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La Bressola celebra la Ia mostra de glosa a Pesillà de la Ribera 

Dema dijous la mediateca Ramon Llull de Pesillà de la Ribera farà d’escenari per als joves glosaires 

de La Bressola. 
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Arreu de Catalunya Nord són molt populars les estrofes de les Corrandes del Rosselló -també conegudes 

com Les Minyones de Tuïr- que s’han mantingut vives per tradició oral. El que no s’ha mantingut tan viu 

és l’art d’improvisar-ne el contingut. És per això que La Bressola vol fer reviure aqueixa tradició i enguany 

organitza la I Mostra de Glosa, un combat de cançó improvisada amb la participació de mainatges de les 

Escoles i del Col·legi. 

 

Així doncs , els joves glosaires afrontaran quatre proves proposades per la 

ponicana d’aqueixa primera edició, l’Emma Soler, antiga alumna de La 

Bressola i coneixedora del món de la glosa, mentre que el jurat estarà 

format per Eva Bertrana, directora general de La Bressola; Chantal Gaubí, 

elegida del Consell Municipal de Pesillà de la Ribera i Gerard Jacquet, 

cantautor nord-català.  

Per a la primera edició s’ha optat per a tonades més simples, com les 

Nyacres o els Garrotins, on els participants tenen un temps limitat per a 

improvisar quatre versos seguint les instruccions de la ponicana. La 

voluntat de La Bressola és de poder improvisar, més endavant, amb les 

Corrandes del Rosselló, més complexes perquè exigeixen la improvisació 

de vuit versos cada vegada. 

Més enllà de la tasca cultural que representa la 

recuperació d’una tradició, el fet de practicar la 

improvisació de versos implica un treball 

excel·lent per als mainatges que exerciten llur 

agilitat argumentativa i adquireixen riquesa 

lingüística.  

Els mainatges que obtinguin els millors elogis del jurat s’enduran el Planxot Bressolaire, un trofeu dissenyat 

per l’artista Àlex David, que lluirà a llur centre fins a la propera edició d’aquest combat. 

Pels que no sabeu que es la glosa, podeu veure un vídeo d’un taller de glosa, organitzat per la plataforma 

de la Llengua. 

 


