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La revista dels qui estimem la llengua catalana



25 anys
i molts reptes
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Aquesta primavera, des de la Plataforma per la Llengua hem 
celebrat 25 anys amb moments gastronòmics arreu dels territoris 
de parla catalana. Paelles populars, amb socis, entitats i amics, 
per a posar en valor el patrimoni lingüístic, cultural i culinari de 
tot el domini lingüístic.

Els períodes electorals 
són bons moments 
per a replantejar 
paradigmes, escoltar, 
reflexionar i fixar 
posicions de futur, 
realistes, pragmàtiques 

però amb un punt també d’idealisme. Això és el que hem fet al 
llarg d’aquesta primavera en el conjunt del domini lingüístic: 
marcar quins eren els compromisos lingüístics de mínims que 
crèiem que la centralitat política dels diferents territoris de parla 
catalana havia d’assumir i impulsar.

Aquests darrers mesos ens hem reunit amb les formacions de 
l’arc parlamentari, amb llistes municipals i amb candidatures 
noves, de Badalona a Menorca, passant per Alacant. D’aquesta 
manera, pensant amb cadascun dels municipis i amb els nostres 
parlaments, però també amb el front de Madrid i amb les 
institucions europees, hem defensat la necessitat d’una política 
lingüística valenta sense discriminacions, els drets dels usuaris 
dels equipaments públics, la necessitat d’oferir les eines per a 
consolidar un arrelament efectiu o el compromís necessari amb la 
coherència institucional. 

Hem rebut de les diferents famílies polítiques un suport ampli 
a les nostres peticions. Però en totes les reunions i trobades 
els avisàvem que no es tractava només d’una adhesió formal, 
sinó que l’ONG del català faria el seguiment de les mesures 
polítiques que duguessin a terme durant els propers anys, si s’hi 
comprometien. Serem amatents a recordar-los sempre que calgui 
quines posicions de mínims van acceptar i amb quins ítems al 
programa electoral la ciutadania els va votar.

Pressionar les formacions polítiques per a aconseguir millorar la 
situació de la llengua catalana des del poder legislatiu ha estat 
una de les línies d’actuació de la Plataforma per la Llengua al llarg 
dels nostres 25 anys. Dues dècades i mitja de molta feina feta, i de 
molts èxits assolits gràcies al suport dels nostres 20.000 socis. 

La intensa situació dels propers mesos no serà diferent. 
Nosaltres ens comprometem a continuar aconseguint des del 
teixit associatiu resultats tangibles que ajudin a avançar el 
català. L’Apparella’t –la nova aplicació per a trobar parelles 
lingüístiques–, els canvis legislatius a les lleis sardes d’educació, 
la normalització dels topònims valencians, els tallers de rap en 
català en més de 2.000 estudiants d’institut o les millores que 
estem assolint darrerament en grans marques com ara Ford, 
Inditex o San Miguel en són només alguns exemples.  

Amb tu, continuarem avançant!
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La
  llengua, 
   a judici 

La llengua, a judici 



La llengua més usada en la justícia a Catalunya 
és el castellà. L’ús escàs de la llengua catalana en 
l’Administració de Justícia s’ha normalitzat de tal 

manera que la percepció de molts ciutadans és que 
s’imparteix justícia únicament en castellà, i que emprar 

el català en un jutjat pot ser fins i tot problemàtic. 

Tot i que la legislació vigent reconeix el drets dels 
ciutadans de dirigir-se a l’Administració de Justícia de 
Catalunya en qualsevol de les dues llengües oficials, la 
realitat és que l’estat espanyol dissuadeix els ciutadans 

i les seves defenses d’utilitzar la seva llengua materna 
en la justícia. 

En el cas dels òrgans jurisdiccionals centrals, com 
ara el Tribunal Suprem o l’Audiència Nacional, la 

Llei Orgànica del Poder Judicial legalitza un tracte 
discriminatori per raó de llengua i no recull de manera 

explícita el dret de les parts de seguir el procediment en 
una de les altres llengües de l’estat. 

Als presos polítics catalans i les seves defenses, durant 
el judici de l’1 d’Octubre al Tribunal Suprem, els han 

denegat la possibilitat de seguir el procediment en 
la seva llengua i de dirigir-se al tribunal en la seva 
llengua en les mateixes condicions que un ciutadà 

castellanoparlant. 

La injustícia

Òscar Escuder
President de la 

Plataforma per la Llengua

“Usted va a contestar en castellano; si no, 
es muy sencillo: se levanta, se va y asume 
las consecuencias de no querer contestar.”

Així de fàcil i de ben explicat. Li ho 
hem d’agrair al jutge Marchena. Explica 
a tothom quins són els drets dels 
catalanoparlants a la justícia espanyola: les 
persones jutjades poden declarar en català, 
tot i que sigui amb el sistema infame de 
la traducció consecutiva. Però, en canvi, 
els testimonis no ho poden fer, tot i que 
aquest mateix tribunal ha posat traductors 
d’anglès i d’alemany quan així ho ha 
considerat necessari.

La Plataforma per la Llengua, l’ONG 
del català, vol recordar a tothom qui ens 
vulgui escoltar que, per una banda, aquests 
tractes discriminatoris són inadmissibles, 
absolutament inadmissibles! 

Però encara més: aquesta legislació (perquè 
recordem-ho: aquestes discriminacions 
són legals, no és que el jutge hagi perdut el 
nord –o no només–) incompleix de ple la 
Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries (CELRoM), que Espanya ha 
signat i ratificat. 

Aquest incompliment es fa palès en tots 
els informes del Consell d’Europa sobre el 
compliment que fan els estats de la dita 
CELRoM... des de fa anys! Queda clar 
que l’estat espanyol no ens tracta com a 
ciutadans de primera. Que cadascú en 
tregui les seves pròpies conclusions.
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També convé recordar que la defensa dels drets lingüístics dels 
processats està estretament vinculada al dret de defensa. Aquest 
dret fonamental garanteix que el processat pugui rebatre el jutge o el 
tribunal, i la immediatesa i espontaneïtat necessàries per a l’exercici 
ple del dret de defensa fan inevitables que la defensa només pugui 
ser en la llengua materna de l’acusat i les defenses. En aquest judici, 
en canvi, els acusats mateix han hagut de ser els qui han traduït de 
manera improvisada els documents durant la declaració, fet que ha 
donat peu a imprecisions. 

El fet que dins d’un estat plurilingüe només una de les comunitats 
lingüístiques tingui el dret de parlar en la seva llengua davant d’uns 
tribunals que comprenen tot el territori és un fet del tot discriminatori. 
Així ho va recordar en Jordi Sánchez en seu judicial “tinc el mateix dret 
que qualsevol altre ciutadà de l’estat d’utilitzar la meva llengua, que és 
la llengua catalana”. 

A diferència d’altres estats plurilingües, els tribunals centrals 
espanyols només parlen i entenen una llengua. Aquest fet seria 
impensable a Bèlgica o al Canadà, on els tribunals de rang màxim 
funcionen en totes les llengües oficials del país. 

La llengua, a judici 
“Bàsicament fan impossible el meu ple exercici del dret d’expressar-
me en plenitud”. Amb aquestes paraules es dirigia l’exconseller de 
Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, al Tribunal Suprem, durant la 
seva declaració al judici a la democràcia, amb el propòsit de fer saber 
a aquest òrgan que es vulneraven els seus drets lingüístics com a 
ciutadà. Ni ell ni la resta dels processats no van poder testificar en 
català. 

El Tribunal va desestimar la petició de les defenses de proveir 
els processats d’una traducció simultània i els oferia en canvi la 
possibilitat d’una traducció consecutiva, que ells mateixos van 
rebutjar perquè la intervenció de l’intèrpret no els garantia el dret 
d’expressar-se de manera directa i sense interrupcions.

El dret d’opció lingüística –d’escollir la llengua d’ús– als tribunals 
fora de Catalunya no està expressament recollit en la Llei Orgànica 
del Poder Judicial, que regula, entre altres coses, la llengua 
dels procediments judicials. La lectura que han fet els òrgans 
jurisdiccionals de l’estat sobre aquesta qüestió contravé els drets 
lingüístics dels ciutadans, atès que sempre ha estat desfavorable per 
a les llengües regionals.

Tal com afirmava l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, 
davant dels magistrats en la seva declaració, “el català sempre acaba 
sent una llengua minoritzada i això fa que els parlants moltes vegades 
sentim que els nostres drets lingüístics siguin vulnerats”.

La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries que ha estat 
signada per l’estat espanyol és un instrument d’interpretació de la 
normativa espanyola, recorda que aquest dret s’hauria de garantir en 
cas que les autoritats judicials estiguin circumscrites en un territori 
en el qual resideix un nombre de persones suficient que parli una 
llengua regional. Si bé els òrgans com el Tribunal Suprem, l’Audiència 
Nacional o el Tribunal Constitucional no tenen la seu a Catalunya, 
tenen jurisdicció a tot l’estat, i haurien de ser capaços d’oferir eines 
per enjudiciar en català, una llengua que és present i oficial en tres 
comunitats autònomes i parlada per un 15% de la població de l’estat 
espanyol. 

L’ús del català als jutjats  
és residual a Catalunya  
La llengua més usada a la justícia a 
Catalunya és el castellà. L’any 2017, l’ús del 
català en les sentències judicials va ser d’un 
8,2%, lleugerament inferior a l’any 2016, que 
va ser d’un 8,4%. Les dades d’aquests últims 
anys indiquen que l’ús del català cau en 
l’administració de justícia. 

Hi ha diversos elements que en són la causa. 
D’una banda, convé ressaltar que entre 
els operadors jurídics hi ha una inèrcia de 
diglòssia: per a tot el que és l’ús jurídic del 
llenguatge s’utilitza el castellà, mentre que 
en usos informals el català té la mateixa 
presència social. El castellà és sovint la 
llengua predominant a les universitats de 
Dret, i els materials de treball dels juristes 
(manuals, monografies, codis anotats, 
formularis, bases de dades, recursos en línia, 
etc.) també són majoritariament en castellà.

D’altra banda, l’estructura estatal dels 
cossos de funcionaris dissenyada per 
la Llei Orgànica del Poder Judicial ha 
permès l’arribada massiva de personal 
de l’Administració de Justícia de fora de 
Catalunya, sense cap coneixement de 
l’idioma. 

Tot i que l’Estatut d’Autonomia i la Llei de 
Política Lingüística preveuen la possibilitat 
de dirigir-se als tribunals en qualsevol de 
les llengües oficials del territori, hi ha la 
percepció i el temor que això pot tenir algun 
impacte sobre el desenllaç del plet. 

Un estudi recent del Gabinet d’Estudis 
Socials i Opinió Pública (GESOP), encarregat 
per la Plataforma per la Llengua, revela que 
un 73,1% dels catalanoparlants consideren 
que parlar en català a Catalunya davant 
d’un jutge que fa la seva primera intervenció 
en castellà, els podria perjudicar en més o 
menys mesura.

“El català sempre 
acaba sent una 
llengua minoritzada 
i això fa que els 
parlants moltes 
vegades sentim que 
els nostres drets 
lingüístics siguin 
vulnerats”.

Carme Forcadell
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Reincidència

Rut Carandell
Advocada i membre  

de l’Executiva de la 
Plataforma per la Llengua

Espanya reincideix a no complir les 
recomanacions del Comitè de Ministres 
del Consell d’Europa, que el 2016 li va 
demanar que canviés la llei per a fer 
efectiu el dret dels ciutadans de tenir un 
procediment penal, civil o administratiu 
en la seva llengua cooficial, si així ho 
demanaven. 

A més, Espanya també incompleix el 
requeriment de garantir legalment que 
una proporció adequada de personal 
judicial tingui un coneixement suficient 
de les llengües cooficials per a treballar 
a l’oficina judicial autonòmica. La Llei 
Orgànica del Poder Judicial espanyola 
vulnera impunement l’article 9 de la 
Carta Europea de les Llengües Regionals 
o Minoritàries malgrat els reiterats 
requeriments que li han estat fets. 

Per una altra banda, la llengua catalana 
no és un requisit per als professionals que 
treballen a l’Administració de Justícia i, 
en molts casos, per exemple els fiscals, ni 
tan sols un mèrit. Els propers processos 
selectius funcionarials programats faran 
més greu la situació.
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D’acord amb els resultats de l’enquesta, aquells qui valoren emprar el català amb els 
funcionaris de l’Administració de Justícia, segurament o possiblement, els podria 
perjudicar, esgrimeixen principalment que podria entendre’s com un gest de mala 
educació. També argumenten que els jutges tenen perjudicis contra el català (i 
contra l’independentisme).

El 75% dels advocats que treballen en català han rebut requeriments il·legals, 
pressions o suggeriments de deixar de fer servir la seva llengua als tribunals. 
En algunes ocasions han sortit a la llum casos de discriminacions lingüístiques 
explícites en seu judicial. Un d’aquests casos és el de l’Ana María Caballero, aleshores 
jutgessa d’Olot, que el 2016 va reclamar a unes lletrades que parlessin en castellà, 
perquè només entén el català escrit. Durant l’intercanvi d’opinions, Caballero va 
retreure a les advocades la seva “manca de cortesia” i els va dir literalment, en to 
mofeta: “Jo pensava que eren bilingües, però veig que només saben parlar català i no 
saben usar el castellà”. La jutgessa també va amenaçar de suspendre el judici i es va 
referir a l’espanyol com un “idioma universal”. 

Sovint aquests casos acaben impunes, tot i ser denunciats. En el cas de la senyora 
Caballero, la Comissió Disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) el 
2018 va acordar per unanimitat anul·lar les dues sancions que el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) havia imposat a la que fins aleshores havia estat 
titular del jutjat número 2 d’Olot, Ana María Caballero.

Què hem fet?
Hem col·laborat en l’elaboració de la Proposta de Resolució sobre 
l’ús del català a l’Administració de Justícia que es va presentar al 
Parlament de Catalunya el passat febrer. 

La proposta conté quinze mesures per a fomentar l’ús del català en 
l’àmbit de la Justícia a Catalunya, com ara la creació d’una comissió 
que investigui per què no s’utilitza el català a la justícia o bé l’aplicació 
de mesures que permetin avançar cap a la forma de requisit del 
coneixement suficient del català a l’hora d’ocupar algunes places dels 
òrgans que depenen del Ministeri de Justícia.

Carta de Carme Forcadell pel 25è aniversari  
de la Plataforma per la Llengua

Alcalá-Meco, 4 de maig de 2019

Estimades amigues i amics de la Plataforma per la Llengua, s’han complert 25 anys des 
que en Martí Gasull i uns quants joves més, com ell, il·lusionats i valents, vam fundar la 
nostra estimada Plataforma. Em sento tan i tan orgullosa d’haver format part i de formar-
ne part encara, perquè sempre em sentiré lligada a tots i totes vosaltres.

Recordo les primeres reunions a Gràcia i després al Centre UNESCO de Catalunya, fins 
que vam tenir local.

Hem treballat tan i tan bé, hem avançat tant, encara que mai no ens sembli prou, estem 
lluny d’on voldríem ser, però molt més lluny d’on érem quan vam començar. Sé que no 
defallireu, que no defallirem que continuarem com sempre, incansables i perseverants. 
Gràcies a la vostra tenacitat, la Plataforma ha esdevingut una entitat de referència per al 
País, imprescindible per defensar els drets lingüístics i nacionals.

Deixeu-me recordar també els inicis de la Plataforma per la Llengua a Sabadell, a la cuina 
de casa el Pep Abad. Us recordo perfectament a tots i especialment a la seva mare, una 
dona bona, encantadora, extraordinària, que et feia sempre la vida més agradable. Una 
abraçada molt forta per a ella, sigui on sigui.

Podria explicar mil coses de la Plataforma nacional i de la local, els molts llocs on ens 
hem reunit, les persones extraordinàries que he conegut, algunes malauradament ja no 
hi son, però sempre les recordem.

En aquests moments difícils del judici, pensar en vosaltres i en tot el que hem fet plegats 
m’ajuda, penso que plegats hem treballat per la llengua i el país. Sé que totes les 
persones que hem passat o que som a la Plataforma per la Llengua siguem on siguem 
continuarem treballant pel català i això m’omple d’esperança en el futur. Un futur que 
espero que aviat serà en llibertat per compartir-lo amb vosaltres.

Una abraçada immensa, lliure i feminista.

Us estimo!
Carme Forcadell

En un judici a Catalunya, creieu que parlar en català us podria perjudicar si 
el jutge us ha preguntat en castellà?

Enquesta de GESOP a 1.602 persones.
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L’hora del pati

L’HORA

DEL

PATI

Hi ha una sensació que fa temps que molta gent té, que arriba per diferents 
sectors, el del personal docent primer de tot, que és que l’ús del català va 
minvant especialment a l’hora del pati. S’ha parlat de llatinització del català, 
que implica que el català és la llengua acadèmica i avorrida, mentre que el 
castellà és la llengua de relació entre els alumnes perquè té connotacions que 
la fan més atractiva. Un dels motius adduïts és que els seus referents culturals, 
especialment dels joves, parlen majoritàriament en aquesta llengua.

Per aquest motiu, l’entitat s’ha proposat de fer un estudi dels hàbits 
lingüístics d’alumnes d’escoles i instituts per a detectar en quin grau es fa 
servir el català als centres educatius de tot Catalunya. L’entitat es marca 
l’objectiu que els infants i els joves facin servir el català en activitats que 
no es vinculin només al món acadèmic, sinó també en contextos més 
informals i associats a la diversió i fins i tot a l’oci, a més del vessant 
musical, cultural, mediàtic...

La Plataforma per la 
Llengua valora que hi ha 
una gran feina a fer per 
a promocionar l’ús real 
del català, perquè sigui 
una eina de comunicació 
efectiva entre els joves.



PATI
PATI

ESCOLA

LLENGUA

La llengua d’ús

             Maria Rosa Mateu
          Filòloga i membre  
   de l’Executiva de la 
Plataforma per la Llengua

Per canviar la tendència de l’ús 
del català, en espais no docents, 
caldria introduir des dels tres 
anys jocs en català a l’hora del 
pati, que es transformaran en 
propostes de lleure al llarg de 
tot l’ensenyament. El nostre és 
un país ric en entitats de lleure, 
amb les quals els nostres infants 
i adolescents poden fer sortides 
i excursions... i en què la llengua 
d’ús sigui el català. 

És cabdal, a més, que ajudem 
a consolidar aquelles revistes 
culturals amenes en què hi ha 
articles que poden interessar 
els joves. Cal que prenguem 
nota, també, d’iniciatives com 
“Connecta’t”, organitzada per 
l’Ajuntament de Girona, que 
convida els joves a un taller 
d’iniciació digital per a la 
recerca de feina, amb el català 
com a llengua d’ús normal, molt 
vinculada al món laboral.

Cal que, de mica en mica, l’ús del 
català en aquests contextos sigui 
l’habitual.

Creativitat 
escolar
Els infants de 5è i 6è de 
Primària de les 184 aules 
participants d’arreu de 
Catalunya, la Franja de 
Ponent i el País Valencià 
han estat novament les 
protagonistes del 5è 
Concurs Tísner de Creació 
de Jocs de Català. L’acte de 
lliurament dels premis -el 
2 de juny a l’Auditori de 
Barcelona- ha comptat amb 
més de 1.500 assistents, entre 
alumnes, mestres i familiars.

El jurat està format per 
Màrius Serra, Oriol Comas, 
Joaquim Dorca, Salvador 
Alsius, Jaume Cela, Laia 
Maurí i Maria Rosa Mateu.
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Aquests últims anys s’han alçat 
algunes veus que posen en dubte la 
necessitat de mantenir el sistema 
d’immersió lingüística vigent fins 
ara, adduint raons com ara el dret 
de les famílies castellanoparlants 
a escolaritzar els fills en la llengua 
materna. Tanmateix, el model 
lingüístic fins ara ha funcionat molt 
bé perquè ha tingut moltes lloances, 
entre més raons, com a eina de 
cohesió social, que és ben bé la raó 
per la qual el sistema es va idear, 
convé no oblidar-ho.

Per aquest motiu, la Plataforma per la 
Llengua ha tingut un paper important 
a Somescola, per a actuar de manera 
activa en suport del model educatiu 
català, que contribueix a construir 
una societat més cohesionada, 
democràtica i lliure, i que no separa 
els infants i joves per la llengua 
d’origen. I cal destacar la tasca del 
dia a dia de l’entitat per a defensar el 
model contra els atacs a la immersió 
lingüística de certs sectors de la 
població, amb sentències judicials 
injustes que pretenen fer canviar la 
llengua amb què es desenvolupa la 
classe perquè un sol alumne (o el 
que és més greu, la seva família) ho 
demana.

D’una altra banda, vista la situació, 
l’objectiu prioritari que es marca 
l’entitat és fomentar l’oci juvenil 
en català, atesa la manca actual 
de referents culturals i socials, 
especialment per als joves. Aquest 
factor actualment és una causa 
del fet que els joves tendeixin a 
no relacionar-se en català, perquè 
el món que els envolta no parla 
en aquesta llengua. Així, volem 
potenciar i generar referents en 
català que atreguin els joves per a 
normalitzar el paper de la llengua 
catalana en aquest àmbit.

L’escola i les propostes de lleure juvenil El futur és nostre
L’entitat vol que l’alumnat que cursa els 
estudis obligatoris en el model lingüístic 
vigent trenqui amb els estereotips sobre 
la llengua catalana, perquè, en algunes 
zones especialment, no la fa servir per a 
relacionar-se perquè la considera aliena i 
vinculada al món acadèmic.

D’aquesta manera, les actuacions que 
ja s’han portat a terme i que es volen 
continuar desenvolupant són tallers 
d’un contingut atractiu per als alumnes, 
per trencar tòpics. Hi ha els tallers que 
serveixen per demostrar que l’humor 
també pot ser en català, com són ara els de 

creació de mems, o els tallers de xarxes socials, 
que pretenen crear un espai de relació 
virtual també en català. I també volem 
destacar els tallers que tenen a veure amb 
la creació artística musical, com són el 
de glosa (cançó improvisada) i el de rap, 
que estan donant molt bons resultats 
perquè els joves entren en contacte 
amb tota una oferta cultural que també 
existeix, però a la qual no tenen accés 
directe. En el cas del rap, a més, es porten 
a terme projectes de gran envergadura 
com és ara la gravació d’una cançó de rap 
escrita pels alumnes, o fins i tot, l’elaboració 
d’un videoclip.

“El futur és nostre, i junts fem força per 
canviar el demà, enfront i en contra de tota 
adversitat”. Així comença el tema que els 

estudiants de quart d’ESO de l’Institut 
Ribot i Serra de Sabadell han escrit durant 
el taller de rap que han fet al llarg del 
curs, impulsat per la Plataforma per la 
Llengua, de la mà del raper sabadellenc 
Nel·lo C, i que ha estat una col·laboració 
amb la Fundació SGAE. Aquest taller 

s’inclou dins del Pla d’Actuació Lingüística 
Integral de Sabadell, que busca introduir 

i dinamitzar l’ús social de la llengua en un 
centre escolar on s’han detectat dèficits 
lingüístics.

Fotografia: Txema Gerardo
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EL CATALÀ,
       AL COR
D’EUROPA 
La Plataforma per la Llengua treballa 
per a aconseguir que totes les 
administracions públiques reconeguin 
plenament la llengua catalana, la facin 
servir, la fomentin, i sobretot, garanteixin 
els drets lingüístics dels ciutadans en 
l’àmbit públic i privat. Aquest objectiu, 
com no podia ser d’altra manera, s’estén 
també a les institucions de la Unió 
Europea. 

No hi ha a la UE una llengua europea tan 
parlada com el català que no sigui llengua 
oficial de les seves institucions. Els 
ciutadans de llengua catalana, després de 
més de 30 anys de demandes reiterades, 
encara no han assolit allò que es reconeix 
a la resta d’europeus amb llengües de 
dimensions similars. 

La no-oficialitat del català a la UE té 
conseqüències més negatives del que 
podria semblar a primer cop d’ull: 
manca de visibilitat de la llengua en 
l’àmbit internacional (fet que comporta 
que sigui categoritzada com a llengua 
minoritària), impossibilitat d’exercir els 
drets fonamentals lligats a la ciutadania 
de la UE (petició al Parlament Europeu 
i queixa al Defensor del Poble europeu), 
incapacitat per a dirigir-se directament 
en català a les institucions de la UE (ni 
tan sols els eurodiputats catalanoparlants 
poden utilitzar la seva llengua en les 
intervencions parlamentàries), exclusió 
de l’ús del català al Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea, o limitació de drets 
lingüístics dels catalanoparlants per les 
normes de la UE que només tenen en 
compte les llengües oficials de la Unió, 
entre d’altres. 



Cata… què?

Daniel Mundet
Sociòleg i membre  

de l’Executiva de la 
Plataforma per la Llengua

Voltar pel món i haver d’explicar què 
és la llengua catalana genera situacions 
que donarien prou material per fer 
un llibre, tota una nova temporada 
d’Afers Exteriors o potser algun gag 
del Polònia.

Per sort o per desgràcia he pogut 
estudiar, viure i treballar en diferents 
països europeus. En les converses 
sobre la llengua sovint és inevitable 
acabar parlant de la situació política. 
Si és una llengua amb tants parlants 
i un dinamisme cultural tan potent… 
com és que no n’han sentit parlar 
abans? I això origina situacions de 
suspicàcia, incredulitat, avorriment 
o, amb una mica de sort, interès, 
complicitat i indignació.

Actualment, la comunicació ha de ser 
en format tipus 140 caràcters, clara i 
concreta. Aplicar-ho al nostre “tema” 
vol dir que tenim un repte permanent 
per connectar amb l’opinió pública i 
publicada internacional.

Europa es troba en una situació una 
mica emboirada: Brexit (que ja es 
veurà), populismes, geopolítica... 
Moltes incerteses sobre la direcció que 
pot prendre el projecte europeu. Això 
no ens hauria de desanimar sobre les 
nostres possibilitats, sinó més aviat 
estimular. El projecte internacional 
que duem a terme a la Plataforma per 
la Llengua n’és un bon exemple! Seg
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Tenint en compte la situació 
discriminatòria que comporta 

per al català la no-oficialitat a la 
Unió Europea, la Plataforma per 

la Llengua treballa per a exigir que 
el català assoleixi estatus oficial a 
la UE i per a aconseguir millores 
concretes per als drets lingüístics 

dels catalanoparlants mentre 
l’oficialitat a la UE (que requereix 

que el govern espanyol ho sol·liciti al Consell Europeu) no pugui ser una realitat. 

És per aquest motiu que l’ONG del català, entre d’altres línies de treball, malda per 
a fer conèixer la realitat del català i el seu estatus jurídic anòmal als eurodiputats. 

A aquest efecte, a finals de 2017 una delegació de l’entitat va viatjar a la seu del 
Parlament Europeu d’Estrasburg per mantenir diverses reunions amb eurodiputats 

de diferents grups.

Seguint amb aquesta dinàmica, el mes de març passat la Plataforma per la 
Llengua va portar a la seu del Parlament Europeu de Brussel·les l’exposició “The 

Catalan Language: 10 million voices”. L’exposició pretén explicar als eurodiputats, 
treballadors i visitants del Parlament Europeu la realitat del català com a llengua 

mitjana, la seva situació sociolingüística actual, i les problemàtiques generades per 
la no-oficialitat a la Unió Europea i a l’estat espanyol.

El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, va posar en valor davant 
els eurodiputats la vitalitat de la llengua catalana, i va remarcar que el català no 
és una llengua minoritària, sinó la 14a llengua més parlada d’Europa, amb més 
de 10 milions de parlants. "Però per altra banda, veiem que els catalanoparlants 
no són tractats com pertocaria. El català no és llengua oficial de l’estat espanyol, 

i això comporta, per exemple, que els jutges i els servidors estatals no han d’estar 
capacitats per atendre la ciutadania en català. Aquest cas seria inimaginable a 

Bèlgica o Suïssa, per exemple", va exposar el president de l’ONG del català.

L’acte d’inauguració de l’exposició va comptar també amb la intervenció del 
president Carles Puigdemont. En la seva primera visita al Parlament Europeu des 

de l’inici del seu exili, el president Puigdemont va assegurar que la lluita pels drets 
del català és també la lluita per la llibertat i per la democràcia. "La supervivència 

del català és a les nostres mans. Com s’explica que al Parlament Europeu, que és la 
casa de la paraula i la llibertat, no s’hi pugui emprar el català? Per això vull donar les 
gràcies a la Plataforma per la Llengua: perquè la defensa del català no només és cosa 

de les administracions, ens concerneix a tots", va sentenciar Puigdemont. 

Reunions amb eurodiputats
La Plataforma per la Llengua va aprofitar la seva visita a 
l’eurocambra per a presentar als eurodiputats catalanoparlants 
que pretenen revalidar escó els compromisos electorals que 
promou l’entitat per a les eleccions al Parlament Europeu: a més 
de l’oficialitat plena a la UE, l’ONG del català va demanar als 
candidats que es comprometin a intervenir en procediments 
legislatius europeus que puguin afectar els drets lingüístics dels 
catalanoparlants i a lluitar per a poder utilitzar el català en les 
sessions plenàries del Parlament Europeu, entre d’altres mesures.

Eurodiputats, ja som aquí!
El català és la 14a llengua més parlada a Europa, però no és 
oficial a la Unió Europea. Això és el que hem volgut explicar 
a Brussel·les amb l’exposició "The Catalan Language: 10 million 
voices", organitzada per l’eurodiputat Ramon Tremosa i la 
Plataforma per la Llengua, al Parlament Europeu.

Tot i la polèmica inicial amb la prohibició de l’exposició, 
finalment hem pogut explicar als eurodiputats, assessors i 
lobbistes de Brussel·les la vitalitat de la nostra llengua, però 
també la repressió, que suporta.

I, a més a més, hem pogut comptar amb el màxim suport 
institucional en el moment de la inauguració: el president 
Puigdemont i els consellers a l’exili ens han acompanyat en 
aquesta jornada tan important per projectar la nostra llengua 
a Europa. Tot un honor!

"Parlar de llengua és fer política", ens han dit. No som nosaltres 
qui fem política amb el català. Estimem la nostra llengua i la 
protegirem dels qui només la volen atacar, discriminar-la i 
prohibir-la. I no aturarem la nostra acció internacional fins 
que el català sigui la 25a llengua oficial de la Unió Europea.

Ara, un cop clausurada, l’exposició recorrerà diferents ciutats 
europees gràcies a les comunitats catalanes d’arreu. Vagi 
per endavant el nostre agraïment a tots aquells qui ho fareu 
possible.

Marga Payola
Arquitecta i membre 

de l’Executiva de la 
Plataforma per la Llengua

THE CATALAN
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EUROPEAN 
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Un estudi que posa en evidència Espanya

L’estudi de la Plataforma per la Llengua Cap a la igualtat o 
cap a la supremacia lingüística? El tractament de les comunitats 
lingüístiques mitjanes a Espanya en relació amb Bèlgica, Suïssa, el 
Canadà i altres contextos compara la manera com aquests països 
tracten el plurilingüisme en diversos aspectes del funcionament 
de l’estat com l’oficialitat, els símbols, els usos, la projecció 
internacional, la justícia, l’ensenyament, les obligacions 
lingüístiques o els drets dels ciutadans. Així mateix, i en 
particular pel que fa al reconeixement oficial de les llengües, 
l’estudi també fa una extensió cap a d’altres països europeus i 
del món.

Espanya, als antípodes del tractament lingüístic de 
Bèlgica, Suïssa o el Canadà

En la comparació amb Bèlgica, Suïssa i el Canadà, el redactat 
constitucional espanyol és l’únic que no reconeix al mateix 
nivell totes les llengües de les comunitats lingüístiques mitjanes 
(llengües d’entre 1 i 25 milions de parlants habituals o nadius) 
com a llengües plenament oficials d’estat. En la resta d’aspectes 
Espanya també és l’únic país que manté els privilegis per a una 
de les llengües, en aquest cas el castellà.

Espanya i les llengües oficials d’estat en el context de 
la Unió Europea

En l’àmbit general de reconeixement de les llengües, a Espanya 
no es reconeix com a plenament oficial d’estat la llengua 
habitual d’un 17,7% de la població.

En tota la Unió Europea no hi ha cap país amb tants parlants 
orfes en aquest sentit. El segon és Eslovàquia, amb gairebé un 
13%, però en termes absoluts aquest país en té 700.000 de no 
reconeguts, mentre que Espanya té més de 8 milions de parlants 
habituals no plenament reconeguts.

D’altra banda, en termes relatius Espanya té el doble de 
parlants de llengües que no gaudeixen de reconeixement 
ple que Romania, o 88,5 vegades més que Alemanya, que 
tenen respectivament un 8,2% i un 0,2% de parlants nadius 

de llengües pròpies que no gaudeixen de reconeixement ple 
de llengua oficial d’estat. De fet, la meitat d’aquest tipus de 
parlants de tota la Unió Europea són a Espanya, i un de cada 
tres és de parla catalana.

El català, entre les llengües pròpies més parlades en 
països del Consell d’Europa sense reconeixement com 
a oficial d’estat

Si prenem tots els 47 països del Consell d’Europa, de les 22 
comunitats pròpies de les dimensions similars de la catalana 
(entre 3 i 10 milions de parlants nadius o habituals), només la 
catalana a Espanya, la tàrtar a Rússia i la kurda a Turquia, no 
tenen la seva llengua com a oficial d’estat.

Si prenem les 42 comunitats lingüístiques pròpies d’entre 1 i 
25 milions de països del Consell d’Europa, més enllà d’aquestes 
tres, caldria afegir el sard a Itàlia, el gallec a Espanya, l’hongarès 
a Romania, el txetxè, el baixkir i el txuvaix a Rússia i el zazaki a 
Turquia.

Pel que fa al nombre de parlants, els més perjudicats són 
els parlants de kurd a Turquia (amb 8,1 milions de parlants 
habituals que no gaudeixen d’oficialitat d’estat plena) i després 
els de català a Espanya (amb 5,1 milions). En percentatge dins 
de cada país, la llista l’encapçala el català a Espanya (11%), i 
després el kurd a Turquia (10%).

Una Constitució espanyola, ancorada en un passat de 
fa 88 anys

El text constitucional espanyol actual (1978) recull bàsicament 
els preceptes lingüístics de la constitució espanyola del 1931, 
pensada en un entorn social i de valors propi de l’Espanya de fa 
88 anys. Això implica l’oficialitat única del castellà i el deure de 
saber-lo.

Les constitucions espanyola i búlgara són les úniques del món 
que estableixen l’obligació explícita de saber una llengua. 
Tanmateix, l’espanyola és l’única del món que estableix aquesta 
obligació en un article principal (el 3), i també per als parlants 
que viuen fora del territori històric de la llengua imposada.

Espanya, entre els països a la cua  
d’Europa en el reconeixement de llengües 
de dimensions similars al català

 *Hem sumat com una única llengua les tres llengües reconegudes com 
a oficials a Bòsnia i Hercegovina: el bosnià (2.100.000 parlants habituals 
segons Ethnologue), el croat (554.000) i el serbi (1.170.000). De fet, el 
serbocroat de Croàcia i Sèrbia oficialment també són diferents; fins i tot 
s’escriuen en dos alfabets diferents.

Parlants habituals de llengües que no gaudeixen 
de reconeixement de llengua oficial de l’estat.

Percentatge de parlants habituals de llengües 
autòctones en països de la Unió Europea que no 
gaudeixen de reconeixement oficial de llengua d’estat.

Reconeixement oficial de les 22 comunitats lingüístiques 
autòctones que tenen entre 3 i 10 milions de parlants habituals 
dins d’un estat del Consell d’Europa (en milions de parlants).
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Una aplicació útil

Roger Torrents
Físic i tresorer de la 

Plataforma per la Llengua

Avui, són moltíssimes les aplicacions 
mòbils que conviuen amb la nostra quo-
tidianitat i que ens faciliten tasques, ens 
connecten amb els altres o ens permeten 
fer allò que volíem amb més facilitat. Les 
aplicacions de missatgeria instantània, 
els suports a la conducció automobilísti-
ca o els podscats radiofònics són alguns 
dels exemples més habituals.

Amb les aplicacions podem anar més 
enllà, però, i també n’hi ha d’interessants 
per als pares novells, per als estudiants 
en períodes d’exàmens o per a aquells 
que volen desxifrar la música que sona 
en cada moment.

Ara, la Plataforma per la Llengua 
presenta també una nova aplicació: 
l’Apparella’t. El seu objectiu? Que 
aquelles persones que volen fer volun-
tariat lingüístic -ensenyar i aprendre 
català-, puguin trobar-se i coincidir en 
horaris i llocs. Una molt bona proposta 
que se suma a la CatalApp que l’ONG 
del català va presentar ara fa un parell 
d’anys, en què els usuaris poden valorar 
lingüísticament els establiments dels 
nostres pobles i ciutats.

 Ja us les heu descarregat?

Apparella’t i utilitza la llengua!
Més de 130.000 parelles lingüístiques s’han creat des del 2003. De fet, només el 2018 van crear-
se’n 10.800. Milers i milers de persones que han aprofitat i potenciat una eina clau, simple i 
fàcil, per a aprendre i transmetre el català. Una manera de contribuir a l’arrelament i la cohesió 
social, per a fer del català la llengua comuna. Què és una parella lingüística? Molt senzill: un 
aprenent que té uns coneixements bàsics de català però que vol millorar-ne la fluïdesa, i un 
voluntari disposat a entaular-hi conversa perquè pugui practicar-lo. Senzill i pràctic!

Dins del programa de Voluntaris per la Llengua, la nostra entitat és la que més parelles 
lingüístiques crea a Barcelona. Però vam considerar que calia fer més fàcil i ràpid el procés de 
ser voluntari lingüístic, més fàcil aprendre català. Perquè molt sovint no ho acabem fent amb 
l’excusa del “ja ho faré”, o del “ja m’hi arribaré a preguntar-ho o a apuntar-m’hi”. Així va néixer 
l’Apparella’t! Una aplicació gratuïta per a trobar parella lingüística. Per entendre’ns, és com 
una aplicació per a trobar parella sentimental, però per a trobar algú per practicar el català: 
és el Tinder de les parelles lingüístiques! Amb l’Apparella’t, doncs, ja no hi ha excuses: en pocs 
minuts pots registrar-t’hi, trobar una parella lingüística a prop teu i començar a quedar-hi.

I si aquesta aplicació ha estat possible, ha estat gràcies a dos factors que ens fan estar molt 
contents. Per una banda, l’aplicació és un projecte que ha rebut el suport dels governs català, 
balear i valencià. Haver pogut comptar amb els tres governs, treballant tots colze a colze per 
a promoure l’ús social de la llengua, ens demostra que el català és cosa de tots i que, com diu 
la cançó, junts podem arribar més lluny. Però també ha estat possible gràcies a tots vosaltres. 
A tots els socis i sòcies de la Plataforma per la Llengua, és clar, però sobretot gràcies als més 
de 205 mecenes que han aportat més de 9.000 € per a fer possible aquesta aplicació. Gràcies a 
tots vosaltres, l’Apparella’t és una realitat i podeu trobar-la tant a la Play Store de Google com a 
l’Apple Market.

I mireu si és una realitat que a principis de maig, just un mes després que estigués disponible, 
més de 2.500 persones ja s’havien descarregat l’Apparella’t. Més de 2.500 persones 
compromeses amb la llengua, interessades a compartir el català. A fer del català la llengua 
comuna.

El 5 d’abril vam presentar la nova app per a trobar parella lingüística a 
l’Arts Santa Mònica. Amb la consellera de cultura balear Fanny Tur, la 
vicepresidenta de l’ONG del català Mireia Plana i la directora general de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya Ester Franquesa.

2.500
10.800

9.000

130.000
LES XIFRES

2.500 descàrregues durant  
el primer mes de l’Apparella’t.

9.000€ de micromecenatges  
per crear l’Apparella’t

10.800 parelles lingüístiques,  
només el 2018.

130.000 parelles lingüístiques s’han 
format a Catalunya des del 2003.

L3S X1FRES

Comunicació
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Entrevista Maria del Mar Bonet
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“Hauríem de sentir-nos 
orgullosos de cantar en 
la nostra pròpia llengua 
arreu del món”

ENTREVISTA

Maria del Mar Bonet
per Francesc Marco-Palau 



Al llarg dels més de cinquanta anys de carrera has fet moltes 
gires internacionals. Quin moment destacaries?

Al Japó, en un concert a Tòquio, quan vaig cantar en un teatre 
ple a vessar, i on coneixien bé la meva obra, tothom portava 
discs meus per signar.. . Això no ens hauria d’impressionar, 
perquè la música és un llenguatge universal. Hauríem de sentir-
nos orgullosos de cantar en la nostra pròpia llengua arreu del 
món.

Entre molts altres reconeixements, enguany la Plataforma 
per la Llengua et va lliurar el Premi Especial del Jurat dels 
Premis Martí Gasull i Roig tot destacant la teva trajectòria 
musical en llengua catalana. Com veus el mercat musical en 
català dels nostres dies?

Les coses petites són universals, com deia Joan Miró. El món 
musical a casa nostra ha canviat molt. Sobretot pel que fa a la 
comunicació. Vàrem començar amb l’LP, després va arribar el 
compact disc i ara ja no ho sabem. Jo pertanyo al segle XX, i a mi 
encara m’agrada considerar la feina de tot un any, o de dos anys, 
concentrada en un disc. M’agrada que sigui un tot conjunt, tenir 
l’obra física.

Als anys setanta, la Nova Cançó va marcar tota una 
generació. Què en queda, d’aquell moviment, avui?

Queda molta gent de la Nova 
Cançó en actiu, que encara 
treballem, a part d’altres que 
s’han retirat, com en Lluís 
Llach o en Raimon. Els altres 
seguim treballant, encara 
que no sempre els mitjans 
de comunicació difonen 
prou la música que es fa en 
llengua catalana. Això ho hem 
reivindicat moltes vegades. 
La nostra ràdio i televisió 
hauria de posar més en valor 
la música en català.
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Pocs dies enrere, actuaves a l’Alguer, en un emotiu concert 
del BarnaSants. Com vas viure l’experiència?

Molt bé, a l’Alguer hi havíem estat moltes vegades, però sempre 
és un plaer tornar-hi, perquè és un públic entès que segueix la 
cançó catalana des de fa moltíssims anys i que li interessa. Hi 
tenim tants amics, allà! L’Alguer és una ciutat petita, una mica 
com Ciutadella, i és un lloc on la gent està molt assabentada. A 
mi m’agrada molt l’Alguer.

Has estat considerada sempre un pont cultural entre les 
Illes i Catalunya, ho sents així?

Jo em sento una cantant catalana de Mallorca. Sempre he pensat 
que els Països Catalans haurien d’estar més connectats, hauríem 
de defensar més la cultura comuna.

I una part destacada de la cultura comuna és la literatura, 
són els nostres poetes. Quin vincle hi has tingut?

Per mi la música i la poesia van molt de la mà i a mi m’interessa 
molt tant un món com l’altre. Sempre m’ha agradat musicar 
poesia. Quan he trobat un poeta que m’agrada especialment, 
ho faig. Sobretot Joan Vinyoli i Bartomeu Rosselló-Pòrcel, però 
també molts d’altres: Maria Antònia Salvà, Costa i Llobera, 
Miquel Ferrà, Miquel Martí i Pol, Marià Manent, Joan Vergés, 
Vicent Andrés Estellés, Salvador Espriu. El cert és que he cantat 
moltíssims poetes. Ara, no tots els poetes són fàcils de musicar, 
eh? T’hi has de sentir molt implicat; el més bonic és quan el 
poeta diu coses que tu voldries dir. Segurament dec ser una de 
les cantants que ha musicat més versos.

L’Alguer, les Illes, la literatura... sovint oblidem el 
Mediterrani com a espai d’interrelació artística i cultural. 
Què és, per a tu, la Mediterrània?

Jo he treballat el Mediterrani a fons. Els meus referents i les 
meves arrels són allà: a Itàlia, Grècia, Síria, Tunísia, el Marroc, 
etc. No només he exercit com a cantant mallorquina, sinó que 
he anat més enllà. La meva mediterraneïtat m’ha portat a cantar 
cançons de Sicília, de Nàpols, del Caire, etc. I ho he fet amb 
molt de gust. De fet, tot el que faig és per gaudir de la vida.

“Sempre he 
pensat que 
els Països 
Catalans 
haurien 
d’estar més 
connectats.”

Aquests darrers anys sembla 
que hi hagi un esclat de nous 
grups i cantants en català 
d’estils ben diferents (del 
hip-hop al trap, passant pel 
reggaeton). Com valores 
aquestes noves veus?

A mi em sembla molt bé. Crec 
que tota la musica, ja sigui més 
comercial o menys, dels diferents 
estils, pot ser en català i és bo que 
sigui així. M’agrada molt que la 
nostra llengua s’utilitzi com una 
cosa normal.

Entrevista Maria del Mar Bonet

Maria del Mar Bonet (Palma, 
1947) és una de les cantautores 
referencials del panorama 
musical català. Amb més de 
50 anys de trajectòria dalt dels 
escenaris, vincula les seves 
arrels mallorquines amb la 
seva visió mediterrània. Aquest 
2019 ha rebut el Premi Especial 
del Jurat dels VI Premis Martí 
Gasull i Roig.
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TEST 

Novetats literàries.  
L’escriptora de Santanyí 
Antònia Vicens, que ha 
publicat Tots els cavalls 
(La Breu edicions, 2018). 
El recomano perquè a mi 
m’agrada molt.

Rellegir. Torno a llegir sovint 
Vicent Andrés Estelles. El 
llegiria tota la vida. Qualsevol 
llibre seu. També Ausiàs March 
i Ramon Llull.

Art. L’impressionista francès 
Pierre Bonnard i la pintura 
romànica de les nostres 
esglésies. Hi estic molt 
posada perquè jo també pinto. 
M’encanta l’art: de Leonardo 
da Vinci a Miquel Barceló, 
de Piero della Francesca a 
l’escultor Rodin, passant per 
Giacometti.

Audiovisual. El cinema 
francès negre dels primers 
directors, de Godard Truffaut. 
Però també d’altres com el 
Hitchcock de la primera època, 
o el nipó Kurosawa. M’agrada 
molt el cinema.

Paisatge. La gent ha de 
descobrir les cales de les 
Illes per ella mateixa. A mi 
m’agraden totes.

Gastronomia. La cuina 
mallorquina i mediterrània. 
Els sabors dels diferents països 
del Mediterrani són també els 
nostres. Hi ha plats que ens 
agermanen.



Voluntariat

“El compromís  
     m’aporta satisfacció”

Abans només eres sòcia de la Plataforma per la Llengua, però ara també n’ets  
voluntària, oi?
Sí, n’era sòcia des de feia temps, i al marge tenia clar que quan tingués una mica de temps 
volia fer un voluntariat. Una amiga, voluntària des de fa gairebé tres anys, em va posar en 
contacte amb l’equip que coordina el voluntariat.

Per què amb l’ONG del català?
Perquè estimo la meva llengua, vull que sigui respectada i tingui la consideració que es 
mereix, és qüestió de lluitar per ella en tots els àmbits. Sabia que la Plataforma per la 
Llengua té espais en el quals podria sentir-me útil i còmoda.

La llengua és transversal i arriba a tots els àmbits: educació, cultura, esport, justícia, 
comerç..., dona sentit de pertinença comunitària i té una funció cohesionadora. No 
oblidem la diversitat cultural del nostre país i la seva capacitat integradora.

En quins espais participes?
Participo en l’àmbit d’arrelament i cohesió social. Un cop a la setmana, dinamitzo dos 
grups de conversa, un a l’Indian Culture Center i l’altre per a pares i mares, a l’escola 
Verdaguer del Poble Sec. Aquest darrer el comparteixo amb una altra voluntària de la PL, 
la Montserrat. És una experiència molt enriquidora.
Caram! Fas moltes coses! Com 
compagines la teva vida laboral/ 
personal amb el voluntariat?
En aquest moment estic prejubilada i 
disposo de més temps. La meva vida 
personal i familiar la compagino amb 
el voluntariat amb molt de gust. Amb 
els diferents voluntaris tenim canals 
de comunicació telemàtics, com 
el whatsapp i també fem trobades 
presencials.

Un moment especial?
Fa pocs dies, a l’escola Verdaguer 
es va fer un recital de poesia, un 
acte preciós. Alguns voluntaris ens 
vam posar en la pell de les nostres 
parelles lingüístiques i vam aprendre 
un poema, un relat en la seva llengua 
materna. Emocionant, molt intens.

Recomanes el voluntariat lingüístic?
I tant! Rotundament sí! La meva 
experiència és molt positiva, cada dia 
aprenc alguna cosa. El compromís 
m’aporta satisfacció. Ho visc amb 
alegria i responsabilitat.

Entrevista amb Txus Prieto, voluntària 
de la Plataforma per la Llengua.  

Vinculada al món de l’empresa, és una 
persona emprenedora i optimista. 

Ivan Dapena i Lourdes Fernández
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Entitat 

Zara, Bershka, 
Stradivarius  
i Pull&Bear  
ja etiqueten  
en català

Inditex ha fet efectives les 
peticions de la Plataforma 

per la Llengua i ha afegit 
l’etiquetatge en català als seus 

productes. Marques com Zara, 
Bershka, Stradivarius o Pull&Bear ja han 
adaptat l’etiquetatge al que estipula la llei 
de consum catalana. Ara mateix el català hi 
és plenament present, juntament amb una 
vintena de llengües. Malauradament, encara 
hi ha grans marques de roba d’unes altres 
multinacionals, inclosa alguna catalana, que 
distribueixen sense complir la normativa 
vigent, sense etiquetar en català.

Energia, música i cohesió!
6a edició dels Premis Martí Gasull i Roig
Una cooperativa energètica que treballa en català amb tota 
normalitat, un grup de rap feminista en valencià que s’endinsa en 
el món musical des de Benimaclet, i una associació que vetlla per 
l’arrelament de la comunitat amaziga a la societat catalana.

Aquests van ser els tres projectes que el jurat dels Premis Martí Gasull 
i Roig va seleccionar en aquesta 6a edició. Així, Som Energia –que 
finalment va guanyar la votació popular– Pupil·les, i la Casa Amaziga 
de Catalunya van rebre un emotiu reconeixement dels centenars de 
socis i amics de la Plataforma per la Llengua que el passat 4 de febrer 
van omplir el Teatre Poliorama. Els 50 anys de cançó en català van 
atorgar, a més, el Premi Especial del Jurat a la cantant mallorquina 
Maria del Mar Bonet, que va delectar els assistents entonant “Què 
volen aquesta gent?” en col·laboració de Roger Mas.

No hi van faltar ni els presidents de la Generalitat Quim Torra i Carles 
Puigdemont –a través d’un vídeo– ni les conselleres de cultura Laura 
Borràs i Fanny Tur, ni tampoc la vicepresidenta de la Diputació de 
Barcelona, Meritxell Budó. A l’acte hi va haver un record especial 
per a l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que, tot i estar 
injustament empresonada, va participar en el premi com a membre 
del jurat. 

Compromisos electorals 
Coincidint amb les diverses convocatòries electorals del 28 d’abril 
i el 26 de maig, des de l’ONG del català hem presentat una 
bateria de propostes lingüístiques adaptades a cadascun 
dels territoris i la tipologia de comicis. L’objectiu? Que les 
formacions polítiques es comprometin a fer avançar el 
català des de les institucions. Al llarg dels propers 
anys caldrà fer seguiment dels compromisos que 
han adquirit les diferents sigles.

Els concessionaris  
de cotxes, en català
Gràcies a les gestions de l’ONG del català, 
concessionaris de Ford com Romacar, 
Tarraco Center o Grup Covesa incorporen 
la llengua catalana als seus portals web. 
Actualment mantenim converses amb 
Ford perquè el català s’estengui a altres 
materials de la marca automobilística.

La llengua  
de l’IVA trimestral 
Després de dos anys de pressió, la 
Plataforma per la Llengua aconsegueix 
que l’Agència Tributària espanyola posi de 
nou a disposició dels contribuents un dels 
models per a fer la declaració de l’IVA en 
català: el 303, d’autoliquidació trimestral.

Ara, el Servei de Sanitat  
Vegetal utilitza el valencià 
La sol·licitud d’expedició del carnet de 
professional de productes fitosanitaris del 
Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria 
d’Agricultura de la Generalitat Valenciana, 
amb seu a Silla, no permetia saber en 
quina llengua un ciutadà volia rebre la 
informació.

Fotografia: Juan Miguel Morales

Normalitzem el català  
a les motos elèctriques

Després del contacte establert per la Plataforma per la 
Llengua i les peticions expressades a Scutum, empresa 

catalana que fabrica les motos elèctriques Silence 
i bateries per a scooters elèctrics, el web del 

fabricant ja està disponible en català. A més, la 
llengua s’està introduint en els catàlegs dels 

seus models, com el S01, una de les motos 
més populars de la marca Silence.
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El català, llengua comuna

Fotografia: Míriam Gallardo 33

De Sabadell a l’Alguer, i de València 
a Vilafranca de Conflent, passant per 
Calaceit i Esparreguera, per Mataró, 
Castelló, Mallorca i Barcelona.

Aquesta primavera, l’ONG del català 
estem commemorant el nostre 25è 
aniversari al llarg de tot el domini 
lingüístic, fent molts quilòmetres, 
escoltant i reflexionant amb tants socis i 
amics.

La banda sonora d’aquest viatge 
territorial? La música dels nostres viatges, 
la dels dinars a la Catalunya del Nord, 
la de l’arròs de la Plana o la dels cuiners 
illencs és sempre la de Nou Barris, on 
al maig hem celebrat per segon any 
consecutiu el Meridiana Rock, un festival 
de música en català amb la col·laboració 
de l’associacionisme veïnal de Can Dragó 
que va comptar amb més de 12.000 
participants.

Emmarcada dins la Festa Major del barri 
de Porta i del districte de Nou Barris, el 
concert ha estat un punt destacat dins 
del Pla d’Actuació Lingüística Integral 
que estem desenvolupant al districte. 
Volem incentivar l’accés i la participació 
dels joves en un projecte cultural i 
lingüístic de futur, i per això treballem 
conjuntament amb les diferents entitats i 
l’exitosa experiència del CanetRock.

Volem fer del català la llengua comuna 
i de cohesió social, i per això necessitem 
que els gairebé 20.000 socis de la 
Plataforma per la Llengua siguin ben 
actius. Amb tu, farem que les nostres 
cançons, les del Meridiana Rock, no 
tinguin límit.

Musicar la llengua

Neus Mestres 
Directora de la  

Plataforma per la Llengua



MATARÓ
Amb la campanya 
#ProudeCatalanofòbia 
sensibilitzem la ciutadania  
dels seus drets lingüístics
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CANET DE MAR
Celebrem el V Campionat  
de Scrabble en català 

SANT CUGAT  
DEL VALLÈS
Promocionem el cinema  
en català amb projeccions  
de pel·lícules infantils

SANT FELIU 
DE LLOBREGAT
Participem en la 7a edició dels 
premis Edurecerca lliurant 
el primer Premi a la Qualitat 
Lingüística i ampliant la 
modalitat a qüestions  
de llengua i literatura

ALMASSORA
Presentem l’audioguia 
Salam al valencià per acostar 
la llengua a la comunitat 
araboparlant

PICASSENT
Portem l’exposició “Obre’t al 
valencià” a l’Escola d’Adults 
del municipi de l’Horta Sud

VALÈNCIA
Distribuïm milers d’auques de 
Sant Vicent Ferrer amb el diari 
Levante per recordar el segle 
d’or valencià

ELX
Demanem a l’Hospital del 
Vinalopó que respecti els drets 
lingüístics dels pacients

NULES
Col·laborem amb el Festival  
de Curtmetratges FesOhCurt
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SABADELL
Projectem cinema 
en català al SBD 
Film Festival

DÈNIA
Recordem a la 
sucursal del Banco 
Santander que cal 
respectar els drets 
lingüístics dels 
clients

MOLINS  
DE REI
Nou grup local! 
Impulsem recitals 
poeticomusicals 
per enfortir la 
literatura en català 
al Baix Llobregat

TERRASSA
A Ca n’Anglada, 
compartim 
experiències 
lingüístiques  
de nous parlants 
de català

CERDANYOLA 
DEL VALLÈS
Nou grup local de la Plataforma 
per la Llengua

L’ALGUER
Intercanviem visions lingüístiques 
amb el conseller Lluís Puig, en la 
seva visita a l’Alguer

ESPARREGUERA
50 estudiants d’institut participen en la 6a edició del concurs Lletra 
a Lletra que organitzem amb la Biblioteca Municipal i l’Ajuntament 
d’Esparreguera

CERVELLÓ
Molta participació en el primer Dictat Català organitzat pel CNL  
Ca n’Ametller amb el suport de l’ONG del català

PALMA
Aconseguim que el Govern de les 
Illes Balears promocioni el turisme 
en català a Twitter



Amb decisió!

PA Í S  VA L E N C I À

Toni Royo
Historiador i membre  

de l’Executiva de la  
Plataforma per la Llengua

Durant la passada legislatura, 
la primera del Botànic, algunes 
reivindicacions lingüístiques que 
formulàvem al govern valencià 
tenien una resposta semblant: 
"Això, per als propers quatre 
anys, quan haurem consolidat 
el projecte". No entrarem ara a 
analitzar si aquesta prudència 
era o no excessiva, però siga com 
siga ara ja han arribat aquests 
"propers quatre anys" i, per tant, 
ara li exigirem al nou govern 
que, ara sí, acomplisca les seues 
obligacions respecte a la llengua.

En quins temes? En qüestions 
com la igualtat lingüística del 
funcionariat, la reciprocitat 
de TV3, À Punt i IB3, l’avenç 
de la normalització en el 
món de l’ensenyament, i no 
només el públic sinó també, 
i molt especialment, el privat 
concertat, que sovint a hores 
d’ara és un desert en matèria de 
normalització... 

Ara ja no tenen l’excusa del 
retrocés que significaria per a 
la normalitat de la llengua "que 
tornaren els anteriors". Ara 
la ciutadania valenciana els 
ha ratificat la confiança, i els 
demana, per tant, que continuen 
el procés de normalització 
però d’una manera molt més 
accelerada i decidida. I no 
dubteu que la Plataforma per la 
Llengua País Valencià hi serà en 
tot moment, per recordar-los-ho.

Manel Carceller
Filòleg i membre 

de l’Executiva de la 
Plataforma per la Llengua
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Les llengües tenen un component 
personal molt destacat. Els sentiments, 
les percepcions i les experiències 
dels parlants condicionen, per a cada 
persona, la seva pròpia relació amb la 
llengua.

Quin paper té la llengua en un entorn 
familiar d’orígens diversos? Quines 
situacions lingüístiques (positives o 
negatives) ens han marcat en el context 
laboral? Quina és la millor manera 
d’aprendre una llengua? Què puc fer pel 
valencià?

Al llibret Amb tot el dret del món, sis 
persones d’àmbits ben diferents de la 
societat valenciana posen per escrit 
la seva experiència personal amb 
el valencià, i destaquen elements 
autobiogràfics que s’hi vinculen.

Així, l’economista Vanessa Campos i 
la periodista Teresa Ciges rememoren 
com van aconseguir endinsar-se en el 
món laboral gràcies al seu domini del 
valencià: una, en una entitat bancària; 
l’altra, en un mitjà de comunicació. Mostrar sis experiències lingüístiques per 

a viure plenament en valencià. Aquest és 
l’objectiu del llibre Amb tot el dret del món 
que ha editat la Plataforma per la Llengua 
País Valencià, amb la col·laboració de 
la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esports de la Generalitat 
Valenciana.

El periodista Vicent Marco ens parla 
de l’amor i reivindica els productes 
de quilòmetre 0 amb valor afegit, 
davant d’un món cada vegada més 
estandarditzat i menys singular.

De la mateixa manera, la psicòloga 
Gemma Sanginés exposa la seva 
experiència analítica al voltant 
dels comportaments dels parlants 
de llengües minoritzades, a partir 
d’anècdotes reals que us sorprendran.

Pel que fa al paper crucial de l’ensenya-
ment, el gramàtic Abelard Saragossà va-
lora quin hauria de ser el millor mètode 
d’ensenyar la llengua, a partir d’un treball 
honest i coherent, per aconseguir-ho 
d’una manera profitosa, natural i clara.

I Avel·lí Flors, el sociolingüista castello-
nenc, apunta en el seu text que “amb 
assertivitat i amabilitat, sense escarafalls 
ni estridències, tots i cadascun de no-
saltres podem col·laborar a incrementar 
significativament l’ús del valencià en el 
nostre entorn”.

Les visions dels diferents autors 
ens transmeten punts de vista 
complementaris que ens ajuden a 
reflexionar sobre la vida i el nostre vincle 
amb la llengua. Perquè cadascú de 
nosaltres té les seves pròpies vivències; 
quines són les teves?

En valencià,  
amb tot el dret del món

“Una persona plurilingüe té 
moltes més oportunitats de des-
envolupar-se professionalment 
que una monolingüe”. 
Vanessa Campos, economista

“Les lletres, les cançons i els 
ritmes dels grups de música 
en valencià han conformat 
la banda sonora d’uns anys 
magnífics”. 
Teresa Ciges, periodista

“Tractem d’entendre què ens 
passa com a parlants minorats 
i què podem fer per a ser més 
actius, per a usar més la nostra 
llengua”. 
Gemma Sanginés, psicòloga

La Plataforma per la Llengua País 
Valencià ha editat una auca per a 
commemorar el 600 aniversari de la 
mort de sant Vicent Ferrer. Amb versos 
del poeta castellonenc Vicent Jaume 
Almela, l’auca distribuïda pel diari 
Levante-EMV ha estat il·lustrada per 
Joan Montañés “Xipell”.

Fotografia: Alexandre Llopis de Pau
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Les Illes Balears són un 
conjunt sociolingüísticament 
heterogeni, ja que cada illa 
té una realitat diferent de les 
altres, amb una idiosincràsia 
pròpia.

Així, si bé a Menorca l’ús del 
català és prou generalitzat, 
a Eivissa i a Formentera no 
ho és. D’altra banda, també 
és important destacar que 
hi ha diferències segons els 
nuclis de població. A Mallorca, 
per exemple, tot i que la Part 
Forana –els pobles– té un gran 
nombre de catalanoparlants 
habituals, a les ciutats com 
ara Inca, Manacor, i sobretot 
Palma, l’ús social del català 
és comparativament menor, 
fet que també es dona a 
Maó (Menorca), on el pes 
de la llengua catalana és 
relativament menor que a la 
resta de l’illa.

A més, cal tenir en compte 
que la fidelitat lingüística 
dels illencs és molt baixa: la 
majoria de catalanoparlants 
canvien al castellà quan 
s’adrecen a algú que no 
coneixen. Amb tot, la llengua 
sempre ha estat un element 
distintiu en la societat 
baleàrica, malgrat que, com 
al País Valencià, també hem 
de fer front al gonellisme, un 
moviment que defensa que 
el mallorquí —i la resta de 
varietats— no són català, sinó 
una llengua diferent.

L’ONG del català a les Illes Balears

La delegació territorial de la Plataforma per la Llengua Illes Balears es va crear l’agost de 2017 i compta 
actualment amb una vintena de voluntaris que fan feina per tal de promoure activitats diverses. 
El gruix dels voluntaris són de Mallorca, per bé que també n’hi ha tant de Menorca com, en menor 
mesura, d’Eivissa. Així, estam treballant per a crear una xarxa de voluntaris a cada illa, a fi de garantir el 
desenvolupament d’activitats múltiples en defensa del català en el conjunt de les Balears, per a la qual 
cosa ja hem posat en marxa un grup d’intercanvi d’idees i opinions per a crear una xarxa estable de 
voluntaris a Menorca.

Les primeres accions

Compromisos polítics
Coincidint amb el període electoral de la primavera, la Plataforma per la Llengua Illes Balears va elaborar 
un conjunt de documents (un per a les Illes, un per a cada consell insular, un per als ajuntaments i un altre 
per a l’Ajuntament de Palma) en què s’establien un seguit de punts 
relacionats amb la defensa del català des de l’administració 
pública i que van presentar-se als diferents partits polítics de 
les Illes Balears, per tal de rebre’n l’adhesió. El projecte 
formava part de la campanya “A les urnes, recorda: 
la llengua no es toca!”, que es va dur a terme en el 
conjunt de l’àmbit lingüístic.

Salam al català
Al llarg d’aquests mesos hem dut a terme altres 
actuacions, com la presentació de la guia 
Salam al català! en cadascuna de les 
diferents illes. També hem participat 
en la II trobada de dinamitzadors 
lingüístics a Alcúdia, en què vàrem 
poder compartir impressions i 
experiències a favor del català. A 
més, el 29 de juny a Mallorca una 
paella popular commemora els 25 
anys de la Plataforma per la Llengua.

Principals reptes de futur

En aquest panorama que 
hem dibuixat breument, la 
Plataforma per la Llengua Illes 
Balears té diferents reptes 
de futur. Un dels principals 
és garantir els drets dels 
catalanoparlants, ja que hi ha 
un gran nombre de denúncies 
per discriminació lingüística, 
tant en l’administració com en 
el sector privat. Un altre repte 
destacat és el de la defensa 
de la unitat de la llengua, que 
es fonamenta bàsicament 
en la reivindicació de la 
realitat lingüística, enfront de 
l’engany i la mentida dels qui 
pretenen fragmentar el català, 
únicament per agreujar, 
encara més, la situació de 
substitució lingüística.

L’ONG del català també vol 
aconseguir, per mitjà de 
diferents campanyes, que 
l’administració es comprometi 
a defensar la nostra llengua en 
tots els àmbits lingüístics, com 
el de la sanitat, el cinema i la 
justícia, i que garanteixi que 
es pugui viure plenament en 
català a les diferents illes, una 
realitat que, per desgràcia, és 
lluny de ser aconseguida en 
l’actualitat.

Les Illes  
Balears  
i la llengua

Ivan Solivellas
Lingüista i membre  

de  l’Executiva de la  
Plataforma per la Llengua

I L L E S  B A L E A RS 



La importància 
de conèixer 
el domini 
lingüístic

L’A LG U E R

Irene Coghene
Activista cultural 

i membre de l’Executiva  
de la Plataforma per la Llengua

L’alguerés és una de les varietats de 
la llengua catalana: aqueix concepte 
més o manco és clar a tots los 
algueresos, però quants coneixen les 
altres varietats i els territoris on són 
parlades? Crec que és millor no saber 
la resposta.

U dels objectius de la nostra 
associació és fer creixir la consciència 
de fer part d’una meravellosa 
comunitat catalanoparlant que mos 
agermana amb més de 10 milions 
d’europeus dividits en 4 estats. I la 
consciència pot augmentar solament 
si se coneix lo domini lingüístic.

Los grups scouts algueresos fan part 
del projecte 4Vents, i per comprendre 
per què se troben a compartir 
activitats amb catalans, però també 
amb valencians i mallorquins, 
la Plataforma per la Llengua ha 
patrocinat un curs que els donguessi 
nocions de llengua i de la riquesa de la 
llengua mateixa.

Un experiment de repetir en altros 
sectors de la societat civil.

Si estudiem, aprofundim, l’interés 
de parlar l’alguerés, pot solament 
augmentar.
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El 20 de febrer vas tocar a Barcelona, en el marc del BarnaSants. Com 
valores el concert?
El concert és estat assai bo per mosaltros i per a mi, una oportunitat per 
a mi, que treball sòlitament en italià, per ne treure del calaix algunes 
cançons que feva temps assai que no sonava. Endemés és estada una 
ocasió per tornar a tocar a una terra que he sempre amat.

“Costa oest a llevant” és el teu últim treball. Què tens previst per als 
propers mesos?
En los pròxims dies eixirà el primer síngul, "verano i sor" una peça estiva 
que anticiparà l’eixida del disco, un disco que esper pugui arribar en 
Catalunya i que el públic català esper pugui apreciar. Só en desig de vos 
entopar a sota d’un escenari en los pròxims mesos.

Creus que la música pot ser un bon pont entre Catalunya i l’Alguer?
Jo crec que la música sigui el mitjà per poguer posar a prop valors, formes 
d’entendre la vida i la llibertat, de formar lligams no solament culturals, 
ansis sobretot humans. La música i el BarnaSants són ocasions per 
legitimar una consciència mediterrània basada als principis de la llibertat 
i de la creativitat de l’ésser humà. Una comunitat de colors, respirs, 
economies que treballen per la bellesa i la felicitat.

“Una consciència  
mediterrània”

Entrevista a Davide Casu.
Cantautor alguerès.

Les cançons incluses al llibre-disc Mans 
Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus 
de minyons que la Plataforma per la Llengua 
ha editat el 2018 ja se són convertides 
en la banda sonora de la ciutat catalana 
de Sardenya. Avui, no és estrany veure 
alguns dels 6.000 alumnes algueresos que 
disponen del disc cantar aquella melodia de 
“Si vos agrada el peix, si lo peix vos agrada” 
o altres cançons tradicionals de les que 
interpretaven el cor de minyons algueresos 
dirigits de Claudio Gabriel Sanna. Aquell de 
Mans Manetes és estat un gir d’excepció que 
ha portat la música de Pino Piras i d’altres, 
reinterpretada en diversos territoris de parla 
catalana, amb músics com Marc Serrats, 
Meritxell Gené o Pau Alabajos.

Intercanvis musicals
La música és un bon pont cultural per 
connectar de nou l’Alguer amb la resta del 
domini lingüístic. Així, a més dels diferents 
concerts que ha celebrat Mans Manetes 
a l’Hospitalet de Llobregat, Cassà de la 
Selva, València o Castelló, l’ONG del català 
ha treballat amb BarnaSants per més 
actuacions que han permitit que actuessin 
en Barcelona tant l’artista Franca Masu com 
lo jove cantautor alguerés Davide Casu. 
En canvi, la cançó d’autor en Sardenya ha 
vist protagonistes Joan Isaac amb Giorgio 
Conte, Mireia Vives i Borja Penalba i, per 
acabar, Maria del Mar Bonet i Quico Pi de 
la Serra. Un pont cultural que menester 
enfortir.

Imaginari cinematogràfic
Com la música, també el cinema és un 
gènere que ajuda a la construcció personal 
dels imaginaris col·lectius. Per això, enguany 
l’ONG del català i l’Acadèmia de Cinema 
Català, amb la col·laboració del Municipi 
de l’Alguer i de la Fondazione Alghero, han 
organitzat un cicle de cinema català que ha 
portat diverses de les produccions catalanes 
de l’any al Teatre Cívic Gaví Bal·lero.

L’Alguer també ha pogut gosar de la 
millor gastronomia valenciana durant 
la celebració del 25è aniversari de la 
Plataforma per la Llengua. Amb el suport de 
la Diputació de València, els algueresos han 
pogut conèixer el plat per excel·lència de la 
cuina valenciana: una paella amb productes 
de Denominació d’Origen València.

Les cançons, 
les pel·lícules, 
les tradicions, 
la gent... en 
vaixell o avió, 
l’estiu és el 
moment ideal 
per conèixer de 
primera mà la 
realitat social, 
cultural i el 
ric patrimoni 
paisatgístic i 
immaterial de 
l’Alguer. 

Ja saps on 
aniràs aquestes 
vacances?  

L’Alguer: 
cinema, 
minyons 
i cançons

Directament de la directora i productora 
Isona Passola, l’Alguer ha pogut gosar de 
llargmetratges com lo premiat Estiu 1993, 
de l’apassionada Incerta glòria, de caràcter 
històric, de la sorprendent La propera pell i 
també de la pel·lícula d’animació Atrapa la 
bandera.



El Mercat Social @ElMercatSocial – 30 d’abril 
Vols reivindicar el dret a jugar en català? Amb 
la samarreta infantil contribuiràs a defensar i 
promoure l’ús de la llengua catalana @llenguacat 

Marta Fuxà @FuxaMarta – 4 d’abril 
Encara no coneixes l’aplicació per crear parelles 
lingüístiques? Si vols aprendre o ensenyar català, 
#apparellat! Una aplicació gratuïta de la @llenguacat 
que compta amb el suport de la @conselleriaCPE del 
@goib Més informació a http://apparellat.cat

Marga Payola @margapayola – 6 de maig 
Una taula de luxe, amb @fernanddev, inaugura el 
seminari "European Regional Forum on Education, 
Language and Human Rights of Minorities", que es 
fa al Parlament Europeu a Brussel·les. La Plataforma 
per la Llengua hi som presents.

Plataforma per la Llengua @llenguacat - 9 de maig  
Enhorabona @EinesdePais per la victòria 
aconseguida a les eleccions a la Cambra de Comerç. 
Esperem que el nou equip sigui proactiu i escrupolós 
a l’hora de garantir que les empreses compleixin els 
preceptes lingüístics del Codi de consum i de la Llei 
de comerç, serveis i fires.

Rosa Monforte @Pota_roja - 23 de març  
Excel·lent concert de Franca Masu al Barrades de 
l’Hospitalet. @barnasants és #PaïsosCatalans #lAlguer

Neus Mestres @neusmestres – 25 d’abril 
Concert de luxe a l’Alguer! Amb Maria del Mar Bonet  
i Quico Pi de la Serra! Organitzat per @barnasants  
i @llenguacat

Mireia Plana @mireiaplana - 5 de març  
Gràcies @ramontremosa per ajudar-nos a portar la 
veu de @llenguacat al Parlament Europeu. I gràcies  
@KRLS, @MeritxellSerret, @ClaraPonsati, @PuigGordi 
i @toni_comin per ser-hi! Un plaer i un honor!
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Les llengües de l’anaconda...
Cada cap de setmana Catalunya Ràdio ens descobreix relats i vivències d’arreu del 
món a través de la mirada i l’experiència d’aquells que han conegut territoris llunyans 
de primera mà. A Els viatgers de la Gran Anaconda el periodista Toni Arbonès explora 
paratges desconeguts i, al seu torn, l’etnolingüista David Valls exposa curiositats de 
llengües indígenes que val la pena tenir presents.

Ara David Valls ha recopilat aquestes col·laboracions 
a Les llengües de l’Anaconda (Viena, 2018), un llibre 
que ens fa evidents històries fascinants de parlants, 
llengües i comportaments dels diferents 
continents. L’autor, especialitzat en llengües 
austronèsies i de Papua Nova Guinea, ens 
ajuda a entendre les visions que cada 
cultura transmet a través dels seus 
idiomes. El pròleg? De Toni 
Arbonès, és clar!

... i les de la plaça! 
El sociòleg i periodista valencià Toni Mollà 

explica al seu darrer llibre, La llengua de la plaça 
(Bromera, 2017), la importància que té l’espai públic 
en la visibilitat i vitalitat de la nostra llengua. Quin 

paper hi té, el mercat, en la política lingüística?

Per als qui vulgueu saber més de la visió de Mollà al voltant 
del valencià, el català de tots, i l’espai comunicatiu, també podeu 

buscar altres títols interessants del mateix autor: Quina televisió 
pública? (2009) Manual de sociolingüística (2002), i el volum col·lectiu 

Llengües globals, llengües locals (2002).

Rosa de les Neus Marco-Palau
Filòloga, comunicòloga i membre  

de l’Executiva de la Plataforma per la 
Llengua 

Recomanacions
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Jocs de llengua

    Mots encreuats de:
Octavian Mocanu

HORITZONTALS 
1. Fosc, … endins, al llarg del 
corredor, boirina sense dents 
aclapara la imatge. (La casa 
encantada). No és un … de 
bou girat de l’inrevés la A, punt 
de partida de tota expressió 
lingüística? (Poemes públics).
2. Cos fructífer dels mixomicets 
(etali). Miro si són iguals.
3. Radi. … verdós. Per la dreta 
entra una stripteasista en 
vestit de carrer. (Strip-tease 
català). Ordre i desordre, tot 
serà silenci quan fora del … 
em faci arrel i em deixi créixer 

en el millor silenci. (El cor de la 
llàgrima).
4. Els banquers, anunciació al 
Papa, el palau del naixement, 
anunci als rics, la lògia de les 
finances, els proletaris vivint … 
(Solstici d’hivern). Sud. Renya 
i perd la erra. Mega.
5. Rodó. Ara passa un senyor 
amb barret i … (Serra la vella). 
Tera. Ala embullada.
6. Llet inacabada. Animal 
semblant a l’os formiguer, 
emmirallat.
7. Iode. … masculí, verb 
transitiu i complement directe 

femení. (Pantomima). Arriba a 
l’inrevés.
8. Operació Triomf. Est. Linder, 
espasa en …, rebutja el Dret. 
Chaplin s’eixuga taques de 
carmí. (Els ulls de l’òliba). … 
un timbre. Els personatges 
callen i se’n van per on ha 
entrat el públic, que s’ha 
d’aixecar per a donar-los pas. 
(Acció espectacle).
9. Mentrestant l’home està sol 
vora l’… Però els governants 
s’han dit a més problemes 
més futbol. (La consigna). Jos. 
Nord.

10. Tant se val! Canvia’m 
la sabata funerària per 
l’espardenya blanca en pic 
de roca. Llenço al sorral els 
sucs misteriosos. Al … la data. 
(Esquerra il·luminada). País 
sense pa. Cent u a Roma.
11. Aquests fulls de …, aquests 
fulls rectangulars de … (Oda 
a Rex Stewart). ¿Com ho hem 
de … per transferir a mòbils 
importants l’energia destinada 
als mòbils mesquins? (Energia 
neta). Olorat.
12. I bufetejo roques sense 
guants, no li descuren les 
crestes un vol de rates de 
sotana i mendicants … endins. 
(La consigna). Joule. Naixença 
… adolescència joventut 
virilitat edat madura vellesa 
mort i. (La filosofia vital).
13. Suc silenciós. En cap … 
no celebren una festa sense 
que hi figurin com a element 
important les tamaragues. 
(Poema). Avivant, animant.

VERTICALS 
1. No donem claus a la muralla 
immensa ni espanti un … de 
fumarades murs i muntanyes. 
(Home total). Alfa. Comprenc 
la meva unitat amb la 
naturalesa i també que no hi ha 
dissemblança entre l’esperit i 
la matèria, l’ànima i el … (El so 
del nostre corn).
2. Extraterrestre en segona 
persona. Ell hi apareix. 
Lambda. Afaiçonar.
3. Torre lluminosa de baix 
amunt. El bec del … de ploma 
pot, ben arrambat a la moneda 
grata, a rocs i homes ensorrar 
el picot (El plat de la ferida). 
Pressió.
4. L’… es menja l’insecte, 
l’esparver es menja l’…, l’un es 
menja l’altre. (Dossier). Urani. 
Dipòsit per a cereals, prop de 
Vilanova, en singular.
5. Infant. Com més oblidem 
menys … Com menys … menys 

oblidem i com menys oblidem 
més … (Historieta de clowns). 
Zero. U.
6. Itri. Plantes de la tija de les 
quals s’obté una fibra tèxtil 
que s’empra per a fer sacs, cap 
per avall. Ei! Risc mitjà.
7. Tic final número 99. Amb 
el cel serè, diuen, … comptar 
al firmament de dos a tres mil 
estels. (Jornada). Admirador 
entortolligat.
8. De … carn i sang els camps 
s’esquitxen; una mar us ve 
al damunt. (Targeta i lluna 
de Jacint Verdaguer des del 
segle següent). Àpat sant en 
desordre. Inicial de l’amic 
estel·lar Frègoli.
9. Entra … per l’esquerra i se’n 
va per la dreta. (Poema). Has 
… el full. (La poesia quotidiana 
o antipoesia).
10. Rellotge sempre de la gent 
que lluita, obres la gàbia a 
muntanyes. No has caigut 
…! Puig Antich, Salvador! 
(Antologia de poemes de 
revolta). Tres … Aigües gelades. 
Ningú no m’entén sinó una nina. 
(El somni). Níquel.
11. Enraonen en … però a la 
més mínima ocasión lo dejan 
delante de un interlocutor de 
habla castellana. (Mutació). 
Pot ser bru, tibetà o d’Alaska. 
Ocell propens al joc.
12. Argument inicial. Posa-hi 
cura! Pèls a la cua del cavall.
13. Què fas? Faig un … 
Home! Jo no sabia que et 
sentissis poeta. (La poesia 
quotidiana o antipoesia). 
Avui sou … tramant conjures. 
Enrera, hipòcrites! (La turba 
contemplativa).

Enguany celebrem 
100 anys del 
naixement del poeta 
avantguardista Joan 
Brossa. En aquests 
mots encreuats us 
convidem a llegir 
els seus versos 
i descobrir les 
paraules que hi 
falten. (Els poemes o 
volums, els trobareu 
entre parèntesis). 

Qui era  
Joan Brossa?

Poeta avantguardista 
català, Joan Brossa 

(Barcelona, 1919-1998) va 
ser un dels fundadors de Dau 

al Set i els seus espais creatius 
transcorren per la poesia visual, 

el cinema, el teatre escènic i les arts 
plàstiques, sense oblidar-nos de les accions 

musicals, el circ o la màgia. Diverses reedicions 
literàries, estrenes teatrals i reconeixements 

recorden aquest 2019 el centenari del seu naixement. 
Surrealista i amb projecció internacional, Brossa és un 

autor referencial de les lletres catalanes de la segona meitat 
del segle XX. Compromès amb el català, el 1996 va cedir una 

de les seves obres a la Plataforma per la Llengua. El lema que hi 
va dibuixar Joan Brossa, i que avui podeu trobar a les samarretes 

de l’entitat, no deixa lloc a dubtes: “Volem viure plenament en català”. 
Ara que ja coneixes més bé el nostre poeta visual, sort i encerts en els mots 

encreuats!Fotografia: M
artí

 Gasu
ll i

 Avellá
n
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Nous s
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Tots 
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:

DescomptesGratuït

20% de descompte en les 
activitats de Tela Marinera  
a la Costa Brava.

10% de descompte  
en la compra per internet  
de les experiències de Fent País.

10% de descompte  
en més de 50 rutes de Guies.cat: 
#turisteja en català!

10%  de descompte durant 
12 mesos en l’operador de 
telecomunicacions Parlem.

Subscripció gratuïta 
al Club Tr3sC durant 6 mesos.

Subscripció gratuïta  
a la versió digital del setmanari  
El Temps durant 6 mesos.

Subscripció gratuïta  
a la versió digital del diari Ara 
durant 2 mesos.

Com a soci o sòcia de la Plataforma per 
la Llengua, l’ONG del català, col·labores a 
promoure el català com a eina de cohesió 
social i llengua comuna, i alhora pots gaudir 
de descomptes i avantatges com aquests: 

Aquestes són algunes de les promocions de què ja has pogut 
gaudir com a soci o sòcia els primers mesos de l’any:

Promocions

Subscripció gratuïta al diari Ara. 
Teniu l’oportunitat de rebre 
gratuïtament 20 vals per bescanviar 
amb el diari Ara en paper (aplicable 
els dies laborables i en el territori 
on arriba l’Ara en paper) i l’accés 
gratuït, durant un mes, a la versió 
digital Premium del diari.

Consulta quines promocions tens vigents actualment a la nostra web:  
www.plataforma-llengua.cat/col-labora/avantatges-socis/ i estigues  
al cas de descomptes, sortejos, regals i nous acords de col·laboració!

 T E R A N Y I N A  C A P
 E T A L I  C O M P A R O
 R E F O N S  V I A T G E
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 L L E * A U D N A M A T
 I  S U B J E C T E Y E V 
 O O T A E R M A * S O N A
 A B I S M E  E G O S  N
  R A I R P A S I S J C I
 C A R T O I F E R  O L T
 O R  J  I N F A N C I A 
 S  P A I S  A T I A N T

Descomptes

10% de descompte a la llibreria 
Ona de Barcelona.

10% de descompte per 
l’adquisició de l’obra Les Homilies 
d’Organyà a Millennium Liber.

10% de descompte en les 
experiències Bages, Terra de Vins i un

5% en la resta d’activitats a la 
comarca del Bages.

5% de descompte 
en llibres i

10% en jocs en 
català a la llibreria 
Quart Creixent de 
Mallorca.

Descomptes

10% de descompte a F1 
Informàtics, tant per a empreses 
com per a particulars.

5% de descompte a la llibreria 
La Llar del Llibre de Sabadell.

Preus especials en l’oferta 
cultural de la Fundació Carulla:

25% de descompte  
al Museu de la Vida Rural de 
l’Espluga de Francolí, i un 

5% a les activitats  
dels Amics d’Els Clàssics.

2x1 en la Ruta Pompeu Fabra 
per Barcelona.

2x1 als Cinemes Girona o

5,50€ per a l’entrada individual.




