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Acte inaugural del 33è Aplec Internacional 
d’Adifolk 

L’Alguer, 24 de setembre de 2021 

Molt bon vespre. Estimadíssimes autoritats, senyores i senyors, soc l’última de parlar, 

i ens heu esperat molta estona. I tanmateix tinc coses a dir-vos, i voldria començar 

dient-vos que amb gran plaier soc feliç de poder-vos regraciar personalment com a 

presidenta del Parlament de Catalunya l’acollida que ens feu sempre a la ciutat de 

l’Alguer. 

E adesso, sindaco, presidente, vi ringrazio tantissimo tutto quello che avete fatto per 

noi e per il nostro presidente. Grazie mille. 

Perquè som a l’Alguer, som en aquesta illa lingüística que és dins d’una illa 

geogràfica. El diccionari ens assisteix i ens diu que una illa és un tros de terra envoltat 

de mar i més petita que un continent. I des d’un punt de vista lingüístic podríem 

donar per bona aquesta definició, perquè d’«illa» venen verbs com «isolar» o «aïllar», 

que són paraules que ens serveixen per descriure’ns coses o llocs que estan apartats 

i allunyats del món. 

Però, s’ha dit abans, històricament, illes com la vostra, ciutats com la vostra, com 

l’Alguer, han estat lloc de pas de desenes de pobles i civilitzacions, han estat també 

protagonistes de guerres i setges, motiu també de disputes dinàstiques; illes com la 

vostra han estat un punt de comerç marítim important. I, per tant, ens trobem que 

un tros de terra al mig del mar que hauria d’haver estat aïllat del món, per obra i 

voluntat de la gent, de la gent que hi viu, és un lloc de trobada, és un lloc 

d’hospitalitat, com aquí s’ha dit. I avui ho hem viscut d’una manera molt especial. 

Avui, com ara deia la consellera, els ulls del món han estat posats a Sardenya, a 

l’Alguer. 

I ens havia portat aquí l’aplec d’Adifolk, naturalment que sí. L’altre dia també els 

obríem les portes del Parlament per l’edició que se’n va fer a Catalunya. 

El sentit últim de la cultura, de les tradicions populars, és connectar-nos, és unir la 

gent, a les places, als carrers, als teatres. La cultura ens connecta. No serveix per 
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aïllar-nos. Tot al contrari. I per això és tan important la feina que feu tots els qui 

participeu en la transmissió de la cultura popular catalana. Perquè només quan som 

conscients del que som, quan mantenim la nostra identitat, allò que se’ns ha 

preservat i que nosaltres contribuïm a llegar, podem sortir al món a explicar-nos, a 

donar-nos a conèixer, a obrir-nos i a dialogar amb altres cultures.  

A més a més de ser en una illa com Sardenya, som a l’illa lingüística de l’Alguer, 

aquesta ciutat que pel sol fet de parlar-s’hi la llengua que s’hi parla s’erigeix en un 

recordatori viu que les fronteres administratives separen jurisdiccions però cauen 

enfront d’una llengua i d’una cultura en comú. Formem part d’un nosaltres, un gran 

nosaltres que ens uneix i ens identifica, i no per tractats internacionals o unions 

dinàstiques. Formem part d’un nosaltres basat en quelcom tan senzill i alhora 

meravellós com que pensem i parlem en la mateixa llengua. I a l’Alguer es mostra 

perfectament com la llengua i la cultura, quan és pròpia i no imposada, és un element 

d’unió, un element més fort que no pas les fronteres o els tractats internacionals. 

Perquè malgrat el pas dels segles, de reis, de dictadors, de guerres, de governs 

pretesament democràtics, malgrat tot això, tots aquests territoris on quan ens llevem 

al matí diem «bon dia» i quan ens n’anem a dormir diem «bona nit» som un mateix 

país. Som Països Catalans. I això no hi ha qui ho pugui separar. I aquí som, i aquí 

persevera aquesta cultura catalana que està separada en diversos estats i que per 

més intents que hi hagi de separar-la és la gent qui la manté unida amb els seus 

lligams lingüístics, culturals, d’amistat i de germanor, als quals avui afegim un deute 

de gratitud eterna per tot el que heu fet per nosaltres. 

Seria bonic no haver hagut d’esmentar això que ens ha passat avui, seria meravellós 

no haver d’esmentar l’anormalitat que representa que un europarlamentari com el 

president Puigdemont ahir, quan va venir per participar en l’acte d’Adifolk, fos 

arrestat, fos detingut i passés una nit a la presó. Seria fantàstic poder fer un discurs 

normal, un discurs amb què tothom estigués content i ningú no s’hagués de 

preocupar de si les meves paraules aixecaran polseguera, sonaran com la cançó de 

l’enfadós o generaran titulars i editorials irats. Però fins que no arribi aquest moment 

de normalitat real parlar com si visquéssim en una situació de normalitat és fer-nos 

un flac favor, és fer veure que aquesta normalitat existeix, és posar-se de perfil 

davant de la injustícia, o fins i tot col·laborar-hi. I el nostre deure com a representants 

del poble de Catalunya no és posar-nos-hi de perfil, sinó anar de cara i, si cal, plantar-

hi cara. 
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Donem les gràcies als governs democràtics que s’afegeixen a aquesta lluita nostra 

per la llibertat. 

I d’això és del que va la cultura, al cap i a la fi, perquè la cultura va de mantenir-nos 

ferms, de no estar aïllats, perquè si ens aïllem deixem d’estar connectats. I això és 

el que gairebé va provocar la pandèmia que vam viure l’any passat, que no va 

permetre que es fes aquesta trobada. Per això, quan ens vam confinar, quan ens 

vam aïllar, llavors sí d’una manera física i real, cada batec cultural que va ajudar-nos 

a superar la pandèmia ens va permetre sobreviure també com a cultura. La cultura 

com a gran lligam, la cultura com allò que és veritablement essencial. 

I per això, ara que la cultura sortirà per carrers i places en aquest aplec que després 

d’aquest ensurt inicial seguirà amb normalitat, voldria acabar amb uns versos d’un 

poeta molt estimat, Creu de Sant Jordi, el meu estimat Antoni Canu, uns versos que 

diuen: “No vull los meus versos / tancats dins d’un calaix. / Vull que vagin / pels 

carrers, / pels patis, / entre la roba / estesa al sol, / a desfer el gel / al cor de la 

gent. / M’han fet renàixer / i vull viure, / gaudir també / els dies de pluja / lo tedi de 

l’hivern / quan la llum / se fa més avara / i saber que vindrà / encara el sol / i altres 

versos muntaran / els abismes / que bulliran de paraules / i viuran com la mia ànima.” 

Doncs aquesta ànima de la cultura que passarà a recórrer els carrers de l’Alguer és 

el que ens uneix, és el que ens fa ser qui som, és el que gràcies a l’esforç de tots els 

qui conserveu aquestes tradicions ens fa viure avui no com una illa enmig de l’oceà, 

sinó ser aquí a l’Alguer, a Sardenya, en una illa plena de vida, de cultura, com la que 

ens disposem a celebrar. 

Moltíssimes gràcies. Visca l’Aplec Internacional d’Adifolk, visca la cultura i visca la 

llengua catalana! Visca l’Alguer, visca Sardenya i visca Catalunya lliure! 

 


