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Un llibre de contes unix Amposta i Cerro de Oro per

a recuperar una llengua minoritària de Guatemala
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Un fil invisible unix Amposta i un

poble de Santiago Atitlán, a Guate-

mala. En un primer cop d’ull, els

alumnes de l’Escola d’Art d’Am-

posta (Esardi) i els del centre edu-

catiu de l’aldea del Cerro de Oro

poden semblar dos comunitats

força diferents, però els unix el lli-

bre Relatos Cerro de Oro, un pro-

jecte pedagògic bilingüe impulsat

per l’ONG EMIS (Educación por un

Mundo Igualitario y Sostenible)

amb la idea de mantenir viva una

cultura, uns valors i un idioma a

través dels seus relats de tradició

oral. En concret, el llibre està es-

crit en castellà i Tz’utujil, una de

les 25 llengües maies originàries

que a la comunitat intenten treba-

llar perquè no caiga en l’oblit. 

A banda de la llengua, Relatos
Cerro de Oro recupera els relats

orals que han passat dels iaios i

iaies a les criatures, a través dels

quals es construïx material peda-

gògic per a treballar a l’aula, amb

la finalitat de sensibilitzar la pobla-

ció sobre la importància de la pre-

servació de la seua cultura i els

valors propis de la comunitat indí-

gena maia. La presentació, que es

va realitzar a la capital del Montsià

amb connexió en directe a Guate-

mala, s’emmarca dins de la inicia-

tiva Amposta Ciutat Diversa.

Quant a la coordinació, mentre

que els jóvens de Cerro de Oro han

escrit el contingut i recollit un se-

guit de dibuixos dels xiquets i xi-

quetes de la comunitat, l’alumnat

del cicle de Gràfica Publicitària de

l’Esardi d’Amposta s’ha encarre-

gat d’editar-lo, maquetar-lo i do-

nar-li forma de llibre. Una unió a

quilòmetres de distància que a

Amposta va arribar a través de

l’Imma i el Pedro, dos ebrencs

membres de l’ONG EMIS. “Com

que la nostra llengua és el cata-

là, crec que compartim una sen-

sibilitat especial cap a la proble-

màtica de les llengües minorità-

ries”, reblava l’Imma. 

Per la seua part, Pedro explicava

que “ells no senten el castellà

com una llengua pròpia, per això

hi ha el compromís de defensar

cada una d’estes llengües mino-

ritàries, encara que només la

parlen poc més de 10.000 perso-

nes”. Pedro, autor també del lli-

bre, argumentava que el projecte

ha estat fruit d’una col·laboració

de molts anys amb la comunitat.

A Amposta, el personal docent

d’Esardi es va encarregar d’adap-

tar el contingut educatiu per a

oferir a l’alumnat del cicle supe-

rior l’oportunitat de treballar en

un projecte real, solidari i de coo-

peració internacional. La profes-

Imatge de la presentació del llibre ‘Relatos Cerro de Oro’ al Casal
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L’alumnat de l’Escola d’Art d’Amposta s’ha encarregat voluntàriament d’editar i maquetar el projecte pedagògic ‘Relatos Cerro de Oro’

sora de Disseny Gràfic, Carme

Pons, explicava que “per a

l’alumnat ha suposat un repte,

perquè maquetar un llibre en un

idioma que no coneixes ni pots

llegir és complicat, però amb

responsabilitat i paciència hem

aconseguit evitar fins i tot els

entrebancs de la pandèmia i

aconseguir que el projecte arri-

be a temps a impremta”. Des de

l’Escola destacaven també “el

gran treball col·laboratiu, la im-

plicació i el compromís que els

alumnes han demostrat i que

ara podem veure en l’edició del

llibre”. D’altra banda, la Cinta,

com a representant dels alum-

nes, comentava que “el projecte

els va sorprendre gratament, ai-

xí com a través de la iniciativa

han après no només a maquetar

un llibre, sinó també sobre unes

arrels i una llengua molt impor-

tants per a una comunitat de

l’altra banda de l’oceà”.

La ONG Educación por un Mun-

do Igualitario y Sostenible vetlla

perquè l’educació siga un dret in-

alienable per a totes les persones.

Amb la seua col·laboració s’han

creat escoles a Guatemala, així

com s’han dut a terme intercanvis

de professorat i entregues de ma-

terial didàctic. ■

Imatge de la portada del llibre sobre

relats del Tz’utujil, una llengua minori-

tària de Guatemala. / ROSER REGOLF

Tornen els músics internacionals i es consoliden els

concerts intimistes al cinquè DeltaChamber d’Amposta

MÚSICA El festival ampostí de música de cambra se celebrarà del 3 al 8 d’agost, i enguany també oferirà un concert a Alcanar i un a Tortosa

Amposta  Redacció

La música de cambra tornarà al

territori del 3 al 8 d’agost, amb la

celebració de la cinquena edició

del DeltaChamber Music Festival

d’Amposta. Enguany, el certamen

tornarà a convidar músics interna-

cionals de trajectòries consolida-

des després de l’edició ‘Parèntesi’

del 2020, que va estar marcada

per la pandèmia. Esta cinquena

edició torna amb quatre concerts

de format molt especial que es pro-

gramaran en dos nits consecuti-

ves, així com es faran una vintena

de concerts individuals. 

L’èxit de l’any passat dels con-

certs encara més intimistes de l’-

habitual, en què un músic tocava

per a un oient peces aleatòries se-

gons els sentiments que li trans-

metia, ha portat els clarinetistes

ampostins i també directors del

certamen, Laura Ruiz i Pau Rodrí-

guez, a apostar de nou per este 

format. 

Un any més, el Col·legi d’Arqui-

tectes de Catalunya a l’Ebre ha or-

ganitzat el Concurs d’Arquitectura

Efímera, el guanyador del qual in-

tervindrà en l’espai dels concerts

centrals del festival a Amposta. A

més, el DeltaChamber Music Festi-

val amplia fronteres i, per primer

cop, oferirà un concert a Alcanar, i

també un a Tortosa, per tal de

commemorar la Capital de la Cultu-

ra Catalana 2021. ■


