
Manifest del Correllengua 2011 

Tenim l'avantatge de ser-hi, i això ningú ens ho podrà negar. La constatació de la 

vida d'un poble és la seva pròpia existència, encara que això soni obvi, encara 

que sembli simple i absurd. No hi ha res més important que saber-se viu, perquè 

és precisament aleshores que podrem arribar a la consciència. I la consciència, 

això sí, m'atreviria a dir que ho és gairebé tot. 

Hi ha dos tipus de consciència: la negativa i la positiva. La primera és la reacció al 

toc d'alerta que, per exemple, ens fa arribar la UNESCO: cada dues setmanes 

mor una llengua. És una afirmació terrible, però tan certa com la nostra existència. 

El coneixement d'aquesta notícia provoca una reacció, la consciència positiva, 

aquella que, davant d'una idea que pot perjudicar el nostre poble i qualsevol dels 

seus trets identitaris, fa que activem un sistema de protecció, basat, principalment, 

en una cultura de defensa. Per tant, una cultura agredida, minoritzada i sotmesa, 

que ha de sobreviure gràcies a la voluntat de la seva gent, lluny de la protecció 

que suposa la normalitat cultural i la democràcia institucional. 

Però tot això, ja ho sabem, té uns culpables que hauríem de poder assenyalar 

sense cap mena de temor. Una llengua com la nostra, recolzada en una nació 

sense estat i, per tant, sense un ple reconeixement internacional, ho té realment 

complicat per seguir fent anys i fer-los amb bona salut. La opressió nacional que 

pateix el nostre poble és tan ampla que fa mal. Però a la vegada hi estem tan 

acostumats, i tot plegat ens sembla d'allò més arrambat a les normes de 

convivència democràtica, que ja ens hem fet amics del 'què hi farem', del 'no s'hi 

pot fer res'. Sortir d'aquesta prudència per arribar a l'activitat i a l'activisme cultural 

és només una qüestió nostra. Nostra i de la nostra voluntat. 

És per això que avui és important que estiguem celebrant dues de les coses més 

transcendentals que, encara al segle XXI, conservem els catalans: l'existència i la 

consciència. Hi som, i sabem que hi volem ser. Un principi que ens ha fet hereus 

de les batalles més simbòliques per salvaguardar la nostra llibertat nacional. Una 

llibertat que no és legal, que no tenim a nivell administratiu, però que seguim 

treballant cada cop que parlem la nostra llengua. Del Capcir a la Llitera, de la 

Segarra al Camp de Túria, de l'Alcoià a Formentera. 

La millor manera de conèixer el territori és recorrent-lo. La millor manera de 

conèixer la llengua és llegint-la i parlant-la. I això és el que ens ajuda a fer el 

Correllengua. Any rere any, i enguany un any més, seguim reivindicat 

l'autodeterminació i la riquesa lingüística. Condemnem, un any més, la falta de 

drets democràtics, l'opressió cultural. Un any més, seguim al país. Perquè ens 

pertany. I perquè tenim un deute amb la dignitat. Cesk Freixas (cantautor) 

 

 
 

     

 



 

 

Joan Oliver, Pere Quart 

 
Enguany, es compleixen 25 anys de la mort de Joan Oliver, poeta, dramaturg, 

narrador, traductor i periodista. És considerat un dels cinc poetes catalans més 

importants del segle XX i la seva poesia ha estat vista com la més original de 

totes.  

Com a poeta no es dóna a conèixer fins al 1934, a l’edat ja de 35 anys. Signa la 

seva obra poètica amb el pseudònim de Pere Quart. Un nom que ja havia fet 

servir per signar articles contra la dictadura de Primo de Rivera. El nom el va crear 

partint del seu segon nom del baptisme, Pere, i del fet de ser el quart fill de la 

família. 

D’orígens burgesos, va acabar sent un intel·lectual revoltat contra la seva pròpia 

classe social, la burgesia, amb una obra que va mantenir una postura crítica 

permanent contra el poder polític i el conformisme social, una ironia propera de 

vegades al sarcasme, un model de llengua tan planer com depurat. 

Entre altres, destacaríem la seva brillant traducció del Pigmalió de Bernard Shaw. 

Una autèntica adaptació al món català on els diferents registres de la llengua es 

combinen amb una fabulosa habilitat lingüística. Una extraordinària  joia del 

llenguatge. 

Temperamental, en les seves pròpies paraules “antic anarquista en potència”, 

independentista, va ser molt crític amb la democràcia sorgida després de la mort 

del general Franco. Aquest va ser el principal motiu pel qual, el 1982, va rebutjar 

la Creu de Sant Jordi.  

“Cal només voluntat, unitat, potser un xic de paciència, 

molt de seny i un mot d’ordre legítim. Encara heu 

d’aprendre la força del nombre! La implacable eficiència 

d’un NO just, compacte i unànime!  

Arrenqueu-vos la bena.” 

 

 

 

 

No vol dir-ne més 

(Poesia empírica. 1981) 

De tant de bé com ha deixat passar 

Sense treure’n exemple ni profit, 

De tanta pietat que no ha exercit, 

De tanta carn que no ha gosat besar. 

 

Dels dubtes, les errades i de tants 

Silencis i mentides de covard, 

De tant fugir d’estudi i tant fer tard,  

de no haver treballat mai amb les mans. 

 

De tot el perseguit i no obtingut, 

De tot el que perdia pel camí, 

De la peresa que l’ha fet dormir 

Quan tant de més podia haver viscut... 

 

Pobre com és havent pogut ser ric 

C’amor, de saviesa i de virtut, 

Només vol dir-ne just el que ara en dic. 

       

     

 Veu i paraula b) 

(Poesia empírica. 1981) 

Els homes som cridaners 

Amb boques i gargamelles 

A l’estadi i pels carrers, 

A borsa i en caramelles. 

 

D’altres promouen remors 

Als temples com a les aules 

I al parlament fatxendós. 

Però les veus, missenyors, 

No són pas sempre paraules. 
 
 



 

 

 

 

 

A mi 

(Quatre mil mots. 1977) 

 
 

ARA que hi penso... 
 
Tinc tantes coses entre mans.  
Feines urgents.  
No em recordava que també  
he de morir. 
 
Sóc tan distret! 
M´havia descuidat  
d´aquest projecte  
o m´hi aplicava  
sense gens de zel.  
 
A partir de demà  
repararé l´oblit.  
 
Volenterós,  
començaré a morir  
amb seny, entusiasme,  
esparpillament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correllengua d’Esplugues 2011 

Enguany, el Correllengua està dedicat a la figura de Joan Oliver, Pere Quart, en 

commemoració del 25è aniversari de la seva mort. El Correllengua d’Esplugues 

continua amb el format engegat l’any passat amb un acte, com sempre obert a 

tothom, però de caràcter més intimista.  

Enguany celebrem també el desè Correllengua d’Esplugues. Va ser un mes 

d’octubre de 2002 quan un grup de persones entusiastes van començar a donar 

forma al que durant deu anys ha estat el Correllengua del nostre poble. Calia, 

doncs, fer alguna cosa especial. És així que avui inaugurem també les 

exposicions Deu anys de Correllengua a Esplugues i la de Joan Oliver, Pere 

Quart.  

Després de la inauguració oficial de l’exposició, procedirem a la lectura del 

Manifest del Correllengua 2011, que ha estat redactat per Cesk Freixas, 

cantautor. Tot seguit, Jaume Calatayud i Vicente Monera ens oferiran un 

espectacle poeticomusical que porta per títol Joan Oliver, l’home / Pere Quart el 

poeta, un passeig per la vida i obra del poeta sabadellenc. 

Es tracta d'un recital de caràcter intimista i els poemes seran recitats i també 

cantats. A més, la veu estarà acompanyada per la música de la guitarra de 

Vicente Monera. El repertori del recital inclou poemes diversos des de Bestiari fins 

a Poesia empírica, tot passant per Vacances pagades, Saló de tardor o 

Circumstàncies. 

Fa molt temps que he naufragat, 

però encara sóc un il·lús sentimental. 

 



 

 

L’home... el poeta 

Poemes 
 

Als meus anys 

El gran Burgès 

Quin fred al cor, camarada 

Corrandes d’exili 

Voluptad de l’enyor 

El naufragi 

Alçaré el crit 

Retorn 

Rossinyol caduc 

Cançoneta noucentista del mal camí 

Cançó explícita 

Quan tindré cinquanta anys 

Sàpigues company 

Cançoneta folk del nou pobre 

A mi 

No vol dir-ne res més 

Veu i paraula b) 

 

 
 

Cançoneta folk del nou pobre 

(Circumstàncies. 1968) 

Dono gràcies al destí  
i a la meva poca tgraça  
perquè un dia, a mig camí,  
em deixaven sense un bri.  

A pesar de tantes noses  
em veig força independent  
i més lliure que el torrent  
que té marges i rescloses.  

Ara sento pietat  
dels companys que han fet fortuna  
en diner i en potestat,  
presoners de llur estat.  

I no estic pas poc content  
del treball obligatori  
que m'imposa un deure urgent  
com a tanta i tanta gent.  

Pas a pas, i no de bou,  
cada mes em gasto el sou;  
em ve just, però en tinc prou.  
No estalvio ni faig deutes  
(tret que em sagnin terapeutes)  

Així em trobo més a prop  
dels petits que el gran menysprea  
i com ells aguanto el cop  
i rebullo per la idea.  
Hi ha qui em diu: "Ets un esnob".  

Però el cas és transparent:  
ja no sóc terratinent,  
ja no puc fer testament,  
hissa, hissa, hissa, hissa!  
Net de cor i de calaix,  
tiro dret, no de biaix.  
Ja no cal que vagi a missa 

 
 



 
 
 

Sàpigues company 

Sàpigues company, 

tu que ets conscient 

que no tot és por, 

que no tot és plany, 

que no tot són crits 

i ràbies i cops. 

Ni desig d'amor 

ni amor compartit.  

Cal pensar també 

i molt aviat 

en aprendre bé, 

amb vocació 

i aplicadament, 

un ofici clar, 

un treball decent. 

Company, cal servir 

segons els teus dons, 

sense vanitat. 

Si no, què seràs? 

Un número més, 

un paràsit més, 

una nosa més. 

Si no vols ser esclau 

del podrit diner, 

del poder d'un sol 

o el poder de molts, 

fes-te abans esclau 

de les teves mans 

i del teu cervell, 

a profit de tu , 

a profit dels teus, 

a profit de tots.  

Tot depèn de tu 

i de cadascú. 

 

Als meus anys 

(Poesia empírica. 1981) 

 
Un matí fosc, a Sabadell,   Fins que arribi la nit, potser 
Vau enraigar el meu calendari.   D’un maig festiu, tot en florida, 
D’antuvi fóreu un cadell    quan de cop deixareu de ser 
Que xucla el mugró mercenari,   el pretext de la meva vida! 
 
En un segle de grans invents   Aleshores vindrà el no-res 
Que ja exhalava la ranera,   o la pau d’un celest imperi 
Sobre un fons de fums indecents  on els nays ja no compteu res. 
A la xemeneia altanera,    El temps no suporta el misteri. 
 
Més que els avets d’aquell jardí  
que el meu reialme ben tost fóra. 
Doncs sí, vau néixer just amb mi 
Un novembre amb gebre, a l’aurora. 
 
Sempre més m’he restat idels 
Com la meva ombra, cada dia, 
Davall el sol, sota els estels 
Que sovint la boira obscuria. 
 
Primaveres, estius, tardors, 
Després genres, febrers atroços 
Amb penellons, febres, dolors 
Al cap, al coll, al ventre, als ossos: 
 
Eren les passes d’aquells temps 
I sis germans foren pastura 
-quatre dels quals gairebé ensems- 
D’una mort més que prematura. 
 
Vosaltres m’heu acompanayt, 
Ròssec sigil·lós, incorpori, 
I no pas sense pietat, 
Fins al cim d’aquest promontori 
 
Des d’on llambrego amb ulls somorts 
I la mà a guisa de visera 
El camí fressat per tants morts 
En interminable renglera. 
 

 
 
 
 



 
 

El gran Burgès 

 
Es lleva a dos quarts d'una,   Més tard com cada dia 

es banya i es perfuma   seurà a la barberia 

i amb l'haiga nou que té,   on el perfilaran. 

corre a firmar una estona   -L’altre barbut.- La cita: 

a un banc de Barcelona   que avui toca Lolita 

on fot de conseller.    I cap al restaurant. 

 

Finida l'àrdua tasca,    És l’ofici del burgès: 

i per no caure en basca,   menjar, jeure i no fer res. 

es pren un vermut complet 

a un club de senyorassos   Endrapa en tres passades 

tibats, lluents i grassos   tan densament cuinades 

que ja ho tenen tot fet.   Que ja no podem més. 

                                            Amb el que el mosso els cobra 

Allà mateix el maître,   a casa d’un manobre 

vinclant l'esquena dreta,   viurien tot un mes. 

li cantarà el menú. 

Ell triarà una truita    Mata llavors tres hores: 

de llagostins poc cuita   a un fosc bar dels afores 

i un palpissàs mig cru.   Es prenen molts gin fish 

                                         Amb la saliva amarga 

És l'ofici del burgès:    fent una cara llarga, 

menjar, jeure i no fer res.   Pugen tots dos al pis. 

 

Un cop llesta la teca    Al pis de l’amigueta 

se'n va a la biblioteca,   que li farà, pobreta, 

s'enfonsa en el sofà    l’amor sense perills. 

i dorm la migdiada,    I a casa, a darrera hora, 

l'armilla descordada    on vetlla, i potser plora, 

i un rot al paladar.    La mare dels seus fills. 

 

Després el gran sapastre   És l’ofici del burgès: 

s'arribarà a cal sastre   menjar, jeure i no fer res. 

per emprovar-se un tern: 

l'arruga de l'espatlla, 

dels pantalons la ratlla, 

l'amplada de l'infern. 

 

 

 

 

                   Quan tindré cinquanta anys 

 

Quan tindré cinquanta anys no vull ser com el pare, 

cansat i sense fe, renec o riallada, 

treball embrutidor, futbol cada diumenge, 

el tuti al cul d´un bar, tabac de vuit pessetes. 

La televisió que ofega la paraula; 

i banys en un mar brut quan vénen les vacances. 

La mare un escarràs, la plaça i la neteja. 

I els meus germans petits, escoles de mals mestres. 

Quina buidor! Potser només viuen de veres 

els qui moren matant, al carrer o a la guerra. 

Apòstols i cabdills: llenceu el crit d'alarma! 

Savis, tècnics, obrers, forceu les vostres màquines. 

Genis de totes les arts, embelliu la croada. 

Homes, dones, infants, de tota llengua i raça 

i els mísers i els vençuts, ramada innumerable. 

espereu i engrossiu, el clam que ens agermana. 

Encara hi som a temps, encara, encara, encara. 

Destruirem un món, estúpid i sense ànima. 

Cavem els fonaments, d'una vida més alta. 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

       

 

        Cançó explícita 

   (Saló de tardor. 1947) 

 

Tant el llibre com la rosa, 

tant la lluna com el sol. 

Les albades amb alosa 

o les nits amb rossinyol. 

 

Tant l'amada, que no gosa, 

com l'amant, que tot ho vol. 

Tant la casa com la llosa 

per tu sol. 

 

Hi haurà temps que et farà nosa 

o et serà de poc consol 

qualsevol, qualsevol cosa, 

qualsevol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quin fred al cor, camarada 

(Refugi de versos. 1987) 

 

Quin fred, reïra de bet!, 

quan bufa l´airet de la matinada, 

tallant com un ganivet de fulla 

esmolada. 

 

Doncs encara fa més fred 

al parapet d´avançada! 

 

Quin fred en nit estelada 

amb el cel cruel i net, quan hi ha glaçada 

i cap llit no és prou estret ni té prou 

flassada. 

 

Quin fred al sòl, la paret 

d´oficina esbalandrada, 

sense foc ni cigarret, 

on hom treballa amb calfred 

fins a la vesprada, 

fins a la vesprada. 

 

Camarada, 

si sota abric i barret 

i amb bufanda ben nuada 

oblides que al parapet d´avançada 

uns homes lluiten pel dret 

de la terra amenaçada 

i tens fred, 

quin fred al cor, camarada! 

 

 

 

 

 



 

 

 

Corrandes d’exili 

                                     (Saló de tardor. 1947) 

 

Una nit de lluna plena     Avui en terres de França 

tramuntàrem la carena,    i demà més lluny potser, 

lentament, sense dir re ...   no em moriré d’enyorança 

Si la lluna feia el ple     ans d’enyorança viuré. 

també el féu la nostra pena.  

                                                En ma terra del Vallès 

L'estimada m'acompanya    tres turons fan una serra, 

de pell bruna i aire greu    quatre pins un bosc espès, 

(com una Mare de Déu     cinc quarteres massa terra. 

que han trobat a la muntanya.)    “Com el Vallès no hi ha res.” 

 

Perquè ens perdoni la guerra,   Que els pins cenyeixin la cala, 

que l'ensagna, que l'esguerra,    l’ermita dalt del pujol; 

abans de passar la ratlla,    i a la platja un tenderol 

m'ajec i beso la terra     que batega com una ala. 

i l'acarono amb l'espatlla.  

                                          Una esperança desfeta, 

A Catalunya deixí     una recança infinita. 

el dia de ma partida     I una pàtria tan petita 

mitja vida condormida:    que la somio completa. 

l'altra meitat vingué amb mi 

per no deixar-me sens vida.  

 

 

 

 

 
        
 
          Cançoneta noucentista de mal camí 
                 (Vacances pagades. 1959) 

 

Fatigat de tanta espera  

he reprès el mal camí.  

Deixo l'Esperança enrera,  

però la Fe em vol seguir. 

A mitges li dic que sí. 

 

Com si desfés el camí, 

camino mirant enrera 

on l'Esperança m'espera 

amb els ulls contra el coixí. 

La Fe em diu que no i que sí. 

 

Decideixo tornar enrera 

i em detura no sé qui: 

és la Fe que m'esparvera 

perquè ja no sap què dir. 

 

Ara es lleva, lluny de mi, 

l'Esperança ploranera. 

 

No és aquesta la manera,  

certament!, de fer camí. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Retorn 

 
Avanço, ben sol, bosc endins, 
tot l’aire te flaire de pins. 
La lluna plateja la nit. 
Les ombres no em donen neguit. 
 
Em guia la veu d’una font 
o el cant d’un ocell sense son. 
 
Oh terra, ja et torno a tenir 
després de tants anys de camí 
enllà, sota climes estranys, 
empès per quimèrics afanys! 
 
Oh pàtria de tendres records! 
Revisc l’abraçada dels morts 
i els jocs de l’infant que vaig ser 
i el bes d’un amor matiner. 
 
Quiet i ben sol, tanco els ulls 
i el cor lentament gira els fulls 
d’un temps ja marcit, ple de pols… 
 
De cop em ve un plor de gust dolç! 
 
 
 
  Rossinyol caduc 

   (Bestiari. 1937) 
 
L'amor em consola 
si el cor es fa vell! 
-La nit està sola 
no cantis ocell. 
-La nit gust de menta 
i olor de clavell.  
-Ton pit se'n turmenta, 
no cantis ocell. 
-Vull foc a l'entranya, 
frisança a la pell! 
-La lluna t'enganya; 
no cantis ocell. 

 

 

 

 

 

 

 

       Voluptad de l’enyor 

     (Saló de tardor. 1947) 

 

Tenacíssima, càndida enyorança, 

fillola del desig i la recança, 

folla amorosa d’amor que es frisa, 

crida els estels, besa la brisa! 

Puresa del record extenuant-se 

en el miratge d’una pàtria grisa, 

feta del somni que matisa 

el roig, el blau i el blanc de França. 

L’àngel t’inspira i et manté el diable, 

oh febre miserable 

d’un dolorós i delitós amor, 

tan prenedor, que un dia, per ventura 

honor refet i llar segura, 

enyoraré l’enyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

 

El naufragi 

(Terra de naufragis. 1955) 

 

En el mar més soliu 

es bressaven les sedes 

d’uns olis com monedes, 

llunes de regadiu. 

El naufragi l’escriu 

amb un vol d’ales fredes 

un ocell sense niu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alçaré el crit 

(Terra de naufragis. 1955) 

 

Aquell temps abundós ha passat a altres mans 

el desig i la sang s'afanyaven per mi 

 

Ara l'any és estret, tot s'allunya entorn meu 

bullen remotament les ciutats sense mi 

 

No em preguntis on vaig, que no m'alço ni em moc, 

tanco els ulls i la llum no s'adona de mi 

 

Els records són feixucs o lleugers 

Tant se val, hi ha una veu pels camins 

que s'aparten de mi 

No he dit mai a ningú el meu nom i el meu mal 

els diré quan la mort s'enamori de mi 

 

Si em retrob i em conec a la nova claror 

provarà d'alçar el crit, ço que resti de mi 

 

 


