fills, entre els quals, Pere II el
gran (1240-1285) rei d’Aragó, València i comte de
Barcelona, i Jaume II, rei de Mallorca. Aviat els conflictes entre els dos germans van començar. La relació feudal del rei de Mallorca era doble per la diversitat de territoris de la corona mallorquina. Per una part, era vassall
del Regne d’Aragó, i per l’altra, la senyoria de Montpeller
depenia del rei Carles V de França (1338-1380). Jaume II
rei de Mallorca va trobar-se entre dos fronts, en el conflicte de les Vespres Sicilianes (1282), un aixecament
popular de Sicília contra la dominació francesa dels
Anjou, que originà la coronació, com a rei de l’illa, de

Pere II. Per la seva banda, els sobirans del regne de
Mallorca residien al Palau dels reis de Mallorca a
Perpinyà, eren: Jaume II (1276-1285 i 1298-1311), Sanç I
(1311-1324) i Jaume III (1324-1343). Però, tot plegat, el
regne de Mallorca només va durar 64 anys que van ser
malgrat tot importants per Ceret.
Al segle XV, Ceret fou assetjada per l’exèrcit del rei de
França Lluís XI (1423-1483), pare del centralisme francès,
fou possessió francesa durant uns 20 anys. La ciutat serà
saquejada dues vegades més durant el segle XVI pel rei de
França Henri II (1519-1559), fill de François 1er, en guerra al
Rosselló contra l’emperador Carles 1er d’Espanya i Vè
d’Alemanya (1500-1558), i després pel comte Jean-Baptiste
d’Ornano, mariscal de França (1581-1626), que mantingué
el Llenguadoc sota dominació del rei Lluís XIII 2.
Al segle XVII després de la signatura del Tractat dels
Pirineus (1659) i de l’annexió del Rosselló i la Cerdanya
per França, Ceret va acollir els plenipotenciaris encarregats de delimitar la nova frontera (dos a Ceret i dos a
Figueres), el traçat anava des del Pirineu central al
Mediterrani, eren Luís de Haro, en nom del comte duc
d’Olivares pel regne d’Espanya, i un comissari francès
nomenat pel cardenal Mazarin. Pocs anys abans, la gent
de Ceret havia presenciat els avalots de la guerra dels
Segadors (1640-1652). L’any 1668, hi va haver incursions
dels «Angelets de la Terra» que lluitaven contra les tropes del rei Lluís XIV durant la Guerra de la sal, s’oposaven a l’impost reial de la gabella (de 1667 a 1675). L’any
1674 Ceret fou novament assetjada per l’exèrcit espanyol
de Carles II (1661-1700), el darrer monarca dels Àustries.
El 1793, el rei d’Espanya Carles IV, membre de la coalició monàrquica, va voler recuperar el Rosselló contra els
revolucionaris francesos, l’exèrcit del general Ricardos,
conde de la Unión, atacà i ocupà Ceret, arribant des de
Maurellàs. Les tropes revolucionàries del general con-

El regne de Mallorca durà 64 anys,
que van ser molt importants per Ceret
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Vila de Ceret
Vargas, recopilada per Roland Bruzy.
vencional Jacques-François Dugommier (1738-1794) van
guanyar la batalla del Pla de Sant Jordi, tocant al terme
de Sant Joan de Pla de Corts, el 1794, entraren a Ceret i
foragitaren Ricardos.
Precisament, en record d’aquell episodi històric, va
ser creada l’opereta catalana Cançó d’amor i de guerra
(estrenada a Barcelona el 16 d’abril de 1926, originalment titulada “Els soldats de l’ideal”, i convertida en
gran èxit del compositor Rafael Martínez i Valls, a partir
d’un text de Lluís Capdevila i Victor Mora3). L’obra recorda aquell famós episodi revolucionari i republicà, que
començava per «En una farga del Vallespir...» no gaire
lluny de Ceret. El Centre Cultural Català del Vallespir va
organitzar a la batllia d’Arles, l’abril de 2006, un acte
memorable amb l’assistència fervorosa d’unes 600 persones, una representació d’aquesta famosa opereta catalana.
A l’inici del segle XX el ferrocarril arribarà finalment a
Sant Llorenç de Cerdans i Prats de Molló, el 1913. A Ceret
hi havia arribat entorn del 1890, així com també la carretera i el canal de reg, per als hortolans del baix Vallespir.
La cultura de la vinya i dels cirerers apareixen i substitueixen la del blat i de l’olivera. L’artesania dels teixits i dels
tints de Ceret van desaparèixer i va començar la del suro.
El 1904, el jove tipògraf libertari, Paul Berthelot crea
l’Aplec Esperantista Català, amb delegats de tot
Catalunya. Del 1909 al 1911, entre els «Quatre Gats» de
Barcelona i el «Bateau Lavoir» de Montmartre, Pablo
Picasso passarà els estius a Ceret invitat pel seu amic,
l’escultor Manolo Hugué. Els pintors cubistes, Juan
Gris i Georges Braque, són invitats a Ceret per Picasso.
Però també vindran a Ceret poetes, músics i pintors,
com Max Jacob, Auguste Herbin, Naïm Soutine,
Pinchus Krémègne, Frank Burty Havilland, Marc
Chagall, Déodat de Séverac i Pierre Brune, el creador
del museu d’art modern. De 1927 a 1932 es va publicar

la revista literària Vallespir a Ceret (que encara existeix
i que avui es publica en català).
El 12 de febrer de 1934, Ludovic Massé, l’escriptor
“prolétarien” i mestre a Ceret, participa a una gran manifestació antifeixista a la plaça del Barri amb més de mil
persones en resposta als avalots feixistes de la plaça de
la Concorde de París del 4 de febrer. El maig del 1937,
Massé, manifesta la seva solidaritat amb la revolució a
Barcelona amb companys de la CNT i del POUM. El
febrer de 1939, al final de la guerra civil, nombrosos refugiats republicans són acollits a Ceret. Durant la segona
guerra mundial de 1940 a 1944, refusant l’ocupació dels
alemanys, 324 joves ceretans passaren la frontera a través de la serra de Les Salines (un monument situat a
Fontfreda ho recorda) per anar cap a Barcelona i Àfrica
del nord i reunir-se amb les «Forces Françaises Libres».
Per aquest motiu, a la Libération el 1945 la vila de Ceret
va rebre la medalla del Mèrit Militar.
Un altre fet notori que va honorar la vila de Ceret és
la doble visita del president de la República francesa,
François Mitterrand (1916-1996). Les dues vegades va
ser invitat pel batlle de la vila de l’època i diputat, Enric
Sicre. La primera visita es va fer el 1985 i la segona el
1993 en ocasió de la inauguració del nou edifici del
Museu d’Art Modern de Ceret. Una pedra gravada ho
commemora a la portalada del Museu.

NOTES:
1 Catafau, A. (2003) precisa la data de 1321 a: ”Naixement i desenvolupament (...) Quadrens de La Selva, 15 - pàg 7 -20
2 Michel Aribaud, (1932): “Ceret autrefois”, Office d’édition du
Livre d’histoire, Paris
3 Cançó d’amor i de guerra, (1926) -La sarsuela catalana; les nostres veus retrobades; vol.17
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Xarxes
clandestines
a Maurellàs i
Les Illes
I la repressió alemanya:
Noves aproximacions

1942-1944
per Andreu Balent

El mas Nou (Les Illes) on vivia Maties Barceló
Foto: Andreu Balent
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Amb aquest article voldríem recolzar la recuperació de
la memòria de l’existència d’unes xarxes clandestines
vallespirenques de passos clandestins durant la
Segona Guerra Mundial fins ara desconegudes.
Aquestes organitzacions clandestines tenien com a
objectiu principal d’ajudar a la derrota del Tercer Reich
contribuint així a l’esforç de guerra dels Aliats (Regne
Unit, EE.UU, governs a l’exili). Moltes eren ben conegudes, i encara avui molta gent sap com actuaven els
agents dels passos de l’ombra, com ara Jaume
Piquemal (1912-1997) de Ceret o Francesc Dabouzi
(1907-1987), els més coneguts i valorats després de la
guerra. Les xarxes en les quals participaren són avui
dia ben documentades.
En la nostra feina d’investigació històrica vàrem posar
a la llum l’actuació clandestina a Maurellàs i a les Illes,
que fins ara no s’havia documentat. L’activitat d’uns
homes, entre els quals els dos esmentats més amunt,
que actuaren amb d’altres i varen patir la repressió
alemanya i també la dels col·laboracionistes francesos. El 2013, vam publicar un article on tractàvem d’aclarir la qüestió.1 El 2014, vam afegir al diccionari
Maitron les biografies de Matíes Barceló (1893-1944) i
de Llorenç Pianelli (1912-1945) relacionades amb xarxes
clandestines de Maurellàs i Les Illes. A continuació, en
donem un resum tot afegint-hi uns elements nous que
vam descobrir a la tardor del 2013.

Matíes Barceló va néixer a les Illes el 13 de febrer de
1893. Era fill de masovers: Pere oriünd de Cortsaví i
Rosa Sobrequès, nadiua d’Arles. Abans i durant la
Segona Guerra mundial, va ser pagès i pastor a
Morellàs i a les Illes, on tenia arrendat el mas Nou,
prop del camí fronterer que duu a la Vajol pel coll de
Portell. Prop del coll -i per tant a la vora del mas Nou-,
al terme municipal de la Vajol, es troba el mas dels
Comaulis, cosins dels Barceló. La vida personal de
Maties Barceló, home de la «ratlla», era forçosament
«transfronterera», encara que aleshores aquesta
paraula era desconeguda. Maties que, segons el seu
germà Pere (1903-1994),2 «détestait la politique des
Vichy et des Nazis» i «avait le tort de le dire tout haut»3
va acceptar la proposta del seu nebot Renat Llauró
(1908-1966)4 i de Jean-Marie Morère, oriünd de
Coserans (Arieja) aleshores policia a Marsella, de participar a la xarxa WI-WI, i muntar una línia, o sigui un
itinerari vallespirenc i empordanès.
A Maurellàs i a Les Illes, Matíes Barceló va actuar
en el marc de WI-WI, que depenia dels serveis secrets
dels Estats Units, l’OSS (Office of Strategic Services).
L’origen de la xarxa era a Marsella i anava a parar a
l’ambaixada dels Estats Units a Madrid. WI-WI tenia
dues línies pirinenques amb itineraris específics, pel
Coserans, pel Pallars, i pel Vallespir. Maties anava
cada setmana a Perpinyà on recuperava al cafè de La
Source, prop del Pont d’en Vestit, el correu que li portava un agent de WI-WI, que era el mateix Morère. En
el sentit oposat, ell portava diners que venien de l’ambaixada dels Estats Units a Madrid i que es destinaven
al funcionament en la seva tasca d’espionatge dels
moviments de les forces alemanyes a la regió de
Marsella i la Costa Blava provençal. Quan va ser detingut als Termes del Voló, Maties no havia pogut entregar a Morère un sobre amb 100.000 Francs. Uns testimonis orals afirmen que els contactes que en Matíes
tenia al sud de la ratlla eren molt propers de casa seva
a la Vajol, i del mas dels seus cosins Comaulis. Des
d’allà, el correu anava a parar al consolat americà de
Barcelona i, després, a l’ambaixada nord-americana a
Madrid. L’activitat de Maties la conegué el metge gironí Laureà Dalmau (1886-1969), refugiat de la Retirada,
que el cita en un llibre autobiogràfic, un retrat intimista i precís de la gent de les Illes així com de les activitats dels ciutadans en temps del govern de Vichy i,
després, de l’ocupació alemanya (1941-1944)5. No
esmenta Maties Barceló amb els seus nom i cognom,
però el reconeixem en el relat de Dalmau, que es va
assabentar de la seva mort als Termes del Voló. No va
saber per què el va detenir la Siecherheitspolizei, la
coneguda i temuda policia alemanya Gestapo. La gent
de les Illes va comentar la seva mort tot especulant
sobre la seva causa (suïcidi?, execució després del
suplici de la banyera?). Pere Barceló va sospitar Pere

Paillès (1920-1967), un col·laboracionista petainista de
Morellàs.6 Però el seu dossier a la Cort de Justícia de
Perpinyà, que fou habilitada per a jutjar els actes dels
col·laboracionistes, i el mateix judici va disculpar en
Paillès d’aquesta acusació, que no s’esmenta a la documentació. El denunciador va ser Auguste Bésio,
(Marsella 1898) mestre a Ceret, col·laboracionista,
informador de la Duana alemanya i denunciador de
resistents del Baix Vallespir. És molt probable que
Maties Barceló fos assassinat per la policia alemanya.
Aquesta versió fou ratificada per l’opinió pública després de la Libération (19 d’agost de 1944). El seu nom
va ser inscrit en el monument aux morts de la Segona
Guerra Mundial de Maurellàs amb l’epitafi: «victime de
la barbarie nazie». A la seva tomba al cementiri de
Maurellàs, la família va fer gravar les paraules següents: «Assassiné le 21 janvier 1944 à l’établissement ther
mal du Boulou. Mort au service de la Résistance». Versió
fou acceptada pels veïns de Maurellàs.
Sabem, per familiars seus, que Maties mantenia contacte amb Dabouzy, un agent de diverses xarxes connectades amb Barcelona, i per tant, és molt probable
que Maties Barceló hagués ajudat a fer passar clandestinament la frontera a persones que fugien de França i
de l’Europa ocupades pels nazis. De la mateixa manera,
és molt probable que estigués en contacte amb un altre
resistent de Maurellàs, el mestre Llorenç Pianelli.
Llorenç Josep Antoni Pianelli7 va néixer a París el 17
de desembre de 1912. Era fill d’un cors, Jean, i d’una
andorrana, Bonaventura Torres, oriünda de Canillo.
Després, s’instal·laren a Perpinyà. Llorenç va fer estudis per a mestre a l’escola normal de Perpinyà. El 1936
es casà amb una mestra, la Rosàlia Vives. Al principi
del curs escolar de 1937-1938, la parella va obtenir places de mestres a l’escola de Maurellàs.
Proper de la SFIO (partit socialista), Pianelli tenia
relacions amistoses amb Albert Gaillard (1909-1951),
mestre a Sant Joan de Pla de Corts, militant de la SFIO
i del SNI (sindicat de mestres). Aviat, Gaillard va passar a ser un resistent destacat del moviment
Libérationsud integrat el febrer de 1943 als MUR
(Moviments Units de Resistència), i de la seva branca
militar, l’AS (Armée Secrète). La proximitat i amistat
entre Pianelli i Gaillard permet d’entendre l’adhesió de
Pianelli als MUR a finals de 1942. Pianelli era secretari de l’ajuntament des de gener de 1942 i va integrar el
NAP (Noyautage des Administrations Publiques) dels
MUR. La seva feina de secretari li facilitava la fabricació de documentació falsa per al NAP, del qual fou un
agent P2. També Pianelli fou un agent de la xarxa
Plutus, eixida del moviment Combat i, després, amb lligams amb els MUR i el NAP. Plutus també era especialitzada en la confecció de documentació falsa.
Pianelli va fer passar la frontera a militars americans i
britànics, tal com ho confirmen les atestacions dels
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serveis americans després de la guerra. Évelyne Garnier,
del NAP, va escriure que Pianelli «aidait les résistants et
les patriotes traqués à passer en Espagne». Entre ells, el
seu propi germà. És un fet que van conèixer els informadors de la Duana alemanya, Nessim Eskenazi (19131944), un jueu apàtrida nascut a Constantinople
(Istanbul) i Robert Sors (1924-1944),8 un jove la família
del qual era originària de Sureda, en contacte amb el
mestre Auguste Bésio,9 de Ceret. Aquest era el principal
agent dels serveis alemanys (duana i policia) que
col·laborava a desarticular les xarxes i els moviments
resistents del Vallespir. Un d’aquests moviments de
resistència concernia la línia de passos clandestins en la
qual col·laborava Pianelli. És probable que el mestre de
Maurellàs hagués estat contactat per Maties Barceló
per a fer passar gent cap a l’Estat espanyol. Així mateix,
podia haver estat en relació amb Dabouzy o Piquemal,
dos altres agents vallespirencs dels passos clandestins.
Eskenazi i Sors, assabentats que Pianelli havia fet passar la frontera al seu germà, vingueren a Maurellàs el 21
de juny de 1944 per demanar-li d’organitzar llur pas
clandestí. Sabien que el mestre de Maurellàs era un
agent d’una xarxa d’una vintena de persones del
Vallespir. La policia alemanya arrestà Llorenç Pianelli.
Fou detingut a la ciutadella de Perpinyà, a la presó
Saint-Michel de Tolosa de Llenguadoc i al camp de
Compiègne (Oise). Després, fou deportat al camp de
concentració de Neuengamme, prop de Hamburg.
Malalt a causa d’una tuberculosi que es va declarar poc
abans de l’alliberament del camp (29 d’abril de 1945),
va morir a Bossum (Baixa Saxònia) el 9 de juny de 1945,
just un mes després de la capitulació del IIIr Reich (el 8
de maig de 1945).10

Tres dies després, el 24 de juny, els alemanys van arrestar i detenir el seu col·lega Eugeni Françon, també mestre a Maurellàs. Ell també va ser detingut a la ciutadella
de Perpinyà i enviat després al camp de Compiègne.
Mentre el deportaven a Alemanya, el seu tren va ser
interceptat per l’exèrcit americà de Patton, fet que va permetre el seu alliberament. Eugeni Biaud, marit de la
secretària de l’ajuntament de Maurellàs, participava
també amb dues o tres altres persones a reunions clandestines al pis de Pianelli a Maurellàs. No se sap si va
fugir al maquis o a Espanya, però no va ser detingut. La
seva dona, Dolors Biaud, va ser arrestada el 22 de juliol
de 1944. També, s’esmenta en els documents un tal
Mach (potser de Maurellàs?) entre les persones que van
ser arrestades després de l’actuació d’Eskenazi i de Sors.
Eskenazi, però, havia arribat a Catalunya del Nord el 25
de gener de 1944, i per això no podia ser a l’origen de la
detenció de Maties Barceló, mort quatre dies abans, o
sigui el 21. Però, és possible que hagués contribuït a l’intent d’arrestació dels germans d’aquest: Pere, ja esmentat, Miquel o Jaume. El 2003, vàrem començar a esbrinar
aquests fets que eren desconeguts de la història de
Maurellàs i de Les Illes durant la Segona Guerra
Mundial. Però, eren coneguts dels familiars de Matíes
Barceló i de Llorenç Pianelli. Només calia confrontar
aquest record amb d’altres i amb els arxius escrits que
he pogut consultar als ADPO (Archives Départementales
des Pyrénées Orientales). D’aquesta manera, avui coneixem millor la resistència a Maurellàs i Les Illes i, les víctimes de la repressió veïnes d’aquests pobles. Queden,
però, alguns punts per aclarir i precisar. També sabem
millor com eren organitzades les forces de repressió dels
alemanys i la Milícia, i quins eren els seus agents locals.

NOTES:

Tomba de Maties Barceló
al cementiri de Morellàs.
Foto. Andreu Balent
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1 Hem redactat notícies biogràfiques pel diccionari Maitron.
2 Andreu Balent, «Les passages clandestins à
Maureillas (Pyrénées-Orientales) et la répression
allemande (1943-1945)», Le Midi Rouge, bulletin de
l’Association Maitron LanguedocRoussillon, 22,
desembre de 2013, pàg. 33-39. El present article de
Vallespir precisa els fets dels quals vàrem intentar
fer una primera síntesi a l’article de 2013.
3 Pere Barceló va ser maire de Maurellàs de 1944
a 1977.
4 Arxiu privat de Teresa Barceló, neboda de Maties
i filla de Pere, «déposition de Monsieur Barcelo
Pierre, propriétaire à Maureillas, contre Monsieur
Paillès Joseph, propriétaire à Maureillas, instigateur de l’assassinat de mon frère Mathias le 21
janvier 1944».
5 Nascut a Maurellàs, era policia a Marsella
(abans de ser traslladat a Nimes) i havia estat un
col·lega de feina del creador i ànima de la xarxa,
Jean-Marie Morere. Llauró era fill d’una germana
de Maties i Pere Barceló.
6 Laureà Dalmau, Per Morellàs, a les Illes. Narració
anecdòtica, Girona, Curbet Edicions, 2013, 444 pàg.

[pp.292-293]. Ed. posthuma. Dalmau, també, no
ignora res de la gesta de Francesc Dabouzy de la
qual no farem la narració en el marc d’aquest article.
7 No explicarem aquí el detall del motiu d’aquesta
sospita. Vegeu el nostre article (op. cit.) al Midi
rouge, n° 22 i la nostra biografia de Maties Barceló
al diccionari Maitron.
8 Vegeu les nostres notícies biogràfiques de
Pianelli i de Gaillard al Maitron.
9 Sors i Eskenazi van ser condemnats a mort, el
primer per la Cort marcial de Perpinyà, el segon
per la Cort de Justícia de la mateixa ciutat. Van ser
executats a Perpinyà. Eskenazi va localitzar el
maquis FTPF del Canigó prop de Vallmanya, poble
que va ser destruit pels alemanys i la Milícia (2 i 3
d’agost de 1944).
10 ADPO, 105 W 6, dossier 41, Cort de Justícia de
Perpinyà, 1944 ; 2266 W 31, renseignements généraux, 1944 (Nessim Eskenazi). Condemnat a 10
anys de «travaux forcés», contumaç, Bésio acabà
per salvar la seva pell.
11 Sobre les circumstàncies de l’arrestació, de la
detenció i de la deportació de Llorenç Pianelli
vegeu el nostre article al Midi rouge, núm 22,2013.

El Català a la

Catalunya del Nord

Tres modalitats d’ensenyament
Gentil Puig Moreno
El bilingüisme de la Catalunya del Nord, és molt
diferent del de Catalunya Principat. Les llengües de
França encara no són legalment reconegudes perquè
la Carta Europea de Llengües minoritàries no és
totalment ratificada per l’Estat francès. L’article 2 de
la Constitució francesa, imposa el francès com a llengua única de la República i fa molt dificil l’existència
d’un bilingüísme local. Amb tot, i gràcies a la pressió
de la gent, existeixen fileres o xarxes bilingües a
Bretanya, Occitània Còrsega i Catalunya del Nord.
També les escoles d’immersió Calandretas occitanes, les bretones Diwan, les basques Seaska, les
alsacianes ABCM formen la confederació d’escoles
bilingües de França.
Les tres modalitats de bilingüisme escolar de
Catalunya del Nord són:
1-. La iniciació a la llengua catalana és la primera
modalitat (de 1 a 3h setmanals). A partir de la llei
Deixonne de 1951, la lluita de la gent favorable a
l’ensenyament de les llengües regionals ha estat constant. El 2014, al cap de 64 anys, un 23% dels
l’alumnes de l’escola primària pública i privada nordcatalana reben aquest ensenyament (sobre 40.000
alumnes) Font: Académie de Montpellier 2014.
2- Les Fileres Bilingues (o xarxes) és la segona
modalitat. S’estructuren a partir dels anys 90, fan
50% d’ensenyament en català i 50% en francès. El
2014, després d’uns 15 anys, representen un 6% del
conjunt dels alumnes de l’escola primària pública i
privada nord-catalana. És sens dubte la modalitat
més interessant per al futur. (Fonts: CDDP i APA). La
seva progressió és aturada de fa 4 o 5 anys.
3- Les escoles d’immersió “La Bressola” corresponen
a la tercera modalitat. Daten del 1976, (és una associació privada i subvencionada per la Generalitat i d’altres organismes públics i municipals). Després d’uns
40 anys d’existència, concerneix uns 600 alumnes,
només un 1,50% dels alumnes de primària. L’escola
Arrels és també una escola d’immersió en català, però

a la diferència de La Bressola, és una escola Pública.
A partir d’aquestes 3 modalitats veiem a quin
model de bilingüisme s’apropa cadascuna.
La primera modalitat reflecteix un desequilibri a
favor del francès, la llengua dominant a l’ensenyament i a tots els nivells. La llengua catalana, és relegada a funcions subalternes i folklòriques. És una
orientació d’assimilació al francès, i un bilinguisme
feble totalment diglòssic i subordinat.
La segona modalitat les Fileres Bilingües és pública,
i és més equilibrada i respectuosa de la llengua territorial, el català. Necessita nombroses autoritzacions
administratives, una gran mobilització dels pares
d’alumnes i una bona formació dels ensenyants, que
són recompensats per uns bons resultats escolars.
S’acosta al model de bilingüisme simètric o equilibrat,
si es comença als 4 o 5 anys.
La tercera modalitat, immersiva, és privada i
planteja certes incògnites, més enllà del fet simbòlic
de la creació d’una escola catalana, després de 3
segles i escaix. Però, la llengua catalana ensenyada a
La Bressola no correspon a les realitats lingüístiques de l’entorn immediat, ni de les famílies, la vila,
la comarca, la regió o el país. La llengua catalana hi
és ensenyada doncs d’una manera voluntarista per
un col·lectiu d’ensenyants, formats generalment a
Catalunya Principat. Correspon a l’orientació de
retorn a la llengua històrica, a contracorrent de la
vida social, que els infants retroben cada dia fora de
l’escola. Obtenen malgrat tot uns bons resultats,
perquè són grups d’alumnes reduïts (aquest no és el
problema, perquè els infants són capaços d’aprendre qualsevol llengua, sinó més aviat la complicada
construcció psicolingüística de l’infant…). Deixant
de banda aquesta delicada qüestió, en contrapartida,
l’existència de La Bressola representa per Catalunya
del nord un incentiu innegable per als dos altres
models, per a l’Inspecció d’Acadèmia, i pels catalans
del Principat un orgull i una satisfacció simbòlica.
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UNA MEMÒRIA DEL VALLESPIR

Marcel Arnaudiès
tal com raja...
Per Joan Pau Escudero

Vau néixer a Reiners l’any 1930. El vostre pare era
moliner. De jove vau treballar amb ell i els records
més bonics de la vostra infantesa se centren en
aquell molí de Reiners i en els pagesos del Vallespir
que li donaven tanta vida.
Sou un home nostàlgic?
(Somriu) Segurament.
El primer dia que ens vam conèixer vaig pensar:
quin català que parla en Marcel Arnaudiès! Han passat anys i sempre que tinc algun dubte sobre el
català de Reiners, vinc a passar una estona amb vós.
Sou un home conservador, en el sentit més noble
d’aquesta paraula. Heu conservat i heu restaurat el
molí del vostre pare i el pont d’en Casals, heu
conservat les aïnes de casa, la sement de les plantes,
els gestos de cada dia, els records i la llengua
d’aquesta terra. Teniu néts i besnéts. Què voldríeu
que conservessin ells, del seu avi?
Voldria que conservessin el molí en bon estat i el
pont d’en Casals. Són el patrimoni de la nostra família.
Els temps han canviat. La noció del temps ha canviat. Avui tothom corre…
Som passat tota la vida al molí. Els clients del meu
pare marxaven de nits i arribaven al molí al matí cap
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a nou o deu hores. Venien de lluny, d'Arles, de
Montalbà, del Portús… per fer farina. Arribaven i
esmorzaven, botifarra i cambajó. Si no tenien vi, per
què no venien de la Plana, el meu pare els en donava.
Passaven la diada amb el burro amunt i avall!
Heu publicat dos llibres en francès mes fins ara no
havíeu escrit mai en català, per què?
El som pas mai estudiat. No hi havia pas cap escola
en català. El sol llibre que llegíem a casa era l’Almanac
Català Rossellonès. El meu pare el comprava perquè
l’Edmond Brazés hi escrivia i era amic seu.
Si mirem enrere, el català era defès a totes les
escoles quan éreu mainatge. Llavors era la llengua de
tothom i en canvi, tret d’Edmond Brazés, a Ceret
sembla que no l’escrivia ningú. Avui dia cadascú pot
escriure com vol però el context ja no és el mateix, la
parla comuna és el francès. El català s’ha quedat a
casa, tancat, com un secret.
Aquest català del Vallespir amagat per anys de
prohibició, Marcel Arnaudiès ha decidit d’escriure’l
així mateix, sense cap mena de censura. El record és
el seu pa de cada dia, un record exacte, sense ficció,
sense extravagància, amb la llengua de casa i prou.
El resultat és digne d’admiració.

EL BURRO DE CAL FRARE 1
Per Marcel Arnaudiès
Quan era jovenet al costat de la meva casa visquia un matrimoni de gent ja grans. Ellos2 tenien
un burro per llaurar l’horta o per portar alguna cosa. Aquest burro feia partida de la família,
perquè sempre era amb ellos. Al dematí era la mestressa que l’acollava amb un carro
per anar al mercat dels Banys a vendre fruita i llegums. El burro esperava tot
el matí que la mestressa hagués acabat de vendre, i després, content,
la tornava a portar a casa. A la tarda era l’amo que prenia el burro per
anar al cafè, perquè li agradava de beure i era molt lluny. Doncs, li calia
el burro i la carreta, sobretot per tornar... Era acostumat a anar al cafè
de l’estació de Ceret. El burro se parava davant del cafè, a l’estiu a
l’ombra i l’hivern al sol, i esperava que l’amo hagués acabat de beure
per el portar. Sovint eren els clients que l’havien de carregar sobre
el carro. Un copet sobre les anques del burro i ell content, tornava
l’amo cap a casa. La seva esposa deia als veïns, “tant com és amb
el burro no frissi perquè ja sé que el burro no tornarà sense l’amo”.
Però una tarda va ser la mestressa que va acollar l’animal per
anar a Ceret, i passant davant del cafè el burro se va parar.
No volia tornar a partir. La mestressa cridava, “et penses que
també me vull emborratxar!” i el va haver de tustar per el fer
avançar, cosa que no li agradava. A comptar d’aquell dia,
si volia estalviar una garrotada quan l’acollaven,
el burro havia d’espiar qui li posava
l’arnès perquè la destinació
no era la mateixa!

1 Cal Frare és un mas del terme municipal de Reiners
2En cursiva: mots habituals al Vallespir
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EXPOSICIÓ

Francesc Llopis:
paleta, pintor i escultor
Al MUSEU D’ART MODERN DE CERET
Per Nathalie Gallissot

Del 7 de decembre al 23 de febrer de 2014, el Museu d’Art
Modern de Ceret va homenatjar Francesc Llopis, figura ceretana que va deixar-nos l’estiu passat 2013. Pocs són els
amants de l’art que no coneixen la seva casa, construïda per
ell mateix durant els anys 60, amb vistes al camí del Ventós
a Ceret, singular per la seva balustrada, els pilars de la qual
va transformar en personatges humorístics. Si mirem amb
atenció aquesta fantàstica casa, ens adonarem com revela la
seva originalitat i la seva creativitat insaciables. Aquesta
exposició ret homenatge a l’escultor de Ceret.
Nascut el 1928 a Ceret, Francesc Llopis va conèixer de
ben jovenet la pobresa i va començar a treballar a l’edat de
13 anys, com a jornaler agrícola en una granja de la Corresa.
Va ser llavors quan va gravar la primera fusta; i poc després
gravaria la primera pedra. Amant de la natura, apassionat,
autodidacta, Llopis, va continuar creant i esculpint en marbre, còdols, fusta, dibuix, pintura. Va construir casa seva com
un palau de fantasia.
Als 17 anys, Francesc Llopis torna a Ceret, treballa en una fàbrica de taps de suro, i després s’inicia en l’ofici
de paleta. Alhora desenvolupa el seu talent de picapedrer, li agrada treballar la pedra. Llopis talla i esculpeix
còdols del Tec, blocs de granit i de marbre. L’escultura sobre fusta esdevé per a ell una forma d’entreteniment. Quan no pot esculpir, Llopis dibuixa sobre fulls de paper o llibretes. Es construeix casa seva, esculpeix,
dibuixa, pinta, realitza mosaïcs i baixos relleus de ciment pintat, compon fonts i tòtems. El seu desig d’expressió és insaciable. Llopis l’autodidacta escriu per a ell mateix fragments de records, reflexions sobre la
seva infantesa immersa en la pobresa, sobre la seva adolescència de treball a la Corresa. Recorda sobretot la
seva profunda comunió amb la natura, el seu amor pels ocells, i un afany de creació: «Per mi és fàcil, dóneume una massa i un burí i sóc l’home més feliç de la terra».
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Artista, artesà, art naïf, art popular, art brut, quins
qualificatius podem utilitzar per a en Llopis? Aquells
que l’han conegut admiren la seva gran modèstia,
recorden un home senzill i divertit que parlava fàcilment una mica de tot, del temps que fa i del temps
que passa, però gairebé mai de la seva creació.
Dubuffet en la seva definició de l’art brut es referia a
aquells creadors «indemnes de cultura artística», i
per això indiferents al mimetisme, a les modes i als
tòpics. Hi ha molts artistes provinents de les classes
populars i de la ruralia que s’ignoren, que semblen
reproduir un món imaginari i un inconscient col·lectiu, que enllacen amb formes i gestos comuns als arts
primitius de les cultures d’arreu del món.
La conclusió és encara de Dubuffet. Francesc
Llopis hauria sens dubte apreciat aquestes paraules:
«L’art no s’adorm en els llits que s’han fet per a ell ; se
n’escapa a l’acte, quan es pronuncia el seu nom: li agra
da passar d’incògnit. Prefereix oblidar com se diu.»
Yves Duchâteau i Nello Stevanin, van publicar un
llibre sobre “François Llopis: aux sources de l’art”.
Reproduïm la coberta a la pàgina anterior.
Comenten que, per a escapar de la misèria, uns
quaranta joves catalans van deixar el país per remplaçar presoners de guerra al centre de França.
Alguns hi van perdre la vida, d’altres tornaran
exhausts i malalts pels maltractaments rebuts, uns
pocs tornaran feliçment transformats. Francesc

Francesc Llopis a la seva casa-taller de ceret

Llopis (1928-2013) és entre aquests darrers. De 1942
a 1946, durant aquests quatre anys passats als treballs del camp a la Corresa, el jove Llopis, pobre i anònim va esdevenir «el pastor de les Cevenes», estimat
de tothom pel seu coratge, abnegació i generositat.
Tornarà enfortit al seu país, més segur d’ell mateix, i
sobretot guardant en el seu cor la imatge d’una pedra
gravada i datada, trencada per ordre del seu amo.
D’aquella emoció, va nèixer, en ell, el desig irreprimible de crear i, un cop esdevingut paleta i picapedrer, farà del seu ofici un art, sense cap escola, només
amb el guiatge d’allò que sent dins ell mateix, sense
cap altre model, que la forma del material que trobava
(pedres, troncs) a la vora del riu o a la muntanya.
Nello Stevanin és italià, terrissaire, ceramista i
escultor. Té el seu taller a Ceret. És un artista més
aviat naïf, que va conèixer Francesc Llopis poc després de la seva arribada a Ceret, d’això ja fa alguns
anys. El considerava no només com un germà, ans
també com un artista de gran talent, injustament
desconegut.
Yves Duchâteau va redactar, a partir d’entrevistes
amb Francesc Llopis al llarg de dos anys, la primera
part biogràfica del llibre, i Nello Stevanin va escriure
la segona part fent un recorregut dins l’obra de
Llopis, a partir del que va poder descobrir i admirar
al taller i a casa de l’artista.
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RAGOT :

Tres generacions d’artistes
de la mateixa família al Vallespir
Per François Ragot

“RAGOT” no és un cognom català, però és un cognom que a molta gent
li sona, i d’ençà fa anys. Entre el Mestre LuthierLucien André RAGOT,
el seu fill Lucien André RAGOT, també luthier i, a més a més
músic, i el seu nét François RAGOT, violoncel·lista, els diaris de
Catalunya del Nord i la gent del Vallespir van tenir motius
per parlar d’aquests tres personatges.
Lucien André RAGOT, fill del “dentellier”
Marie Victor Lucien RAGOT, va néixer el 1906 a Wassy
(Haute Marne), i de molt jove, va començar la seva
formació a Mirecourt (Vosges), que és la capital francesa
de luthieria, per a estudiar amb els millors
mestres del moment, com els professors Jacquet, Gand,
Mougenot i Jacquemin. Molt ràpidament
Lucien André, va destacar i va guanyar diferents
premis, com el 1930, el Grand Prix du meilleur
artisant de France, una medalla d’argent a
l’Exposicióde Brussel·les, el premi d’Honor
al Concurs Internacional de Lutheriade La Haye,
abans de ser qualificat com a Hors concours.
Es va casar amb Marie Louise Salles,
de Baumes-Les-Dames (Doubs) i
va tenir tres fills. En Lucien,
a Camille i en Maurice.
La guerra el va fer descobrir el
nostre Vallespir, on es va instal·lar
amb la seva família a Ceret, a
l’antiga plaça de les Escoles.
El seu taller estava a l’últim pis
d’una casa de la plaça de l’església
de Sant Pere de Ceret. La gent
que el va conèixer recorda que
el seu taller era una mena de
paradís surrealista, com un
decorat de teatre, amb formes
de violins,violes, i violoncels,
on s’escapava aquest perfum
de fusta pulcrament treballada.
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Com tots els luthiers, Lucien André RAGOT, va
conservar en secret les composicions dels seus vernissos, que va millorar durant anys per arribar a uns
colors roig clar i fins al color roig fosc que caracteritza els seus últims instruments. El mestre luthier de
Ceret, que va ser sol·licitat per a ser luthier del
Festival de Prades, va tenir una llarga relació per
carta amb el Mestre del violoncel Pau Casals. En
aquestes cartes, que la família conserva curosament,
es pot llegir l’admiració que el mestre Pau Casals
tenia pel senyor Lucien André Ragot, i també l’amistat que es va crear entre ells. En unes d’aquestes cartes, Pau Casals dóna les gràcies a la família Ragot,
per haver enviat una caixa de cireres de Ceret amb
l’autobús que feia la línia Ceret-Prades. Molts artistes famosos, que van venir a Prades per tocar amb
el mestre Pau Casals en el marc del festival van aprofitar la seva estància, per apropar-se a Ceret i ensenyar els seus instruments al Mestre Luthier.
El 2006, la ciutat de Ceret li va retre un homenatge,
i avui, aquesta plaça que s’anomenava “Place des
Ecoles”, porta el nom de l’artista Lucien Andrè RAGOT,
Maitre Luthier. És a Mirecourt, bressol de la luthieria
francesa, on va néixer el seu fill Lucien André RAGOT, el
1930. El futur luthier ja tenia uns 10 anys quan la família va arribar en aquest poble d’artistes del Vallespir.
Format amb el seu pare, en Lucien va demostrar
ràpidament les seves facilitats i la seva passió per
aquest ofici de luthier i molt jove, ja havia construït
molts bons violins. El diccionari universal dels luthiers

“René Vannes” cita el seu pare, però també ell com a
jove luthier. El Mestre Pau Casals va felicitar el jove
luthier, després d’haver provat uns dels seus instruments entre els seus genolls, tocats com un violoncel.
Ha participat a diferents exposicions com la de
Munich. Exposa també sota l’ègida de la Cambra
dels Oficis dels Pirineus Orientals (Catalunya del
Nord) i a l’àrea de la Porta de França a l’autopista
“La Catalane”. En Lucien, que ja havia estudiat violí i
contrabaix, també va tocar durant uns anys amb el
grup de ball de Ceret, el “Dynamic”. Els membres
d’aquell conjunt musical eren Soler, Peytavi, Amir,
Rodor, Dabouzy...
Per desgràcia, desprès de la guerra, els conservatoris de música estaven buits, i no hi havia les grans
orquestres que avui podem escoltar, com
l’Orquestra del Capitol de Toulouse o l’Orquestra
Nacional de Montpellier, no hi havien prou músics
clàssics, i encara menys instruments per a construir,
reparar o ajustar per a dos luthiers que vivien en el
mateix lloc... El jove Lucien, casat amb la Ramona
Alquezar (Aragonesa) i amb 4 fils, Jean Louis,
Bernard, François i Daniel, va haver de començar un
altra ofici per poder alimentar tota la seva família.
Durant 30 anys, va ser cuiner, tant a restaurants, com
a cases rurals i a cantines escolars. Però en Lucien
mai va deixar d’utilitzar les seves eines de luthier, i
fins i tot, durant el període que va treballar amb el
seu pare, va arribar a construir més de 100 violins,
violes, un contrabaix, i un violoncel.

Lucien Andrè Ragot, iniciador de la saga de luthiers (1906-1979)

Lucien Andrè Ragot (1930) fill i, pare de françois
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Després del violí núm. 100, en comptes de posar
números, Lucien va decidir posar noms de pobles
dels voltants d’Andorra de Terol (Aragó), poble de la
seva dona, com “Aliaga”, “Belchite”, “Calanda”,
“Daroca”, “Ejulve”... fins al “Muniesa”. L’únic violoncel
que va construir l’any 2000, té la particularitat de
tenir cinc cordes en comptes de tenir-ne quatre. És
un “violoncel Piccolo”, que el seu fill, François utilitza
per a interpretar un repertori escrit per a aquesta classe
d’instrument entre el segle XVII i el segle XIX. Durant
vint anys, Lucien va tocar el violí a l’Orquestra
Simfònica de Canet en Roussillon. Va aprofitar la
seva jubilació, per poder gaudir de la seva passió, i
actualment, Lucien està fent un altre violoncel per al
seu fill François. El luthier Lucien André RAGOT treballava com a cuiner en un restaurant de Saint
Girons (Ariège), on va néixer el violoncel·lista
François RAGOT, el 1967. Quan es va presentar l’oportunitat, la família RAGOT va tornar a Catalunya, per
viure a Perpinyà, no gaire lluny del Vallespir.
A casa, hi havia el costum d’escoltar música. La
mare de François, la Ramona, tenia una col·lecció de
discs, on figuraven, entre d’altres, totes les simfonies
de Beethoven. També, hi havia un disc que va intrigar
François. Era la gravació tant famosa del concert de
Pau Casals, a la Casa Blanca, davant de John Kennedy
el 1963. Al final d’aquest disc, el Mestre, ja gran, toca,
amb molta expressió i amb sanglots, aquest tema tan
famós que és el “Cant dels Ocells”. Potser va ser amb
aquesta gravació que en François va escollir el violoncel
com el seu instrument.
Instal·lat a Catalunya, el 1992, s’interessa pels
compositors de la seva regió com Isaac Albeniz,
Déodat De Séverac, Eduard Toldrà, B. Boimortier,
Xavier Montsalvatge, Xavier Turull, Enric Morera,
entre altres... Professor de violoncel al Conservatori
“Isaac Albéniz” de Girona, i a l’Escola de Musica de
Saint Cyprien (França), François Ragot és també
director de l’Orquestra Simfònica de Canet en
Roussillon. Convidat regularment a tocar pels cinc
continents i a dirigir diferents formacions instrumentals, en François es fa l’ambaixador de Catalunya, presentant sempre, al menys, una obra de
compositors del seu país. Durant les seves dues darreres gires per la Xina, François Ragot ha dirigit el
“Cor de la Catedral de Shanghai” i la “Formació Mare
Nostrum Musicae”, interpretant “El Cant dels Ocells”
(cantat en català) davant milers de persones, per la
missa de Pasqua. A Escòcia, pel Festival Celtic
Connections de Glazgow, l’Orquestra de la Scottish
BBC va acompanyar François Ragot, conjuntament
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amb quatre altres músics catalans, en una obra
escrita per aquesta ocasió, barrejant temes musicals
de Catalunya i d’Escòcia.
El 2014, François Ragot i el seu violoncel van
acompanyar a l’Institut, a París, a la senyora Gemma
Durand, néta d’en Joan Alavedra, en una conferència
sobre els artistes entre Prades i Ceret, inspirats pel
Canigó, davant dels Acadèmics. També, últimament,
François va rebre les felicitacions de la neboda de
Pau Casals que el va escoltar tocant en una conferència a Canet, sobre el seu “padrinet”. Aquell dia,
François va descobrir la música escrita pel germà de
Pau Casals, Enric Casals. A més a més d’aquestes
activitats a Catalunya o fora de Catalunya, François
va crear les formacions Mare Nostrum Musicae, que
celebrarà 20 anys el 2015, va ser a l’iniciativa de la
creació de Formacions de Cambra dels Països
Catalans, i va ser director artístic de la Tardor Musical
en el Vallespir durant quatre anys. El proper projecte,
a part de realitzar els seus 40 concerts anuals, serà
la gravació d’un disc, probablement amb compositors
catalans, com Gaspar Cassado, Eduard Toldrà, entre
altres. L’associació Les Amis de Mare Nostrum Musicae,
fundada a Ceret, va ser creada al 2014. Una subscripció serà proposada, per ajudar els artistes de
Mare Nostrum Musicae, a realitzar aquest projecte.
Per a més informació, podeu anar a l’adreça:
www. marenostrummusicae.fr
François Ragot va iniciar els seus estudis musicals al
Conservatori Nacional de Música de Perpinyà, quan
tenia 6 anys. Després de dos anys estudiant la teòrica
(llenguatge musical), François va començar a estudiar
el violoncel. Obtindrà una medalla d’or a la categoria
de violoncel (amb el professor Bruno Février) i una
medalla d’or a la categoria de música de cambra (amb
el professor Michel Lefort), tot això l’any 1985. Marxa a
París per tal d’estudiar amb grans mestres de violoncel
com Jean Huchot (Òpera de París), Philippe Müller i
Roland Pidoux (professors del Conservatori Superior de
Música de París). Guanya diferents Primers Premis, un
Premi d’Excel∙lència i un Premi de Virtuositat, abans de
perfeccionarse al Royal Collège of Music de Londres, a
la classe de Christopher Bunting (alumne de Pau
Casals) on acabarà amb el “Ivor James Prize” i el Post
Graduate Diploma. Durant les temporades d’estiu,
François va participar a cursos intensius de música com
a l’acadèmia Internacional de Prada de Conflent, amb
grans professors com en Janos Starker, en Gary
Hoffman, i amb en Trul Mork.

El País de

Gal!les
per

Ray Bellisario

El País de Gal·les, en gal·lès Cymru, prové del llatí
Cambria, és una de les quatre nacions que componen el Regne Unit, és una de les tres nacions cèltiques, amb Escòcia i Irlanda del Nord. La seva capital
és Cardiff, en gal·lès Caerdydd, compta amb més de
300.000 habitants. Repassant breument la seva història, observem que abans de la conquesta per
Eduard 1er d’Anglaterra l’any 1282, era un país format
per territoris independents dirigits per uns prínceps
celtes. Després de l’Acte d’Unió amb Anglaterra, signat el 1536, pel rei Enric VIIIe que provenia ell també
d’un llinatge gal·lès, el principat de Gal·les esdevè
una part constituent del regne d’Anglaterra. D’ençà
del 1301, els reis d’Anglaterra tenen el costum de
nomenar el seu hereu, príncep de Gal·les. Durant el
segle XVI la legislació gal·lesa fou modificada per a
incorporar les estructures polítiques britàniques. No
obstant, malgrat la política d’assimilació anglesa, els
gal·lesos mantingueren la seva llengua i la seva cultura. Durant el segle XVIII Gal·les fou afectat per
dues grans reformes: la revolució industrial i el renaixement religiós metodista. Durant el segle XIX el

sud-est de Gal·les va conèixer una intensa industrialització, i també un augment demogràfic. Al sud-est
industrialitzat hi van arribar poblacions provinents
d’altres zones d’Anglaterra, el que va provocar una
presència de la llengua anglesa creixent al País de
Gal·les, en canvi, els comtats rurals van conservar
amb més força la cultura i la llengua gal·lesa.
Anteriorment, durant el segle XVIII, el país va conèixer una influència del cristianisme protestant metodista dels germans Wesley.
En el decurs del segle XX, i després de la segona
Guerra Mundial, el País de Gal·les va experimentar
una davallada progressiva a causa de la crisi de les
mines de carbó i de la industria siderúrgica. L’àmbit
polític va canviar amb el desplaçament del partit liberal de dreta, pel partit laborista d’esquerres. Durant
aquell mateix període els nacionalistes del Plaid
Cymru, dirigits per Gwynfor Evans, van aconseguir
per primera vegada l’any 1966, una representació al
parlament del Regne Unit. A partir d’aquella data,
van perseguir l’objectiu polític de la “devolució” de

Castell de Llansteffan
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les institucions parlamentàries gal·leses. Al referèndum del 1979 el Plaid Cymru va perdre, però al segon
referèndum del 1997, van finalment guanyar, i ara
existeix un parlament gal·lès a Cardiff. L’any 1999,
una Assemblea Nacional Gal·lesa fou instituïda, amb
seu a Cardiff; el cap de govern actual és Carwyn
Jones, membre del partit laborista gal·lès. Els
gal·lesos són generalment socialistes. Es veuen com
a gent de la terra que treballen en les mines. Molts
homes i fills han cavat el seu or negre, el carbó.
Actualment, la primera llengua parlada al País de
Gal·les és l’anglès, i el gal·lès és la segona llengua. És
però la llengua històrica del país. Pertany a la família
de les llengües cèltiques i més concretament a la
branca del britònic, propera del bretó continental i del
còrnic. D’ençà de 1993, una llei reconeix la igualtat
jurídica d’ambdues llengües, i per això molta documentació i retolació són bilingües anglès/gal·lès.

El cens de població de 1991, indicava que sobre
un total d’uns 3 milions de persones, 510.000 parlaven el gal·lès al País de Gal·les (entorn del 20%).
Però una enquesta del 1992 realitzada pel ministeri
d’Afers gal·lesos (Welsh Office), mencionava que el
total de parlants gal·lesos era de 930.000 (és a dir,
un 33%), dels quals 467.000 el parlaven una mica,
i 463.000 el parlaven normalment. Al principi del
segle XX, un 50 % de la població parlava el gal·lès
a tot arreu. Aquest percentatge va baixar al 20 % a
la fi del segle. Actualment, amb l’ensenyament del
gal·lès a l’escola, torna a pujar al 25 %. El gal·lès és
la primera llengua cèltica del món en nombre de
parlants, amb 580 000 al País de Gal·les i 133. 000
a Anglaterra (font: Welsh Language Board). D’ençà
del segle XIX existeixen poblacions gal·leses a
Nova Gal·les del sud a Austràlia (Sydney) i a la
Província del Chubut a la Patagònia argentina. El
País de Gal·les té una cadena de televisió que emet
en gal·lès i una ràdio nacional (Radio Cymru).
A l’ensenyament, entorn d’un 20 % dels alumnes
són escolaritzats en gal·lès, i els altres alumnes tenen
el gal·lès com a segona llengua obligatòria fins els 16
anys. A partir dels 4 anys, és quan el percentatge d’infants que reben el gal·lès llengua primera és més alt.
A l’oest i al nord del País de Gal·les és on el gal·lès
llengua materna té una presència més elevada, i els
col·legis d’ensenyament secundari són generalment
bilingües, perquè aquells alumnes que no parlen el
gal·lès pugin aprendre.
El símbol dels gal·lesos, el drac vermell (Y ddraig
goch, en gal·lès) simbolitza la lluita entre els saxons
i els celtes. Segons una llegenda atribuïda el mag
Merlin (Myrddin, en gal·lès), el drac vermell que
representava els bretons va vèncer el drac blanc
dels saxons. És l’insigne reial del País de Gal·les des
del 1901 i, el 1959 el drac vermell sobre fons verd i
blanc, esdevé la bandera oficial gal·lesa.
En conclusió, podem dir que probablement no
hi ha un altre país políticament més conscient al
Regne Unit que el País de Gal·les. Durant el segle
passat, Gal·les i els seus fills han tingut gran
influència en la resta del Regne Unit. El País de
Gal·les té un forta personalitat. És una terra plena
d’història, impregnada per la seva música i els seus
contes ancestrals; és un poble orgullós de la seva
identitat i respectuós del seu entorn. Posseeix un
patrimoni natural i històric excepcional, una costa i
grans espais salvatges, i per damunt de tot, una
gent que sap acollir els seu hostes i els seus amics.
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Apunts de lectura
ELS NOMS DE TELLET
de J-P. Escudero i M. Cailà, Edicions IEC, Secció Filològica, Barcelona, 2014.
Tellet és un poble encantador amagat al nord-oest de Ceret enmig dels boscos del Vallespir.
Aquest llibre recull els noms de lloc i de persona del seu terme, des de l’edat mitjana fins al
segle XX. Es tracta d’un estudi que combina el treball d’arxiu amb enquestes orals i fa una descripció del català antic i actual del Vallespir. Els autors ja van redactar Història dels noms de
Reiners (IEC,2005). La terra, on resideixen d’ençà d’anys, ha fet possible que d’un poble remot
s’hagi arreplegat una bona collita de topònims i antropònims... Els noms de Tellet no és un
simple recull de noms, sinó que s’endinsa en la història per a descobrir l’origen de topònims
i antropònims antics o misteriosos...”

FRANÇOIS LLOPIS: AUX SOURCES DE L’ART
De Yves Duchâteau & Nello Stevanin, Editions Alter Ego, Ceret, 2013
Francesc Llopis (1928-2013), de era jove va esdevenir «el pastor de les Cevenes», estimat de
tothom pel seu coratge, abnegació i generositat. Va tornar a Ceret, guardant en el seu cor una
pedra gravada. D’aquella emoció, va néixer, en ell, el desig irreprimible de crear i, un cop esdevingut picapedrer, farà del seu ofici un art, sense cap escola, només amb el guiatge d’allò que
sent dins ell mateix, sense cap altre model, que la forma del material que trobava a la vora del
riu o a la muntanya. Nello Stevanin, terrissaire, ceramista i escultor va conèixer en Llopis a
Ceret. El considerava com un germà i un artista de gran talent.

TRENA DE SET AIGÜES
de Carles Fages de Climent , Edicions Brau, Figueres, 2014
Aquest poemari de Carles Fages de Climent (1902-1968) és un recull inèdit fins avui,
presentats per Jordi Pla i Planas, utilitza un vers lluït multiplicant les sensacions. Fages
ens proposa un viatge pels rius i afluents que transiten per l’Empordà. Són els seus
glossadors amb el rerefons del mite i de la història que els ha conformat. Són les vies
que ens permeten desplaçar-nos-hi, mostrant-nos tota la vida que s’hi desplega i tot el
poder evocatiu que genera, a través d’uns versos plens de força expressiva i de lirisme.

ENTRE LA FRANCE ET L’ESPAGNE: LA CATALOGNE
de Gentil Puig, Dictus Publishing, Saarebrücken, 2012
Recull d’uns vint estudis que s’escalonen de 2000 a 2012, i que tracten de la situació política
i sociolingüística de la llengua catalana a la Catalunya autonòmica i a la Catalunya del nord.
S’analitzen les polítiques recents aplicades pels dos estats, d’un costat a l’altra de la frontera
de forma comparativa. Alguns capítols històrics, culturals, lingüístics o més personals ajudaran a entendre millor les situacions presentades i els reptes d’un context polític català que
planteja enormes expectatives de cara a un futur relativament proper.

ARLES DEL TEC, VIATGES ÍNTIMS
Textos: H. Loreto i fotografies: N. Hautemanière, Impremta Alzamora, Girona, 2013
D’ençà de la nit dels temps, el Vallespir s’ha enriquit de la presència de l’home, i aquest
joier natural, va veure néixer i prosperar en el decurs dels segles, la vila d’Arles de Tec, filla
del ferro i de l’aigua. País de sortilegis amb els seus monstres i ossos. País d’homes lliures, ardents al treball a les mines i les fargues i als tallers de teixits. Arles, guardiana d’un
gran passat però sempre a la recerca de renovació, i els braços oberts
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Amb el suport del
Departament de
la Presidència de la

Generalitat de Catalunya

CONSEIL GÉNÉRAL

Ja tenim aquí per fi,
sí, l’auca del Vallespir

Una comarca del Nord
d’un país que se sap fort

... i germà avui com abans
dels Països Catalans.

Montferrer, Prats de Molló,
La Menera, Montboló,

Arles, El pertús, Reiners,
El Tec i uns quants pobles més,

... com Costoja i Cortsaví,
forment junts el Vallespir.

Ceret, que és la capital,
és una vila ideal.

Oasi de grans pintors,
de poetes, escultors.

On devalla el Tec amable
per sota el Pont del Diable.

Aquí sí són de veres
saboroses les cireres!

De festes i festivals
en tenim de genials.

O bé els Focs de Sant Joan,
o d’Arles la Festa Gran?

De patrimoni en tenim
tant a la vall com al cim.

i unes fargues del passat,
que el progrés se’ns ha emportat

També cal dir clarament
que sem un país valent.

Com ho diu molt bé i no l’erra
“Cançó d’Amor i de Guerra”

I com no? Amb eixa revista,
amb diversos punts de vista.

Algú ho havía de dir.
Visca doncs el Vallespir!

CERET

SANT JOAN P.

ARLES DEL TEC

ELS BANYS

COSTOJA

Miquel Sargatal

PRATS DE MOLLÓ

Joan Tocabens

SANT LLORENÇ DE CERDANS

EL VOLÓ

Comptem amb escriptors bons
com Talrich i Casaponç,

... Sargatal i Tocabens
que es fan llegir als quatre vents
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