
El poble amazic, una cultura que ressorgeix
 Biblioteca Vapor Vell  29/10/2021  Cicles temàtics  4 comentaris

La cultura amaziga és originària del nord d’Àfrica i la comparteixen prop de 30 milions de persones. És una cultura mil·lenària que abasta

deu estats nord-africans i un nombre creixent de països a la diàspora. A Catalunya viuen entre 100.000 i 200.000 persones amb arrels

culturals amazigues. Majoritàriament, són procedents del Marroc i Algèria, però cada cop més, també nascudes a Catalunya. Aquesta

guia ens acosta a aquest poble, a la seva identitat, a la seva llengua i a la seva música.

ELS AMAZICS

La Mediterrània no seria la mateixa sense el poble amazic. La seva llengua i cultura n’impregnen les riberes nord i sud des de fa mil·lennis i

continuen ben vives al nord d’Àfrica i a molts indrets de la diàspora, incloent-hi Catalunya, on viuen desenes de milers d’amazics.

ELS AMAZICS
AVUI, LA CULTURA
BERBER
Barcelona: Institut Europeu de la Mediterrània,
2009

Llibre que recull bona part de les

contribuacions fetes al Simposi

Internacional de l'IEMed

Els amazics avui, la cultura berber

(2006 : Barcelona).

CAMPS, GABRIEL

LOS BEREBERES
DE LA ORILLA DEL MEDITERRÁNEO
AL LÍMITE MERIDIONAL DEL
SÁHARA
Barcelona: CIDOB: Icaria, 1998

Traducció al castellà de l'obra

homònima del Gabriel Camps, un dels

més prestigiosos historiadors sobre el

poble amazic, en la que analitza la

identitat amaziga transnacional al nord

d'Àfrica des d'un punt de vista històric.

LOS PUEBLOS
BEREBERES EN EL
MAGREB
Madrid: IEPALA, 1997

Monogràfic de la revista África

Internacional que presenta al poble

amazic (núm. 19).

AKIOUD, HASSAN

ELS AMAZICS
UNA HISTÒRIA SILENCIADA, UNA
LLENGUA VIVA
Valls: Cossetània, 2007

Primera obra de caire divulgatiu en

català que dona a conèixer el poble

amazic, la seva llengua i la seva

cultura.

ARENY, MARIA

EL POBLE AMAZIC
A CATALUNYA
Barcelona: CIEMEN, 2018

Data consulta: 26/10/2021

Volum coral que inclou 12 articles

sobre llengua, política, societat, religió i

dones, entre altres temàtiques, sobre

la realitat històrica i actual d’aquest

poble d’origen nord-africà i del seu

col·lectiu al país.

AMB VEU PRÒPIA
EL POBLE AMAZIC
[S.l.]: Consell Comarcal d'Osona, 2021

Data consulta: 26/10/2021

Vídeo que pretén sensibilitzar la

ciutadania i visibilitzar la cultura

amaziga que fa prop de quatre

dècades que constitueix la riquesa

cultural de Catalunya i que, malgrat

això, és una realitat força desconeguda

pel conjunt de la població.

CASTELLANOS I LLORENÇ, CARLES

ELS AMAZIC
Barcelona: CIEMEN, 2003

Obra de caire divulgatiu que dona veu

als propis catalanoamazics per a què

expliquin quins són els seus trets

identitaris i les seves condicions

socials a Catalunya.

MIRALLES, FRANCESC

AMAZIC
UNA HISTÒRIA INSPIRADA PER
LYES BELKACEMI
Barcelona: Llibres de l'Índex, 2005

Relat personal sobre les vivències del

Lyes Belkacemi, un noi cabilenc, a

Barcelona.

VILÀ COMA, NÚRIA

AMAZICS
UNA DIÀSPORA FORÇADA
Barcelona: Fora de Quadre : Casa Amaziga de
Catalunya, 2020

La Casa Amaziga de Catalunya i

l'Associació Fora de Quadre van recollir

en un documental les condicions per

les quals la població del sud-est del

Marroc, de majoria amaziga, es veu

forçada a emigrar, en gran mesura cap

a Catalunya.

L'ESPERIT REBEL DELS AMAZICS

Els amazics són un poble combatiu i orgullós de la seva identitat, que ni l'arabització, ni l'islamització,  ni les polítiques de negació de drets

i d'assimilació dutes a terme per part de les potències colonials i dels estats nord-africans han aconseguit esborrar-lo dels mapes ni de la

història.

UNA DÈCADA
AMAZIGA DE
LLUITES
Barcelona: Nationalia, 2019

Data consulta: 26/10/2021

Monogràfic de la revista Nationalia

sobre la trajectòria i l'estat actual de

les lluites del poble amazic pel dret de

les dones, a la terra i, en definitiva, pel

dret a la seva cultura pròpia i a la seva

identitat.

ALVARADO, DAVID

RIF
DE ABDELKRIM A LOS INDIGNADOS
DE ALHUCEMAS
Madrid: Los Libros de la Catarata, 2017

Anàlisi del Hirak del Rif, moviment de

contestació rifeny, i de la situació de la

regió del Rif, que connecta el present

amb la resistència anticolonial

d'Abdelkrim.

MACÍAS FERNÁNDEZ, DANIEL

A CIEN AÑOS DE
ANNUAL
LA GUERRA DE MARRUECOS
Madrid: Desperta Ferro Ediciones, mayo 2021

Aquest volum aborda la Guerra del

Marroc (1909-1927), que va marcar

indeleblement la història d'Espanya

durant el segle XX.

MADARIAGA, MARÍA ROSA DE

ABD-EL-KRIM EL
JATABI
LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA
Madrid: Alianza, 2009

Anàlisi de les idees i la trajectòria

política i humana d'Abdelkrim El

Khattabi, líder de la resistència rifenya

contra l'ocupació espanyola al Marroc

del primer quart del segle XX.

MUÑOZ LORENTE, GERARDO

EL DESASTRE DE
ANNUAL
LOS ESPAÑOLES QUE LUCHARON EN
ÁFRICA
Córdoba: Almuzara, 2021

Anàlisi de la derrota coneguda

històricament com a desastre d'Annual

(21 de julio - 10 d'agost de 1921), que

suposà de facto la finalització de

l'ocupació militar del Protectorat

d'Espanya al Marroc.

RADA, JAVIER

ARRHASH
[S.l.]: Eguzk, 2011

Documental que explica com a la

guerra del Rif les tropes franquistes

van utilitzar gas mostassa contra la

població civil entre els anys 1923 i

1927. També accessible en línia.

REVERTE, JORGE M.

EL VUELO DE LOS
BUITRES
EL DESASTRE DE ANNUAL Y LA
GUERRA DEL RIF
Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2021
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Relat que reconstrueix els fets del

daltabaix de la batalla d'Annual, tant al

camp de batalla com a Melilla, als

aduars rifenys o a Madrid.

SÁNCHEZ, ANTONIO

DE WAD-RAS A
ALHUCEMAS
50 AÑOS DE DRAMA COLONIAL EN
MARRUECOS
El Boalo: Vincent Gabrielle, 2012

Obra que repassa la resistència del

sultanat marroquí i de les tribus

amazigues a la dominació que es

derivà del triomf espanyol a la Guerra

d'Àfrica (1859-1860) i del Protectorat

Espanyol al Marroc (1912-1956).

L'AMAZIC

L’amazic, conegut pels seus parlants com a tamazight,  és una llengua de la família afroasiàtica amb més de 30 milions de parlants tant al

nord d'Àfrica, sobretot al Marroc i a Algèria, com a la diàspora. Producte de la dispersió geogràfica del poble amazic podem trobar

diverses varietats lingüístiques, sent el rifeny, el tamazight i el taixelhit les més parlades a Catalunya. Actualment la llengua amaziga es

troba en procés d'estardardització. Té un alfabet propi, el tifinag, d'una antiguitat de prop de 3.000 anys.

MÚRCIA, CARLES

DICCIONARI
CATALÀ-AMAZIC,
AMAZIC-CATALÀ
(ESTÀNDARD DEL DIASISTEMA
AMAZIC SEPTENTRIONAL)
Barcelona: Llibres de l'Índex, 2015

Diccionari estàndard de la llengua

amaziga del Marroc i Algèria,

principalment, amb una extensió

potencial, en menor mesura, referent

als dialectes de Tunísia i part de Líbia. 

També accessible en línia.

SARRIONANDIA, P. H.

DICCIONARIOS
ESPAÑOL-RIFEÑO Y
RIFEÑO-ESPAÑOL
Barcelona: Bellaterra, 2007

Edició facsímil de dues obres claus de

la lexicografia històrica rifenya.

LAMUELA, XAVIER

EL BERBER
ESTUDI COMPARATIU ENTRE LA
GRAMÀTICA DEL CATALÀ I LA DEL
BERBER O AMAZIG
Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament de Benestar i Família, 2005

Gramàtica comparada entre el rifeny i

el català. També accessible en línia.

MÚRCIA, CARLES

GRAMÀTICA
AMAZIGA
ESTÀNDARD DEL DIASISTEMA
AMAZIC SEPTENTRIONAL
Barcelona: Universitat de Barcelona Edicions,
2021

Obra que descriu l’amazic

septentrional i que ofereix una

proposta estandarditzadora que

s'inscriu plenament en l'actual corrent

estandarditzador i normalitzador de la

llengua amaziga al nord d’Àfrica i a la

diàspora.

SARRIONANDIA, P. H.

GRAMÁTICA DE LA
LENGUA RIFEÑA
Barcelona: Bellaterra ; Melilla: UNED, 2007

Edició facsímil d'una de les principals

aportacions espanyoles a l'estudi i

divulgació de la llengua amaziga, en

especial, del dialecte rifeny.

TILMATINE, MOHAMED

LA LLENGUA
RIFENYA
TUTLAYT TARIFIYT
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona,
1998

Gramàtica rifenya i lèxic bàsic rifeny-

català-francès.

OUAKRIM, OMAR

FONÉTICA Y
FONOLOGÍA DEL
BEREBER
Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona,
1995

Tesi sobre l'aplicació de la fonètica

experimental, concretament la de la

fonètica acústica, al dialecte taixelhit.

MÚRCIA, CARLES

DE L'ALZINA A LA
PALMERA = SG
TASAFT AR
TAFRUXT
RECULL DE REFRANYS DELS AYT
ƐṬṬA DEL SUD-EST DEL MARROC
AMB ELEMENTS DE PAREMIOLOGIA
AMAZIGA COMPARADA
Barcelona: Llibres de l'Índex, 2018

Recull de refranys dels Ayt Ɛṭṭa, una

tribu amaziga del sud-est del Marroc,

fruit de la memòria i el saber popular

amazic.

TORRES FABRÉS, MONTSERRAT

ELS LLIBRES DE LA
NUR
IDLISEN N NUR: CATALÀ-AMAZIC
Barcelona: Punt d'Intercanvi, Associació
Sociocultural, 2005

Vocabulari il·lustrat per a infants,

rifeny-català.

TORRES FABRÉS, MONTSERRAT

EL MÓN DE LA
DÚNIA
VERSIÓ CATALÀ-LLENGÜES
AFRICANES : ÀRAB, AMAZIC,
WÒLOF, MANDING, FUL
Barcelona: Punt d'Intercanvi. Associació
Sociocultural, 2007

Vocabulari bàsic plurilingüe per a

infants en català, en amazic i en 4

idiomes més.

TAMAZIGHT-
TAKATALANT :
AMALAL USIWEL
ASDAWAN
GUIA DE CONVERSA
UNIVERSITÀRIA : AMAZIC-CATALÀ
Barcelona: Servei de Llengua Catalana,
Universitat de Barcelona, 2008

Guia de conversa que posa a l’abast

dels alumnes nouvinguts una

recopilació de frases i vocabulari en

amazic-català / català-amazic per

ajudar-los en els primers contactes i

per facilitar-los les relacions personals.

També accessible en línia.

TC WAWJḌM!
UNITATS DIDÀCTIQUES PER A
L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA
AMAZIGA
Barcelona: Casa Amaziga de Catalunya : Ciemen,
2019-2021

Data consulta: 26/10/2021

Mètode d'aprenentatge íntegrament

escrit en llengua amaziga, en la variant

estàndard del diasistema

septentrional. Cada unitat ve

acompanyada d’una guia didàctica en

català i en francès, orientada als

formadors però també a aquelles

persones que vulguin emprar les

unitats com a mètode

d’autoaprenentatge.

CONTES POPULARS AMAZICS

Els amazics conserven un vastíssim patrimoni de literatura oral, colorit, nodrit i enriquit gràcies a les aportacions de les grans

civilitzacions que han transitat pel nord d'Àfrica. Els contes i les faules, plenes d'astúcia, intel·ligència i humor, constitueixen un tresor de

valor etnogràfic incalculable i són, a més, d'una bellesa sense precedents.

ABENÓJAR SANJUÁN, ÓSCAR

CUENTOS
POPULARES DE LA
CABILIA
Madrid : Miraguano, 2014

Antologia que aplega 55 relats

tradicionals de la Cabília algeriana,

que foren recollits directament de la

veu dels seus narradors i traduïts per

primera vegada a l'espanyol.

BOUGHABA MALEEM, ZOUBIDA

CUENTOS
POPULARES DEL
RIF CONTADOS
POR MUJERES
CUENTACUENTOS
Madrid: Miraguano, 2003

Al Rif, una zona muntanyosa al nord

del Marroc, està molt extès, sobretot

entre les dones, l'art d'explicar contes

de viva veu. Recopilació de narracions

orals explicades en la seva llengua

materna per 6 dones rifenyes d'edats

diferents.

LÓPEZ BECERRA, SALVADOR

FÁBULAS
POPULARES
BEREBERES DEL
MEDIO ATLAS
Sevilla: Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo, 2003

Recopilació de faules de la tradició

oral amaziga de l'Atles Mitjà, al

Marroc, que constitueix un fabulós

treball etnogràfic.

TOPPER, UWE

CUENTOS
POPULARES DE
LOS BEREBERES
Madrid: Miraguano, 1997

Recopilació de contes populars

rifenys, compilats per l'etnòleg Uwe

Topper a partir del 1975, procedents

majoritàriament de la tradició oral.

POESIA CATALANOAMAZIGA

La poesia és omnipresent als rituals vitals i a les activitats diàries dels amazics. L'amor romàntic, a la família o a la terra, la defensa de la

identitat, el descontent contra l'opressió i les injustíes, l'emigració i l'enyorança, han estat des de sempre els temes més tractats. Fruit

d'aquesta tradició oral no és estrany que a Catalunya proliferin els poetes catalanoamazics.

AOUATTAH, ASMAA

ENTRE CENDRA I
FOC
POEMES DEDICATS AL MOVIMENT
POPULAR RIFENY : CATALUNYA
2016-2019
El Masnou: Neret, 2019

Aquest poemari sobre el Rif i el

Moviment Popular Rifeny (Hirak del Rif),

inclou 34 poemes escrits des del dolor i

la desesperança, des de les preguntes

sense resposta, però també des de la

revolta i la força vigorosa del camí a la

llibertat que els amazics reclamen amb

determinació i valentia. Inclou la versió

en tifinag.

EL-KADAOUI, HANAFI

UN PUNKI
MUSULMÁN
Barcelona: Neret, 2018

Poemes escrits entre els anys 2003 i

2014, indistintament en català, castellà i

amazic, que denuncien l'espai trencat

de la nostra societat a partir de la

mirada del seu autor.

ZENIA, SALEM

JO SÓC
L'ESTRANGER
POEMES DE REVOLTA I D'EXILI =
NEKK D AJENTAD : ISEFRA N TNEKRA
D YINIG
Barcelona: Lapislàtzuli, 2015

Poemari català-amazic, que neix amb la

llibertat i transita per l’amor, la ràbia, la

revolta i, finalment, l’exili.

ZENIA, SALEM

SOL CEC
POEMES D'AMOR I DE LLUITA = ITIJ
ADERYAL : ISEFSA N TAYRI D
YIMENYI
Barcelona: Accent : PEN Català, 2008

Recull de 26 poemes inèdits escrits per

Salem Zenia d'ençà de la seva arribada

a Catalunya el maig del 2007, acollit pel

programa Escriptor Refugiat del PEN

Català. Versió bilingüe amazic-català.

ESCRIPTORS CATALANOAMAZICS

A Catalunya hi viuen i publiquen un bon grapat d'escriptors de ficció catalanoamazics, majoritàriament en català, que al llarg dels darrers

anys s'han guanyat un lloc al panorama literari català per mèrits propis.

AL HASSANI, JAMILA

LA LLUITA DE LA
DONA BEREBER
Sitges: Ediciones Oblicuas, 2013

 eBiblio

La Salma és una jove amaziga que viu al

Marroc, sotmesa a l'educació fèrria i

masclista del seu pare.  Quan comprèn

que no li serà possible sobreviure en

aquestes circumstàncies, decideix fugir

cap a les costes espanyoles i iniciar

una nova vida, solitària, però plena de

dignitat i esperança.

AL HASSANI, JAMILA

LA SULTANA
JUSTICIERA
Barcelona: La Equilibrista, 2017

La sultana Rasha és una dona forta,

segura i amb un desig frenètic de

pertànyer a un món just e igualitari per

tothom. El desig és tant immens fins al

punt d'enfrontar-se al seu propi pare, el

gran sultà Muntassir, tirà i egocèntric,

que té tot el poble postra't sota el seu

dictamen. La sultana, sotmesa en un

mar de culpabilitat, patirà en els seus

somnis tots els mals del seu poble.

AOUATTAH, ASMAA

L'ETERN RETORN
Argentona: Voliana, 2018

Recull de contes escrits amb una gran

sensibilitat –sovint amb un punt

d’ironia– on emergeixen històries,

majoritàriament, de dones valentes i

desacomplexades, de procedència

amaziga que viuen a Catalunya, records

màgics del país dels ancestres, d’ales

migrants, de somnis evaporats, de

lluites per la vida i per la dignitat.

EL HACHMI, NAJAT

JO TAMBÉ SÓC
CATALANA
Barcelona: Columna, 2004

-Jo sóc català, mama? 

Quan el seu fill li formula aquesta

pregunta, la Najat El Hachmi no sap què

contestar. Ella va deixar el seu país, el

Marroc, quan només tenia vuit anys i

des de llavors viu a Catalunya. Amb

aquest llibre va decidir abordar amb

profunditat i agudesa l’experiència de

ser immigrant: la llengua, la qüestió de

la identitat, la religió, les dones, el

sentiment de pèrdua envers el Marroc i

alhora de pertinença a Catalunya, el seu

país d’adopció.

EL HACHMI, NAJAT

L'ÚLTIM
PATRIARCA
Barcelona: Planeta, 2008

A través dels ulls de la filla de Mimoun

coneixerem la història de la família

Driouch. Des dels seus orígens, en

algun lloc del Marroc on l'ordre patriarcal

sotmet la dona a la voluntat masculina,

fins a l'actualitat, en algun lloc de la

Península i en convivència amb els

costums occidentals.

La filla intentarà comprendre per què el

seu pare s'ha convertit en una figura

despòtica i autoritària, rebel·lant-se, i

iniciarà el camí que la conduirà a la

pròpia identitat i llibertat.

Premi Ramon Llull, 2008.

EL HACHMI, NAJAT

LA CAÇADORA DE
COSSOS
Barcelona: Columna, 2011

Novel·la eròtica en la que la

protagonista té relacions sexuals amb

homes vinguts de països exòtics,

europeus, de diferents comunitats de

l’Estat i també amb discapacitats: el

denominador comú de la recerca és la

diferència.

EL HACHMI, NAJAT

LA FILLA
ESTRANGERA
Barcelona: Edicions 62, 2015

La jove i brillant protagonista d'aquesta

novel·la, nascuda al Marroc i criada en

una ciutat de l'interior de Catalunya, ha

acabat l'etapa de l'institut i amb tan sols

divuit anys ha de decidir si accepta el

matrimoni arreglat amb el cosí que li

proposa la mare o si marxa sola a

Barcelona per desenvolupar el seu

talent.

Premi BBVA Sant Joan, 2015.

EL HACHMI, NAJAT

MARE DE LLET I MEL
Barcelona: Edicions 62, 2018

La Fatima és una dona rifenya, adulta,

musulmana, que està casada i és mare,

però que ho deixa tot, la seva família, el

poblet on ha nascut, i emigra a

Catalunya sola amb la seva filla, on

malda per tirar endavant.

EL HACHMI, NAJAT

DILLUNS ENS
ESTIMARAN
Barcelona: Edicions 62, 2021

 eBiblio

Dilluns ens estimaran explica la història

d’una jove que vol ser lliure i feliç. Les

circumstàncies en què viu, però, són

complicades. Un entorn opressiu, del

qual no li serà fàcil sortir sense haver de

pagar un preu molt alt, marca el seu

present i potser el seu destí. Tot

comença el dia que coneix una noia que

l’enlluerna. Forma part de la seva

mateixa comunitat, però la seva família

viu la condició cultural sense els llasts

ancestrals de la resta.

Premi Nadal, 2021.

EL KADAOUI MOUSSAOUI, SAÏD

LÍMITES Y
FRONTERAS
Lleida: Milenio, 2008

Perdre la raó és convertir-se en un

estranger per a un mateix. Emigrar,

canviar de país és ser un estranger en

una terra que cal convertir en pròpia.

Ismaïl, el seu protagonista, pateix un

brot psicòtic que requereix un ingrés a

una clínica psiquiàtrica. Allà descobrirà

que el seu atac de bogeria és

l'oportunitat que li brinda la vida per

conèixer-se i integrar totes les seves

pertinences i somnis en una sola

identitat.

EL KADAOUI MOUSSAOUI, SAÏD

NO
Barcelona: Catedral, 2016

 eBiblio

El protagonista explica, en un diari íntim,

el seu dia a dia a un amic que ha decidit

tornar al Marroc, país d’origen

d’ambdós. Parla de la seva identitat, la

immigració, la religió musulmana i l’art,

també de filosofia i literatura, i sobre la

condició humana, alhora que aborda

sense concessions i amb certa crueltat

la seva pròpia trajectòria vital des del

present d’un home de quaranta anys

que no sap com definir-se més enllà de

la negació o del silenci.

EL KADAOUI MOUSSAOUI, SAÏD

SELFIS
Barcelona: Columna, 2017

Selfis narra la tèrbola relació entre tres

adolescents: el Kim, el Rasch i la Llum,

a partir dels missatges que els nois, de

viatge pel Marroc, li envien a la Llum,

ingressada per un estrany accident patit

amb ells durant un concert. Durant deu

dies per Casablanca, Marràqueix i l’Erg

Chebbi, el Kim i el Rasch, enamorats

d’ella, li explicaran com va el viatge, les

relacions amb els companys i els

professors, el que senten, el que

pateixen, alhora que desvelen

involuntàriament els enigmes sobre

l’accident patit.

KARROUCH, LAILA

DE NADOR A VIC
Barcelona: Estrella Polar, 2009

La Laila Karrouch, nascuda a la ciutat

marroquina de Nador el 1977, va arribar

a Vic amb la seva família quan tenia vuit

anys. Aleshores va començar el procés

d'adaptació a una nova cultura i a uns

nous costums, però també es van

desencadenar un seguit d'emocions

que la marcarien per sempre.

Premi Columna Jove, 2004.

KARROUCH, LAILA

PETJADES DE
NADOR
Barcelona: Columna, 2013

Anys després que la Laila ens expliqués

la seva experiència a l'arribar a Vic

procedent de Nador a De Nador a Vic, i

amb una mirada més madura, Petjades

de Nador reprèn la història d'aquella

noia valenta, convertida ara en una dona

moderna que lluita per la seva felicitat.

KARROUCH, LAILA

QUE AĿLÀ EM
PERDONI
Barcelona: Columna, 2021

 eBiblio

La Samira és una noia musulmana que

va arribar a Catalunya quan era petita. El

seu pare, un home profundament

creient, de ment oberta, la volia allunyar

de les tradicions massa rígides per a les

dones del Marroc. Ara la Samira s'ha fet

gran, viu la seva fe de manera intensa i

intima i és una noia alegre i estudiosa

que comença el primer any de carrera.

El que no s'imaginava és que coneixeria

en Jordi i la seva vida faria un tomb.

ZENIA, SALEM

L'ARREL DE LA
BOIRA
Palma: Lleonard Muntaner, 2014

Situada en una localitat de la regió de la

Cabília (Algèria). Tracta de

l'esdeveniment més important de la

història moderna algeriana com és la

independència del país després de

molts segles d'ocupació otomana i de

colonització francesa.

Tota la història passa durant les 24

hores que segueixen l'anunci de l'alto el

foc i, per tant, de la independència del

país, el 1962. Novel·la escrita en amazic

i traduïda al català.

FONS INFANTIL I JUVENIL D'IMAGINACIÓ

Malgrat l'ús, i sovint l'abús, de les noves tecnologies de l'entreteniment i la formació per part dels nens i les nenes, encara es manté viva a

la cultura amaziga, sobretot d'àmbit rural, el costum que la gent gran li expliqui a la canalla contes i rondalles alliçonadores.

KARROUCH, LAILA

LAILA
Barcelona: Planeta & Oxford, 2010

Llibre d'imaginació original en català.

Quan Laila arriba a Catalunya procedent

del Marroc, inicia una nova etapa

marcada pels contrastos: ha d'assumir,

juntament amb la família, una cultura

diferent i una forma de vida diferent

sense renunciar a les seves arrels.

A partir d'11 anys.

KARROUCH, LAILA

QUAN A L'ISMA SE
LI VAN CREUAR ELS
CABLES
Barcelona: Animallibres, 2015

Llibre d'imaginació original en català.

Tots els gamarussos tenen sort. L’Isma

no fa brot, les noies li van al darrere,

sempre copia als exàmens... i, a sobre, li

regalen una bicicleta nova a final de

curs! Això és el que pensa en Bilal, un

noi d’origen magribí que no entén com

pot ser amic d’un ganàpia com ell que,

quan se li creuen els cables, és capaç

de deixar-lo plantat per la primera noia

malcarada que se li posa al davant.

A partir de 14 anys.

MAMMERI, MOULOUD

CONTES BERBÈRES
DE KABYLIE :
MACHAHO! TELLEM
CHAHO!
Paris: Pocket Jeunesse, 1996

Selecció de contes populars cabilencs

en edició infantil, que aplega les obres

Machaho! i Tellem chaho! de l'escriptor,

antropòleg i lingüista algerià Mouloud

Mammeri. Textos en francès.

MAMMERI, MOULOUD

CUENTOS
BEREBERES
Madrid: Espasa-Calpe, 1991

Traducció al castellà d'una selecció de

contes populars cabilencs en edició

infantil de l'escriptor, antropòleg i

lingüista algerià Mouloud Mammeri.

A partir d'11 anys.

GEIS, PATRICIA

LA PETITA
TAMAZIC
Barcelona : Combel, 2005

Llibre d'imaginació original en català.

Una vegada hi havia una nena que es

deia petita Tamazic. Vivia al sud del

Marroc, a les portes del desert.

A partir de 3 anys.

AÏT-AHMED, SAKINA

LE TAMBOURIN
MAGIQUE
TAMENDAYERT N JEHHA
Paris: L'Harmattan, 1993

Conte popular amazic, editat per a nens

i nenes en francès i en amazic.

AÏT-AHMED, SAKINA

M'HAND LE CHACAL
MHEND UCCEN
Paris: L'Harmattan, 1997

Conte popular amazic, editat per a nens

i nenes en francès i en amazic.

MÚSICA AMAZIGA

El ritme és la dimensió fonamental de la música amaziga. Les lletres, poesia musicada, sempre van acompanyades de palmes, danses i

d'instruments, com l'allun (tambor de marc), l'imzad (violí monocorda), la tamja (flauta de canya obliqua), l'azamar (clarinet doble), el guembri

o el loutar (llaüts de 3 cordes) o la kamanja (violí). Presenta una gran varietat d'estils segons les regions, sent especialment popular la música

del Sus, el Rif i l'Atles Mitjà al Marroc, de la Cabília i l'Aurès a Algèria, la de Tunísia i Líbia, i la música tuareg, que ha sabut traspassar i

trascendir les seves fronteres incorporant les guitarres elèctriques a les seves reivindicacions.

LE FOLKLORE
KABYLE
MUSIQUE ET TRADITIONS
Paris: Artistes Arabes Associés, 1990

 Spotify

MAROC : MOYEN-
ATLAS
MUSIQUE SACRÉE ET PROFANE
Paris: Harmonia Mundi, 1989

AÏCHI, HOURIA

CHANTS DE L'AURÈS
CHANT ARABO-BERBÈRE
Paris: Auvidis, 1990

 Spotify

AKLI D.

MA YELA
France: Because, 2006

 Spotify

ARGAN

SOUTH MOROCCAN
MOTOR BERBER
Basel: Barraka el farnatshi, 1999

 Spotify

BOMBINO

DERAN
Brooklyn: Partisan : Knitting Factory, 2018

 Spotify

IDIR

DEUX RIVES, UNE
RÊVE
França: Sony, 2002

 Spotify

IMARHAN

TEMET
[S.l.]: Wedge, 2018

 Spotify

INESS MÊZEL

DEUX VOIX
BERBÈRES AU
RYTHME DES SONS
DU MONDE
BERBER SINGING GOES "WORLD"
Paris: Auvidis, 1997

 Spotify

TAMIKREST

TAMOTAÏT
[London?] : Glitterbeat, 2020

 Spotify

TAYFA

AWAL
France: Griffe, [2005?]

 Spotify

TERAKAFT

ARATAN N AZAWAD
S.l.] : World Village, 2011

 Spotify

TINARIWEN

AMADJAR
THE FOREIGN TRAVELLER
California?] : Wedge, 2019

 Spotify

YOUGOURTHEN

CHANTS BERBERES
MODERNES
Montreuil: Club du disque arabe : Artistes Arabes
Associés, 1978-1982

JAWAD AMAZIGH

ESPERANÇA
[S.l.]: Jawad Amazigh, 2012

 Spotify

INUMAZIGH

TANUKRA
Barcelona: Daruma, 2017

 Spotify

RUMBAMAZIGHA

RUMBAMAZIGHA
Barcelona: Taller de Músics, 2010

 Spotify

ROVSING OLSEN, MIRIAM

CANTOS Y DANZAS
DEL ATLAS
(MARRUECOS)
Torrejón de Ardoz: Akal, 1999

Treball etnogràfic que analitza la

música amaziga de l'Atles. El cant,

associat a la poesia i a la dansa,

s'inscriu en el cicle agrícola i

acompanya els esdeveniments vitals

dels amazics de les muntanyes. El text

s'acompanya d'un disc compacte amb

exemples musicals enregistrats a

l'Atles.

ALTRES RECURSOS

CASA AMAZIGA DE
CATALUNYA
La Casa Amaziga de Catalunya (CAC) és

actualment l'entitat de referència del

poble amazic a Catalunya i punt de

trobada entre la ciutadania amaziga i la

catalana. Gestiona les aules de llengua i

cultura amazigues a les escoles

catalanes, en conveni amb el

Departament d'Educació de la

Generalitat de Catalunya. Us podeu

adreçar a la CAC per a saber si al vostre

municipi se n'ofereix cap.

CEDOCAC
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA
CASA AMAZIGA DE CATALUNYA

Centre de documentació especialitzat

en el poble amazic, la seva llengua i la

seva cultura. Ofereix servei de consulta

del fons documental, assessorament

bibliogràfic i consultes personalitzades.

CATALANOAMAZICS!
GRUP DE FACEBOOK

Espai a la xarxa social que s'actualitza

diàriament amb informació sobre el

món amazic. És, també, un punt virtual

de trobada entre persones amazigues o

interessades en aquesta llengua i

cultura.

SECCIÓ AMAZIGA
BIBLIOTECA SANT PAU-SANTA CREU

La Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, de

Biblioteques de Barcelona, disposa

d'una petita secció de cultura amaziga

dins del seu fons bibliogràfic, amb

diverses desenes de volums i

enregistraments musicals.

BIBLIOTECA
DOCTORA LEILA
MEZIAN
CÁTEDRA INTERNACIONAL DE
CULTURA AMAZIGH (FUNDEA)

Biblioteca especialitzada en les cultures

de les regions MENA i en la cultura

amaziga. Té la seu a Granada.

BIBLIOTECA JUBA
II
ASOCIACIÓN CANARIA DE LA
CULTURA TAMAZIGHT (AZAR)

Biblioteca especialitzada en la cultura

amaziga, sobretot canària, amb seu a

Las Palmas de Gran Canaria.

CENTRE DE
RECHERCHE
BERBÈRE (CRB)
LACNAD - INALCO

Centre de recerca universitària, amb seu

a París, que disposa de fons

especialitzat en l'amazic i la cultura

amaziga.

BIBLIOTECA DE
L'IRCAM
L'Institut Royal de la Culture Amazighe

(IRCAM) és una institució oficial del

govern marroquí amb seu a Rabat, que

vetlla per la salvaguarda i promoció de

la llengua i la cultura amazigues del

Marroc. La seva biblioteca

especialitzada té un abast enciclopèdic.

BIBLIOTECA JUAN
ROMÁN
Biblioteca de l'Instituto Español Melchor

de Jovellanos, amb seu a Al Hoceima,

que ha digitalitzat el seu fons històric

sobre el Rif, majoritàriament relatiu a

l'època colonial.

BIBLIOTECA DE
L'HAUT
COMMISSARIAT À
L'AMAZIGHITÉ
L'Haut commissariat à l'amazighité és

un institut acadèmic de l'Estat algerià

amb seu a Alger, encarregat de l'estudi i

de la promoció de les llengües

amazigues d'Algèria.

Amb el suport de:

 Història, Viatges

    

Biblioteca Vapor Vell
La Biblioteca Vapor Vell es va inaugurar el 8 d'octubre de 2000, a l'antiga fàbrica el Vapor Vell. L'edifici, que el 1998 va ser declarat Bé Cultural d'Interès

Nacional en la categoria de Monument Històric, és símbol d'una arquitectura fabril que ha estat absorbida per la ciutat i recuperada per a equipaments

després de múltiples reivindicacions veïnals.

Tots els seus posts

4 comentaris a “El poble amazic, una cultura que
ressorgeix”

Quan l’obra citada és de diversos autors no sortim. I tampoc quan som traductors.

HI FALTA: Guia de conversa universitària UB i 2 llibres de la Generalitat :EL BERBER Lamuela i Aprenem català des de l’amazic.

651 726 980

(adreça-e UAB invàlida)

Respon

Hola, Carles,

El format de les guies de Biblioteques de Barcelona només permet incloure l’autor principal que apareix al registre bibliogràfic del catàleg Aladí. Tens raó que

m’he descuidat la Guia universitària (miraré de incloure-la a properes edicions), però el Lamuela sí apareix i Aprenem català des de l’amazic, malgrat ser una

eina útil, és un llibre d’aprenentatge de català per a parlants amazigòfons, i aquest no és el tema de la guia.

Respon

Un article/dossier excel·lent, força exhaustiu i complet, si més no, pels que no som experts en el tema. M’ha semblat molt interessant i ja tinc diverses coses

anotades per a demanar a les Biblioteques. Merci !!!

Respon

Tot un descobriment d’una cultural que ens és desconeguda a molts!

Respon

Deixa un comentari
L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comentari * 

Envia un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

CARLES CASTELLANOS LLORENS

30 OCTUBRE 2021 A LES 13:14

VERÓNICA ESTEBAN

30 OCTUBRE 2021 A LES 17:08

CRISTINA TINO ALVAREZ

31 OCTUBRE 2021 A LES 19:41

LULO

3 DESEMBRE 2021 A LES 17:42

Nom* Correu electrònic * Lloc web

Especial 27è Manga Barcelona: Les dones del manga Festival 42 de Gèneres Fantàstics de Barcelona 
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