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La vila de Perpinyà és
aquest any la ciutat que
acull el muntatge bastit en-
torn de la Capital de la Cul-

tura Catalana. Al preàmbul del
programa de mà, s’hi esmenta que
aquesta distinció suposa per a Per-
pinyà, en una dimensió simbòlica,
“veure reconegut per part de tots
els Països Catalans el seu estatut
de Fidelíssima, atorgat el 1475
arran de la seua resistència heroi-
ca als assalts del reialme de
França”.

En un ordre més mundà d’ob-
jectius, la capitalitat cultural pre-
tén donar una embranzida a la
promoció de la llengua i la cultura
catalana al territori, tot i que a
Perpinyà ja estan acostumats a tre-
ballar des de la modèstia. Jaume
Pol, director de l’Institut Font No-
va, institució que impulsa la llen-
gua i la cultura catalana, assegura
que actualment es detecta una for-
ta demanda per aprendre el ca-
talà. Fins i tot, afirma, es pot par-
lar “d’una certa recuperació del
bilingüisme”. Diu Pol: “No ens
hem de deixar vèncer pel pessimis-
me. Impulsem petites accions que
funcionen, com fer visible el català
als noms dels carrers, a les invita-
cions dels actes o a les publicacio-
ns municipals. També organitzem
cursos de català per adults que te-
nen una important demanda”.

Segons els darrers estudis, els
3,5% dels habitants de la Catalu-
nya Nord declaren tenir el català
com a llengua habitual, tot i que
l’entenen el 65,3% dels ciutadans.
El 37,1% afirmen que són capaços
d’expressar-se oralment en aques-
ta llengua.

Els 8 centres de La Bressola,
les escoles laiques que fan l’en-
senyament en català, tenen llista
d’espera. Sembla que els sectors
intel·lectuals francesos s’ha ado-
nat que aprendre el català és
una font d’enriquiment cultural
i no, com es pensava abans, un

obstacle per aprendre un fran-
cès comme il faut.

La programació organitzada
amb motiu del nomenament de
Perpinyà com a Capital de la Cul-
tura Catalana és eclèctica; una es-
cudella barrejada d’activitats on el
que no mata, engreixa. Entre les
exposicions més interessants que
es podran veure a Perpinyà en des-
taca La Mediterrània a quatre
mans, que analitza la relació de
l’escultor gironí Ricard Guinó i el
pintor impressionista Auguste Re-
noir. Guinó va acabar executant
les obres que ideava August Re-
noir, incapaç de moldejar-les a cau-
sa d’una malaltia que li deformava
les mans. També en l’àmbit d’arts
visuals destaquen una mostra de
clixés vintage sobre Gala, la musa
de Dalí; una exposició sobre la in-
fluència del maig del 68 en els crea-
dors artístics de Perpinyà; una se-
lecció d’imatges del fotògraf cere-
tà Robert Julià; la primera retros-
pectiva del pintor Jean Capdeville,
considerat “l’artista major” de la
Catalunya del Nord, o una selec-
ció d’objectes del músic autodidac-
te Pascal Comelade. L’exposició
del prestigiós creador barceloní
Carlos Pazos, instal·lat des de fa
10 anys a Cotlliure, o l’exhibició
d’una col·lecció de fotos inèdites
de la Retirada del 39, obra del pin-
tor francocolombià Manuel Mo-
ros, s’esperen amb interès.

També s’han programat De-
bats d’idees, que inclouen conferèn-
cies i taules rodones sobre religió,
llengua o cultura de la pau. Entre
els actes populars, es vol donar un
especial relleu a la Festa de Sant
Joan i a la cerimònia de cloenda
de la capitalitat, la Nit de Santa
Llúcia. A més, tots els esdeveni-
ments culturals que se celebraran
a Perpinyà durant aquest any tin-
dran un toc de catalanitat. Els pro-
gramadors escolliran “un concert,
un espectacle o un col·loqui per
marcar l’elecció de Perpinyà com
a capital de la cultura catalana”.

Escudella barrejada
de catalanitat

Bona part dels gitanos de Perpi-
nyà no són conscients que parlen
la llengua pròpia d’un territori
que abasta de Salses a Guarda-
mar i de Fraga a Maó. Ells, asse-
guren, parlen gitano. És la llengua
del clan, la que els permet parlar
dels seus assumptes sense que els
paios n’entenguin ni un borrall.
Molts gitanos joves, quan surten
del seu clos perpinyanès i baixen a
Catalunya per primer cop, se sor-
prenen de trobar tanta gent que
“parla gitano”.

És com si, dins la seva illa de
català assetjat pel francès, man-
tinguessin la il·lusió d’haver con-
servat el caló. Escudero, estudiós

del català gitano, explica que du-
rant el segle XIX la llengua prò-
pia —el caló— va perdre la mor-
fologia interna, la flexió dels
verbs i els adjectius, mentre s’ana-
va empeltant amb el català, que
en aquell moment era la llengua
de comunicació amb els paios. A
la llarga, s’acaba imposant la llen-
gua dels paios; amb la paradoxa
que quan aquests paios adopten
el francès, els gitanos continuen
fidels al seu català gitano.

Amb els anys, explica el lin-
güista, Perpinyà es converteix en
el tronc del català gitano, que té
les arrels al Principat i les fulles a
tot l’Estat francès, amb petites

comunitats escampades a Mont-
peller, Carcassona, Narbona,
Bezièrs i, segons diuen els propis
gitanos, fins i tot als afores de
París. “El català gitano no podia
estar arrelat a un territori con-
cret, per això és una barreja tan
original: un poti-poti tan admira-
ble i únic com la seva música”.
Les referències a la música gita-
na per part d’Escudero no són
gratuïtes. Ell va ser molt ben aco-
llit en el reducte tancat dels gita-
nos quan, ara fa més de vint
anys, seduït per la seva capacitat
musical, fa afegir-se amb el seu
violí a un grup perpinyanès que
feia salsa americana amb “l’in-
confusible toc gitano”. El món

gitano no es pot entendre sense
la música.

Si es pregunta a Escudero pel
futur del català no gitano de la
Catalunya Nord, respon irònica-
ment que ara —massa tard— se
li té el respecte que provoquen els
moribunds. “Però al carrer, ze-
ro”, sentencia. Pel que fa al ca-
talà gitano, el lingüista s’esforça
a mostrar-se optimista. Escudero
pensa que si els gitanos acaben
abandonant la seva llengua no
serà en absolut per voluntat prò-
pia. Cal, segons la seva opinió,
complir amb el “deure sagrat” de
donar-los la cultura en la llengua
pròpia.

A l’esquerra, un grup de gitanos es
dirigeixen a la celebració de la bo-
da d’un d’ells, vestit de rigorós
blanc. A sota, un dels molts edifi-
cis que amenaça ruïna al centre
neuràlgic del barri gitano de Per-
pinyà. A la imatge del mig, un grup
de noies en un dels estrets carrers
del barri de Sant Jaume, on els gita-
nos acostumen a treure la cadira
per conversar amb els veïns. A la
dreta, una parella jove amb els
seus dos fills. / ISIDRE GARCÍA

Quan van a Catalunya
per primer cop, els
sorprèn veure tanta
gent que “parla gitano”

El cor de Perpinyà parla gitano català
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