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Des de la Catalunya del Nord: 
Gentil Puig i Moreno 
Agnès Toda i Bonet

Per què essent de Rocafort i el Pont de 
Vilomara us heu centrat en la situació 
de la llengua catalana i el seu ús a la 
Catalunya del Nord i n’heu fet el vos-
tre lloc de residència?

No puc respondre aquesta pregunta 
perquè, entre un punt i l’altre, hi ha tota 
una vida d’un costat a l’altre del món... 
(França, Finlàndia, URSS, Algèria, 
Senegal, Colúmbia Britànica, Mèxic, 
Patagònia, etc.). Vaig començar l’exili 
pel febrer de 1939, a l’edat de cinc anys, 
i vaig retornar a Catalunya després 
dels fets del maig de 1968 de París. Al 
Vallespir hi vaig arribar l’any 2000, en 
jubilar-me, perquè la meva dona va ser 
nomenada professora de català a la Uni-
versitat de Perpinyà.

Fet aquest aclariment, centrem-nos en 
la Catalunya del Nord. Expliqueu-nos 
com hi veieu la situació del català en 
aquests moments.

Des del punt de vista polític, hi ha una 
extrema dreta amb el 30% dels vots i 
una dreta, UMP, que té 4 diputats sobre 
4; des del punt de vista econòmic, es 
tracta d’un dels territoris més pobres de 
l’Estat francès. Pel que fa a la situació 
lingüística, només el 18% de la població 
sap parlar català i no el pot pas parlar 
sempre (cf. Aïnes Noves, núm. 1, PUP, 
2007). Podeu trobar informació sobre 
aquesta situació i d’altres en el portal del 
CCCV (http://www.portal-vallespir.cat).

I la situació de l’ensenyament del 
català? Quines diferències hi ha en 
els diferents nivells: ensenyament pri-
mari, secundari i universitari?

La diferència no és pas únicament en 
aquests nivells (a la Universitat de 
Perpinyà, de 10 mil estudiants, fan 
català entorn de l’1% del total, i els 
especialistes de català són menys d’un 
0,10%). La diferència la trobem sobre-
tot entre la iniciació al català, amb el 
23% dels alumnes de primària que fan 
una mitjana d’una hora, les fileres bilin-
gües català-francès (22 hores setma-
nals cada una) amb el 6% dels alumnes 
de primària; i la immersió de La Bres-
sola, l’escola privada, amb només 700 
alumnes sobre 24.000 (el 3% del total). 
Aquesta immersió no té res a veure amb 
la immersió del Principat de Catalunya 
o del Quebec, a causa del context social 
de la llengua. La Bressola serveix per 
a enlluernar els barcelonins, que sovint 
continuen sense entendre gran cosa 
d’aquesta part del país.

Contra què s’ha de lluitar i quines 
eines hi ha (econòmiques, humanes, 
materials i altres) per a fer-ho? De 
quina manera es fomenta o es pot 
fomentar el català a la Catalunya del 
Nord? 

S’ha de lluitar contra tothom, començant 
per l’Estat, continuant per la Regió Llen-
guadoc-Rosselló i el Departament dels 
Pirineus Orientals, la Inspecció d’Aca-
dèmia, els directors de centres escolars, 
els sindicats d’ensenyants (llevat d’un de 
sol) i la majoria dels ensenyants. Només 
una part dels pares d’alumnes expressa 
una demanda d’ensenyament. La moti-
vació que podria fomentar l’ús seria la 
materialització de l’Eurodistricte i de 
l’Euroregió, però aquests nous organis-

mes són encara massa poc coneguts i 
abstractes. Malauradament, amb la crisi 
econòmica els intercanvis transfronte-
rers entre les dues bandes de la ratlla 
han quedat paralitzats.

Creieu que cal més activisme i més 
responsabilitat? Per què? Com es pot 
aconseguir?

Actualment, sembla molt difícil, per 
no dir impossible, poder tornar a l’estil 
d’activisme dels anys setanta i vuitanta 
del segle passat. La institucionalitza-
ció progressiva dels ajuts a la catala-
nitat ha conduït a una subordinació i 
total dependència del moviment cul-
tural nord català, que l’han paralitzat 
amb l’arribada de la crisi. La reducció i 
supressió de les subvencions han de ser-
vir d’electro-xoc per a retrobar formes 
d’activitat i de solidaritat entre les asso-
ciacions de resistència cultural.

Quina és l’activitat que dueu a terme al 
Centre Cultural Català del Vallespir?

És bàsicament una activitat cultural 
intensa, des de l’any 2004 fins a l’ac-
tualitat. Hem arribat a federar unes 
40 associacions catalanes del Valles-
pir, des de Prats de Molló i Sant Llo-
renç fins a l’Albera, passant per Arles 
i Ceret. Vam representar per primera 
vegada l’opereta catalana Cançó d’amor 
i de guerra a Arles el 13 de maig del 
2006 davant 700 vallespirencs. Tor-
nem a editar la revista Vallespir des del 
2005, una revista que va existir durant 
els anys trenta; llavors era en francès 
i ara és en català. Una paradoxa més: 
és actualment l’única revista literària 

Ens desplacem a la Catalunya del Nord per endinsar-nos una mica 
en la seva situació i la seva problemàtica, acompanyats de Gen-
til Puig i Moreno, sociolingüista, autor de nombrosos escrits de 
caire pedagògic entorn de la llengua catalana, en general, i del 
seu ús a la Catalunya del Nord, en particular. Compromès amb el 
seu país i amb la seva llengua, ha destacat tothora pel seu acti-
visme, centrat ara al Centre Cultural Català del Vallespir (CCCV). 
Ens interessa el seu punt de vista nordcatalà. Vegem què ens diu. 

Gentil Puig amb el Canigó al fons
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i cultural escrita totalment en català a 
Catalunya del Nord.  

Sou codirector de la revista universi-
tària Aïnes Noves. Expliqueu-nos com 
i quan va néixer i quins són els seus 
objectius, i si creieu que es van asso-
lint o ja s’han assolit. 

No s’ha assolit res. Només volem dei-
xar constància de la nostra activitat de 
recerca universitària, especialment a 
partir de les teories dels cultural stu-
dies anglosaxons aplicats a les enques-
tes sociolingüístiques de la Catalunya 
del Nord (núm. 1), al Vallespir (núm. 2) 
i a la literatura nordcatalana (núm. 3). 
Va néixer l’any 2007 i continuem l’acti-
vitat amb Martine Berthelot, Domènec 
Bernardó i Cristina Badosa, professors 
a la Universitat de Perpinyà. 

Dins «Criteris per a una norma-
lització lingüística democràtica a 
Catalunya» (Treballs de sociolingüís-
tica catalana 5, 1983: 25-39) parleu 
del perill que suposen els mitjans 
de comunicació. Quina és la situació 
actual en relació a la Catalunya del 
Nord? Creieu que internet i totes les 
seves possibilitats juguen a favor o en 
contra del català? 

Ui!, això és molt llunyà (1983); treba-
llàvem amb la primera Llei de norma-
lització lingüística i responia a l’Aina 
Moll (directora de Política Lingüística 
durant aquells anys). No en renego, 
però no recordo pas a quins mitjans em 
referia. Actualment, moltes coses han 
canviat, i no hi ha dubte que, entre els 
indicadors o marcadors positius de l’ús 
de la llengua catalana, caldria esmen-
tar l’ús d’internet per part dels catalans 
com un factor potencial comparable a 
la situació d’altres pobles avançats, 
com Dinamarca, Holanda o Israel. 

Què penseu del cas de TV3? Quina 
és la situació de TV3 a la Catalunya 
del Nord? I la de les altres televisi-
ons autonòmiques del domini lingü-
ístic català? 

No en penso gran cosa, perquè no en 
sóc cap especialista. Ara es comença 
a rebre novament per TDT/TNT, així 
com també el K33. Serveix, almenys, 
per a comparar amb FR3 (la televisió 
regional francesa), que és un desastre, 

perquè només hi ha 5 minuts de català 
per dia i perquè no és un model digne 
de la llengua catalana, fins i tot sep-
tentrional.

Expliqueu-nos què són les Parelles 
Lingüístiques Transfontereres i en 
quin estadi es troben. 

El CCCV continua reforçant les 
Parelles Lingüístiques Transfontere-
res amb la participació del Consorci 
de Normalització Lingüística de l’Alt 
Empordà i la col·laboració d’Òmnium 
Cultural de l’Alt Empordà. L’any 2010 
es van constituir unes quinze «pare-
lles», algunes de les quals continuen 
existint i practicant la llengua. Ara 
l’associació Enraonem, de Ceret, s’en-
carrega de rellançar una nova campa-
nya (cf. el portal del CCCV). Recor-
dem que són «parelles» d’un tipus 
totalment nou, diferents de les parelles 
lingüístiques del Principat (destinades 
als nouvinguts), en la mesura en què, 
en aquest cas, s’adrecen als catalans 
del Vallespir que desitgen retrobar l’ús 
normal de la llengua.

Creieu que cal una major solidari-
tat en relació als altres territoris de 
parla catalana envers el territori 
nordcatalà? La connexió d’aquesta 
part dels Països Catalans amb les 
altres és bona? 

És una obvietat, és clar que cal més 
solidaritat i més intercanvis transfron-
terers. Només en aquestes ocasions l’ús 
de la llengua esdevé natural. És el que 
tractem de fer sobretot amb Òmnium 
Cultural i les associacions culturals 
de l’Alt Empordà amb les quals tenim 
contactes. També intercanviem amb 
Òmnium Cultural del Bages, la revista 
Fonts d’Argentona i l’Institut Ramon 
Muntaner, que, per cert, va atorgar 
al CCCV el premi Recercat 2009 a 
Perpinyà (cf. el portal del CCCV). 
Col·laborem amb els diaris digitals 
de Perpinyà (La Clau) i de Figueres i 
Girona (El Punt-Cat).

Hi ha sentiment de pertinença a una 
realitat catalana que traspassa els 
Pirineus i s’endinsa Mediterrani 
enllà? 

Mediterrani enllà, no ho sabria dir! 
Però, nord enllà (on la gent no és tan 

culta com pensava Salvador Espriu), 
potser sí. La catalanitat hi és viscuda 
ara d’una manera insòlita, que em sem-
bla inversament proporcional a la pèr-
dua de la llengua. És a dir, que els sím-
bols catalans com la senyera i la cançó 
de Lluís Llach «L’estaca» esdevenen 
cada vegada més forts i visibles (cosa 
que sorprèn els barcelonins) a mesura 
que la llengua va perdent vitalitat. És 
una identitat trencada en estat de revul-
sió que malda per sobreviure.

Què és, què diu i què pretén el Mani-
fest literari revulsista nordcatalà?

Precisament, aquest Manifest literari 
revulsista dels meus amics Pascal 
Comelade, Aleix Renyé, Miquel Sar-
gatal i d’altres (publicat l’any 1998), 
gairebé ho diu tot amb el títol; trac-
tava d’atacar el mal (la situació desas-
trosa del català) amb remeis dràstics 
per tal de provocar, d’una banda, una 
estigmatització dels culpables jaco-
bins i altres caps de Segarra (botiflers 
nordcatalans), i de l’altra, una reac-
ció positiva per un redreçament de la 
llengua. Era un manifest amb un con-
tingut altament simbòlic i clarament 
identitari. Ja sabem, però, que els 
manifestos literaris i la literatura, en 
general, no tenen gaire poder. Prete-
nien provocar canvis en les mentali-
tats i en les actituds. El Manifest lite-
rari revulsista nordcatalà començava 
així: «Malgrat l’empenta creativa i 
agitadora, fa unes dècades, del grup 
Guillem de Cabestany i dels activis-
tes que el sostenien, malgrat les ini-
ciatives col·lectives i individuals de 
guerrilla cultural, l’especificitat de la 
creació artística a la Catalunya Nord 
és, cada dia més, ocultada, negada i 
desnaturalitzada […]» (cf. http://www.
raco.cat/index.php/revistasociologia/
article/view/222401/303205).

Moltes gràcies. Esperem que el temps 
actuï a favor de la nostra llengua i de 
la nostra pàtria arreu del territori i ens 
retrobem en una altra ocasió per parlar 
de com ha anat avançant tot. u

Ceret (Vallespir), abril del 2011


