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recuperació de la cançó improvisada. Hi 
està tenint molt èxit en Mateu Xurí, per 
exemple. Ell, segurament, és l’exponent 
més jove i potent del revifament de la 
cançó improvisada. Té una capacitat 
d’improvisar espectacular, sobre una 
estructura de dècima –que ja té merit– i, 
fins i tot, ha fet actuacions amb gent 
que fa rap. I al País Valencià, hi ha en 
Botifarra amb la cançó d’estil. Encara 
que tot això no passarà a ser una música 
de masses, en Mateu Xurí ha tingut molt 
bona acollida. Una de les gràcies, a més, 
és que hi hagi una mena de combat entre 
cantants i sovint va acompanyat d’una 
noia, na Maribel Cervera, que també ho 
fa molt bé.

—En el moment d’Uc hi havia re-
ferents del país, a més de Dylan i 
Seeger?

—Sí que hi havia hagut algun disc, 
dels primers de Maria del Mar Bonet, 
que havia fet amb cançons populars 
–principalment de Menorca, crec–, però 
la història la vam començar quan en 
Joan Murenu i jo vàrem cantar junts les 
primeres traduccions de folk americà 

l’any 1965 i 1966 a Eivissa. Quan se’ns 
va unir en Victorí, el tercer membre del 
que seria Uc, vam pensar que podríem 
fer com els americans amb les cançons 
de tradició popular. Aleshores, en una 
actuació del 1973, vam fer una prova, 
vam preparar deu cançons a veure si 
la gent s’hi enganxa. Vam veure que 
tenia molt èxit, possiblement perquè la 
gent ja donava per extingides moltes 
d’aquelles cançons i sentir-les cantar 
per gent jove i amb guitarres, amb un 
tipus de cançó més del moment, va cre-
ar diverses connexions. D’entrada, les 
cançons del camp eren cantades per tres 
nois de vila.

—La manera eivissenca de dir tres 
nois “de ciutat”.

—Sí. Doncs aquest distanciament en-
tre la cultura del camp i la de la ciutat es 
trencava i la música que semblava atura-
da en el temps trobava capacitat de con-
tinuïtat. A més, això eren els darrers anys 
del franquisme i per al segon disc ja vam 
triar cançons que s’havien fet en un altre 
temps però tenien un caràcter de denún-
cia social i, de vegades, polític molt clar. 

Hi va haver també aquesta connexió amb 
aquest moviment polític de reivindicació 
democràtica i d’autogovern. A petita es-
cala ens vam sentir com es podia sentir 
en Dylan o aquella gent que feia cançons 
als Estats Units; vam sentir que reflectí-
em unes aspiracions col·lectives. Aquest 
tipus de cançó d’arrel es va estendre més 
llavors. Abans que sortís el primer disc 
d’Uc, el 1974, el Grup de Folk havia 
fet ja aquí la introducció del folk ame-
ricà, a més de cançons d’altres països i 
recuperaven també cançons tradicionals 
catalanes. A més, els companys d’Al 
Tall –jo ja coneixia Vicent Torrent des 
del 1965 quan cantava tot sol– em van 
confessar que s’havien decidit a fer tota 
la feina de recuperació i revitalització de 
la cançó valenciana perquè van veure 
el que havíem fet nosaltres a Eivissa. 
Des d’aquest punt de vista sempre hi va 
haver una amistat i una bona relació amb 
tots els components d’Al Tall i amb en 
Miquel Gil, que després va seguir el seu 
camí en solitari.

—Però abans de fer Uc en Joan Mo-
renu i vós ja fèieu versions en català de 
folk americà?

—Sí. Jo tinc una cinta molt mal enre-
gistrada encara. Sí, amb en Joan fèiem 
un duo que es deia Isidor i Joan. Quan 
jo vaig venir a estudiar a Barcelona i ell 
s’havia de dedicar al comerç familiar, 
vam fer un concert de comiat. El 1966. 
I vam fer una edició de les lletres, que 
encara tinc, amb una versió de “We shall 
overcome”, que no era “Tots junts ven-
cerem” sinó “Sé que tornarem” (“Sé que 
tornarem/ al país de la pau i l’amor...”), 
una altra de “Blowin’ in the wind”, que 
no és la mateixa versió que hi ha en 
aquest disc, tot i que la tornada sí que 
és exacta: “Escolta, amic meu: el ven et 
respon / escolta com el vent et respon”. 
Però aquella versió tenia altres limitaci-
ons perquè no sabíem filar tan prim en 
les traduccions. Hi havia una altra versió 
d’“All my trials”, que la cantaven Peter, 
Paul & Mary, una versió d’“It ain’t me, 
babe”... 

—Vau ser abans músic que filòleg, 
doncs?

—Per a mi no ha estat una cosa molt 
diferent mai. Sempre m’han interessat 
totes les coses relacionades amb les idees 
i la comunicació. Per a mi va tot barrejat. 
No són compartiments estancs. 

Àlex Milian



LlenguaCultura

P
er què és tan important continu-
ar lluitant pel manteniment de la 
llengua catalana? Sembla una pre-
gunta carregada d’obvietat, però 

de tant en tant convé omplir la motxilla 
d’arguments. Els arguments de polítics, 
escriptors, activistes lingüístics o gent 
del món de la cultura o l’ensenyament 
que han dit alguna cosa amb relació al 
conreu i l’estima per la llengua catalana 
apareixen en 500 raons per parlar català 
(CCG Edicions, 2011). Però també les 
raons d’immigrants de primera i segona 
generació, empresaris, cuiners, juristes, 
psicòlegs o, fins i tot, esportistes. Gent 
coneguda, molt coneguda, i completa-
ment anònima, d’ací i d’allà, fa la seua 
aportació a un llibre que va començar 
amb aquella recerca moguda “per la pas-
sió per la llengua catalana i com a suport 
a la meva tasca de docent, conferenciant 
i escriptor”, explica David Pagès, autor 
de dos llibres de relats i un altre d’articles 
que no van tenir, ni de bon tros, la inci-
dència d’un volum nascut de la recerca 

i també de la intenció de “prestigiar i 
fomentar la llengua catalana”.

Amb la desimboltura que li dóna haver 
fet ja vora una trentena de presentacions 
arreu dels Països Catalans, Pagès des-
glossa aquest objectiu en quatre eixos 
concrets. De primeres, “explicar per què 
és tan important la llengua per a un 
poble, entenent això com els països de 
llengua catalana”. Relacionat amb això, 
“deixar clar que la llengua és perfec-
tament vàlida per a tots els camps de 
la vida professional i, al mateix temps, 
patrimoni comú de tots els territoris on 

es parla”. Altrament, la intenció del llibre 
és “fer la llengua atractiva per als joves 
i els nouvinguts”, en referència a dos 
sectors cabdals per a la supervivència 
lingüística.

Sent important tot allò, el volum defuig 
l’actitud ploramiques i pessimista que, 
sovint, malbarata les bones intencions. 
“El que pretenia era tractar de generar 
un estat d’ànim positiu respecte al futur 
de la llengua. Hi ha dificultats, però po-
dem mirar el futur amb ulleres positives. 
El futur del català no està escrit enlloc, 
depèn de tots plegats”, argumenta Pagès, 
que també incideix en el tarannà trans-
versal del llibre, on apareixen cites de 
persones de diferents estrats, ideologies, 
ocupacions i territoris.

Aquestes són, diguem-ne, les intencions 
de partida. Però, tal vegada, l’argument 
que creua tot el llibre és que el català “és 
l’expressió de l’ànima del nostre poble”, 
en paraules del lingüista Joan Coromines, 
un concepte que és visitat per diferents 
persones en les cites recollides per Pagès. 
O, expressat d’una altra manera, com ho 
diu la política mallorquina Joana Bar-
celó, en una cita que finalment no és al 
llibre, la llengua “és el fil conductor que 
lliga les diferents generacions”.

Comptat i debatut, en el tema de la 
defensa de la llengua “hem de tirar enda-
vant en positiu i amb joia”, resumeix un 
autor satisfet de la resposta del llibre (“he 
anat a presentar-lo fins i tot a un casal 
català de Suïssa”, explica, amb un punt 
d’orgull), però també de l’experiència 
personal que ha implicat. Satisfaccions 
com ara veure les seues cites diàriament 
al butlletí electrònic d’informació lingüís-
tica InfoMigjorn, “la qual cosa ha donat 
una difusió extraordinària al llibre”, re-
coneix Pagès, o rebre un reconeixement 
important com ara el premi Aina Moll de 
l’Obra Cultural Balear.

Xavier Aliaga
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Fa una quinzena d’anys, el filòleg i activista cultural gironí david pagès i Cassú 
començà a recopilar cites que tingueren a veure amb el conreu i el foment de 
la llengua. amb el temps, reuní material suficient per fer un llibre d’idees en 
positiu que va camí de la tercera edició: 500 raons per parlar català.

“pretenia generar 
un estat d’ànim 
positiu respecte 
del futur de la 
llengua catalana” 
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“No ho oblidem: si un dia el català des-
aparegués, no seria perquè no l’apren-
guessin els catalanoparlants, sinó perquè 
els catalanoparlants l’haurien abandonat. 
Que cadascú obri en conseqüència.”

Antoni M. Badia i Margarit
Lingüista

“Els catalans han de ser més cabrons 
i no han de canviar de llengua davant 
d’un castellanoparlant, perquè dificul-
ta enormement la integració lingüística 
dels que hem vingut de fora.”

Justo Molinero
Locutor de ràdio i empresari

“La millor herència que podem deixar 
als nostres néts és la manera de parlar 
que ens és pròpia.”

Pilarín Bayés
Ninotaire

“Totes les llengües tendeixen a una 
estandardització. En canvi, malgrat tot, 
el català encara existeix. I això és 
positiu. A la Catalunya Nord no es po-
den eliminar deu segles de civilització 
catalana com si res. Allà tot és català: 
els noms, les vinyes... Si vols conèixer 
el passat de la Catalunya Nord has de 
saber català.”

Joan Daniel Bezsonoff
Escriptor

“La llengua no ens la regalarà ningú, 
haurem de guanyar-la dia a dia”.

Joan Fuster
Escriptor

“Sense la llengua pròpia, el català, no es 
pot concebre Catalunya. Catalunya no 
seria el que és.”

Jordi Pujol
ex-President de la Generalitat

“El català és un gran exemple de recu-
peració de l’ús social d’una llengua, que 
ja agradaria a centenars de llengües en 
declivi.” 

John Edwards
Sociolingüista anglès de naixement i 

quebequès d’adopció

“La llengua no és un signe d’identitat. 
És la identitat.”

Joan Carreres i Péra
Capellà i escriptor

“No n’hi ha prou amb l’escola o la famí-
lia, també cal que es creguin la llengua 
les empreses i el món de l’economia en 
general.”

Manuel Castellet
Matemàtic i ex-president de l’IE

“El valencià és l’element vertebrador de 
la nostra identitat. Per a nosaltres, és la 
llengua pròpia, que estructura la nostra 
manera de veure el món.”

Diego Gómez
ex-president d’Escola Valenciana 

Només a través del coneixement i l’ús 
de la llengua d’un país se’n pot copsar 
la naturalesa real i es pot produir el reco-
neixement mutu entre els que pretenen 
comunicar-se.”

Najat El Hachmi
Escriptora catalana i mitjancera cul-

tural d’origen amazic

“La llengua és la gent que la parla. Per 
això, com va dir Sanchis Guarner, no es 
morirà, si els parlants no deixen de parlar-
la. I és això, la tenacitat de la nostra gent 
a parlar-la, a fer-la servir en tot moment i 
en qualsevol oportunitat, que la fa viva.”

Vicent Partal
Periodista

“L’única cosa que potser s’ha de fer 
per salvar el català és desacomple-
xar els seus parlants per aconseguir 
que utilitzin el seu idioma de forma 
natural i tranquil·la, fent les conces-
sions mínimes que calguin. Ens hem 
d’adonar, doncs, que també podem 
ser cordials en llengua catalana.”

Enric Larreula
Escriptor

“L’idioma és la columna vertebral 
d’una cultura; l’únic instrument, en 
darrer terme, que assegura la seva 
preservació, perquè és ella, la llen-
gua, que determina costums i acti-
tuds, crea facetes de pensament que 
enriqueixen el patrimoni humà i fan 
de l’home que és i, de la seva cul-
tura, una experiència sense repetició 
possible.”

Manuel de Pedrolo
Escriptor

“O ens arremanguem o perdrem la 
llengua.”

Joaquim M. Puyal
Periodista

“Avui, a la meva edat, passada la 
frontera de tantes coses que m’havien 
fet malbé la vida, encara em queden 
unes quantes passions: escriure, el 
meu país, i el meu idioma tan dúctil i 
bell que em permet d’aconseguir una 
prosa neta i clara; de dir el que vull 
dir i de fer-ho entenedor als altres.”

Mercè Rodoreda
Escriptora

“Una llengua serà viva mentre sigui 
necessària.”

Fanny Tur i Riera
Política balear

Joaquim M. Puyal

Justo MolineroManuel Castells Mercè Rodoreda

Fanny Tur
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