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“Tot allò que
sé amb major
certesa sobre
la moral i les
obligacions
dels homes, ho
dec al futbol.”
Albert Camus
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A la Plataforma per la Llengua treballem, des
de fa prop de 20 anys, de manera rigorosa,
metòdica i tenaç per aconseguir fer del català
una llengua plenament normal en qualsevol
àmbit, situació o circumstància del seu domini
lingüístic; des del món de l’empresa fins a
l’ensenyament, des del món legislatiu fins a
l’acollida. I és en aquest àmbit de l’acollida que
ens satisfà enormement editar aquesta guia
d’acollida en l’esport, i encara més fer-ho en
col·laboració amb la Fundació FC Barcelona.
Com tots sabem, l’esport té una influència molt
gran en tots els nivells en la societat en què
vivim, i és per això que cal aprofitar aquesta
importància per afavorir l’acollida responsable
dels nens i joves que el practiquen.
Aquesta guia va dirigida principalment a
entrenadors, monitors, educadors, etc., però
també a directius, gestors, pares i tots els que
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envolten el conjunt entrenador-equip-família;
tots aquells que podem posar el nostre gra de
sorra per fer l’activitat esportiva encara més
enriquidora.
El cas és que hem de ser conscients que,
de la mateixa manera que som referents en
temes esportius, també ho som en llengua,
que tenim una llengua plenament viva i capaç
i que, sobretot, amb actituds com les que us
presentem en aquesta guia, podem facilitar molt
la integració de tothom. Creiem que aquestes
actituds han de ser clares, consensuades,
naturals, pedagògiques i pràctiques. Estem
segurs –perquè ja ho hem comprovat– que
s’aconseguiran resultats molt bons. Això inclou
l’ús pràctic de la llengua, però va molt més
enllà, ja que facilita l’aprenentatge d’altres
llengües i ajuda a millorar les seves opcions
escolars i –més endavant– professionals. En

definitiva, ajudem els joves a construir-se (que
això ho fan ells!) un futur millor.
Bona part del que us exposem en aquesta
guia ho hem desenvolupat des de fa temps
en els nostres tallers d’acollida lingüística on,
de manera pràctica i inclusiva, fem propostes
per realitzar, a través de la gestió lingüística,
una integració solidària. Seguint la nostra
tradició d’obtenir resultats molt positius
en pràcticament tots els àmbits en què la
Plataforma per la Llengua treballa, esperem que
aquesta guia en ajudi, a tots, a aconseguir que
el català sigui cada cop més la nostra llengua
comuna fins aconseguir la plena normalitat.

Òscar Escuder de la Torre
President de la Plataforma per la Llengua
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Em fa especial il·lusió presentar-vos la Guia
d’acollida lingüística en el món de l’esport:
Amb el català, xuta i gooool!
El FC Barcelona és conscient de la rellevància
mundial del futbol, sobretot entre el jovent que
hi juga i observa amb admiració els seus ídols.
És per això que el nostre club ha de continuar
construint, paral·lelament a la seva excel·lència
esportiva, la seva implicació educativa i social.
La transmissió dels valors que acompanyen
el futbol i la nostra institució són de vital
importància en el procés formatiu i de
socialització dels nens i nenes del nostre país.
La nostra llengua és un vehicle important per a
la integració d’aquests nens i l’àmbit esportiu
és un context en el qual, a més de l’activitat
física, es transmeten valors intrínsecs al nostre
club com ara la companyonia, el respecte i la
integració. Som conscients que la llengua és un

element imprescindible per a la inclusió en la
societat que ens envolta. És per tal d’acomplir
amb aquesta responsabilitat que presentem
aquesta eina, la qual proporciona recursos per
a acollir i fomentar l’ús del català en tots aquells
que treballen en l’àmbit de l’esport, sent
conscients que aquesta transmissió és una eina
clau per tal d’aconseguir millorar la situació dels
nens i nenes que viuen a casa nostra.
Ens acompanya un deure social que és intrínsec
al FC Barcelona i a la seva història, i són
precisament iniciatives com aquesta les que
traslladen l’excel·lència esportiva a la nostra
vessant social, pilar fonamental del nostre club i
de la nostra fundació.

Sandro Rosell
President del FC Barcelona
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Aquesta guia d’acollida lingüística que teniu
a les mans és fruit de la feina desenvolupada
conjuntament entre la Fundació FC Barcelona
i la Plataforma per la Llengua. És una guia que
va dirigida a aquells qui d’una manera o altra
es dediquen al món de l’esport, i és pensada
per apropar recursos i estratègies per poder
desenvolupar una acollida i foment lingüístic
en català. L’objectiu és que sigui útil, que la
utilitzeu, de manera que l’hem escrit amb
un llenguatge amè però alhora rigorós. Tot i
amb això, si sorgeix algun dubte amb algun
concepte o idea que s’hi planteja, veureu com
el text de l’epíleg us el clarifica.
Les dues entitats que la signem, partim de
la convicció que els professionals de l’esport
són referents –també lingüístics– per als
nois i noies a qui s’adrecen. Per això, els
programes de la Fundació FC Barcelona són
espais privilegiats per introduir elements de
reflexió que afavoreixin un millor servei per
als usuaris. De fet, gran part dels continguts i
les reflexions que conté aquesta guia són fruit

–––––––––––––––––
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de les sessions d’acollida lingüística que la
Plataforma per la Llengua ha dut a terme amb
els professionals d’aquests programes.
Entenem que utilitzant la llengua catalana en
la nostra feina en millorem, directament, la
qualitat, perquè el català suma i introdueix
possibilitats de tot tipus a qui el parla, i a qui
no, li donem l’oportunitat d’aprendre’l. Aquest
darrer punt és molt important, ja que encara,
massa sovint, la nostra gestió lingüística es
deixa portar per un seguit de prejudicis que
poc tenen a veure amb la realitat social d’avui
dia. Són aquells prejudicis que ens aboquen,
per exemple, a no parlar en català a aquells
que notem que són nouvinguts —pel color de
la pell, per exemple—, a aquells qui no se’ns
dirigeixen, d’entrada, en llengua catalana, o
als qui tot just la comencen a parlar. Canviar
de llengua en qualsevol d’aquests tres casos
suposa discriminar-los, perquè els restem
possibilitats d’augmentar el coneixement
d’una llengua —la catalana— que els serà
útil i necessària per desenvolupar-se en total

llibertat en la nostra societat. Per tant, l’objectiu
d’aquesta guia és ajudar a canviar aquests
hàbits lingüístics, mudar-los per uns altres
que ens permetran dur a terme una gestió
lingüística molt més responsable i solidària.
Perquè... podem ser responsables,
lingüísticament? Sí, podem ser-ho, com ho
som a l’hora de reciclar per tal de mantenir
el planeta més net, per exemple. Parlem de
responsabilitat lingüística perquè el model de
gestió lingüística que impulsem es basa a fer
de la llengua catalana la llengua comuna a casa
nostra. Perquè és l’única opció que garanteix
les tres coordenades essencials de tota llengua
comuna: la cohesió social, la continuïtat amb
la cultura històrica del territori i la sostenibilitat
lingüística a escala global. Per tant, aquesta
actitud promou la llibertat entre tots aquells
que formem aquesta societat perquè amplia la
possibilitat d’elecció, i perquè dóna oportunitats
d’aprenentatge i d’ús a una eina tan bàsica per
a qualsevol persona com és l’accés a la llengua
pròpia del territori on viu.
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On es parla
el català

Quanta gent parla
i entén el català

El català és una llengua mil·lenària que es parla
a Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears,
a la Franja de Ponent, a la comarca murciana del
Carxe, a la Catalunya del Nord (Estat francès), a
Andorra i a l’Alguer (illa de Sardenya).

El català es parla en un territori on viuen més
de 13 milions de persones. D’aquestes, 11,5
milions l’entenen i més de 9 milions el poden
parlar. Si mirem les següents dades1 veurem
que el català és molt parlat, en el seu territori, i
que gairebé hi és absolutament entès. Això ens
indica que la probabilitat que ens entenguin si
parlem en català amb tothom és altíssima.
L’entén El sap parlar
Catalunya (1)

94,9%

76,5%

Illes Balears (2)

85,0%

63,4%

Catalunya del Nord (3)

68,9%

37,1%

Andorra (4)

87,0%

73,0%

L’Alguer

14

90,1%

61,3%

País Valencià (6)

74,4%

54,3%

La Franja (7)

98,5%

88,8%

(5)
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El català
en dades
La llengua catalana, a escala mundial, forma
part de les anomenades llengües mitjanes. A
continuació us presentem un seguit de dades2
que situen la importància del català en el món
de les llengües. Destaquem, de totes aquestes,
les que tenen a veure amb internet i noves
tecnologies, perquè en situen l’ús molt per
sobre d’altres llengües amb un nombre similar
de parlants:

9

Novena llengua de la Unió
Europea segons població
resident en el seu domini
lingüístic.

14

Catorzena pel que fa al nombre
absolut de parlants, per sobre de
llengües com el finès, el danès,
l’estonià, l’eslovè o el búlgar.

75

Posició que ocupa al rànquing
de llengües més parlades,
d’entre les més de 6.000
llengües que es parlen al món.

1.200
12.240
22

Els autors literaris que escriuen
en català.

24

Posició que ocupa com a
llengua més traduïda de
destinació; o sigui, d’altres
llengües al català (la primera és
l’alemany).

10

Dels primers webs més visitats
al món, 6 tenen la versió en
català.

26

Posició que ocupa a Internet en
nombre de llocs web.

19

Posició que ocupa quant a
nombre de webs per parlant,
per sobre de llengües com el
xinès, el castellà, l’àrab o el rus.

8

13

Posició que ocupa com a
llengua amb més articles en
nombres absoluts a Viquipèdia,
amb més de 300.000 articles.

2

La llengua catalana va ser
la segona a aparèixer a
l’enciclopèdia electrònica
Viquipèdia, després de l’anglès.

Els títols publicats en català
l’any 2010.
Posició que ocupa com a
llengua del món més traduïda
en versió original (la primera és
l’anglès).

Posició que ocupa a escala
mundial en l’índex de penetració
a Internet (nombre d’usuaris per
població). La primera és el suec.

50.000

Número de webs que ja tenen
el domini .cat.
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Les altres llengües
a casa nostra
En la darrera dècada, molta
gent ha arribat a casa nostra
des de diferents punts del
Planeta i, amb ells, les seves
respectives llengües. Avui
dia es calcula que ja s’hi
parlen, gairebé, 270 llengües
diferents 3. En aquest mapa
mundi, podem veure’n
l’origen de totes elles.

Amèrica: 24 llengues
Oceania: 4 llengues
Àsia: 72 llengues
Europa: 54 llengues
Àfrica: 115 llengues
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Les altres llengües
a casa nostra
abo’o
abron
adagbe
afrikaans
aimarà
aixanti
akan
albanès
alemany
amazig
amhàric
anglès
annobonès
àrab
arameu
armeni
asturià
atie
ayta
àzeri
bafang
bafia
bafut
baham
bahasa indonèsia
bainouk
bakoko
bakossi
bakweri
balamba
balante
balong
balutxi
bambara
bambibi
bamileké
bamun
bandjoun
banen
bangangle
bangwa
bari
basaa
basc
bassa
bassó
batanga

18

bengalí
beti
bicolano
bielorús
bissa
bissio
bodima
bretó
brijwasi
bubi
búlgar
bulu
buriat
cabil
calmuc
capverdià
castellà
català
cebuano
chiew chan
chinanteco
concani
coreà
crioll de Nicaragua
crioll haitià
croat
crow
dagbani
danès
digo
diola
duala
edo
ejagham
eslovac
eslovè
esperanto
estonià
eton
ewe
ewodi
ewondo
fang
fanti
finès
fon
francès

frisó
friülès
ful
ga
gaèlic irlandès
gagauz
gal·lès
gallec
gbe
georgià
grec
guambiano
guaraní
gujarati
gun
hakka
hassaniya
haussa
hawaià
hebreu
hindi
hindko
hokkien
hongarès
ibanag
igbo
ilocano
ilongot
inuit
ioruba
isfahani
islandès
italià
jahanka
japonès
javanès
jula
kannada
kanuri
kaqchiquel
kazakh
kenyangi
kimbu
kimbundo
kirguís
koniyaka
kuna

kurd
letó
lingala
lituà
llengua de signes:
algeriana
argentina
boliviana
catalana
equatoriana
espanyola
finlandesa
holandesa
polonesa
russa
senegalesa
colombiana
loko
luba
luxemburguès
makaa
malai
malaialam
malgaix
mali
maltès
mampruli
mandinka
mandjac
mangisa
maori
mapudungu
marathi
maurici
mbam
mbo
mbu’
medumba
mongol
mungaka
mwani
nàhuatl
ndowe
neerlandès
nepalès
ngemba
ngwo

noruec
nyokon
occità
oriya
oroko
osset
pahari
paixtu
palawan
pampanga
pangasinam
panjabi
papiamentu
persa
pichinglis
pidgin anglès
polonès
pongo
portuguès
quítxua
rapa nui
rashti
retoromànic
romanès
romaní
ruandès
rus
sami
sànscrit
saraiki
sard
sedang
selknam
senufo
serbi
serer
setswana
shirazi
shuar
sicilià
sikkimès
sileti

sindi
soninké
sranan
suec
susu
swahili
tagàlog
tailandès
tai korat
taiwanès
tamang
tàmil
tarifit
tàtar
telugu
tibetà
tigrinya
turc
twi
txec
txetxè
txol
tzeltal
ucraïnès
umbundu
urdú
urhobo
vietnamita
visaya
wali
warai
we
wòlof
wu
xinès cantonès
xinès kunminès
xinès mandarí
xinès teochew
yambassa
zapoteca
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Neologismes,
el català i els
nous esports

Català i esport.
Qüestió d’acollida
i d’oportunitats

Com totes les llengües, la catalana també
n’absorbeix paraules d’altres, per tal d’ampliar
el seu vocabulari. En el món de l’esport aquest
procés és especialment rellevant, perquè els
mateixos nouvinguts que s’han incorporat a
la nostra societat, a més a més de les seves
llengües i costums, han dut els seus esports, i
amb els esports, paraules noves per a designarlos. Ara, a les places, als patis de les escoles,
als poliesportius... ja hi sentim:

Com en tots els espais de la vida social —a la
feina, a l’escola, al barri, a la televisió...—, el
català també el trobem a l’esport. De fet, la
presència de la llengua catalana en el món de
l’esport li proporciona una gran potencialitat
com a llengua d’inclusió social, ja que aquesta
activitat ha esdevingut una eina privilegiada
de socialització, principalment per als més
joves, encara que també ho ha estat per als
esportistes professionals.

Cricket. Paraula provinent de l’anglès. En
els països del subcontinent indi, com l’Índia,
eI Pakistan o el Carib, és un joc de masses.
Actualment és el segon esport més popular del
Planeta, després del futbol.
Korfball. Paraula provinent de l’holandès. A
Catalunya n’existeixen 21 clubs, i competeix
a nivell internacional. Catalunya, al darrer
campionat europeu disputat als Països Baixos,
va quedar en cinquena posició.
Eisstocks. Paraula provinent de l’alemany;
també conegut com a icestock. Esport que té
els seus orígens als Alps. Es va introduir, a casa
nostra, l’any 2005.
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I aquestes cares
conegudes...
Andreiy Xepkin
Entrenador de l’handbol
base del FC Barcelona.
Exjugador del 1r equip
d’handbol. Va jugar-hi 12
temporades, 1993 – 2005
Com molts nous parlants, Xepkin recorda
clarament qui són els primers companys que
li van parlar en català, i qui ho fa actualment.
Recorda que als inicis de la seva estada al
FC Barcelona van fer uns cursets de català
amb d’altres jugadors de les seccions i
que això va ajudar-lo a adonar-se de la
importància de la llengua. Diu que aprendre
i parlar llengües no és el seu fort, i això
que en parla cinc! Parla l’ucraïnès, el rus,
l’anglès, el castellà i el català.
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Xepkin ens explica una anècdota que il·lustra
molt bé els inicis d’un nou parlant. Com tota
persona que s’inicia a parlar en una nova
llengua, allò realment complicat és superar la
por i la vergonya de les primeres vegades. Vaja,
allò realment difícil és “llançar-se a la piscina”,
és a dir, no tenir por a cometre errades. I és
que tots hem de ser conscients que d’errades,
quan es comença a parlar una llengua nova,
se’n cometen, i moltes. I això és universal: li
passa a tothom i amb totes les llengües.
El fet és que en Xepkin va ser convidat a fer
de comentarista en una retransmissió de dos
partits d’handbol per la Televisió de Catalunya.
El seu amic Enric Masip el va acompanyar al
pavelló, i s’adonà que l’Andreiy estava nerviós.
«Tranquil, te’n sortiràs.» I sí, se’n va sortir. Un
cop acabades les dues retransmissions d’aquell
cap de setmana, el director del programa li va
dir: «Ei, Xepkin, ha estat molt bé aquest cap de
setmana, has estat molt valent. No sabia que
parlessis el català amb aquesta desimboltura.»

De tot plegat, l’Andreiy en guarda un record
que l’utilitza per exemplificar com es perd la por
a utilitzar una nova llengua: «Vaig aprendre una
lliçó: les llengües s’aprenen a parlar trepitjantles, rebregant-les! Qui és que no comet errors
quan comença a parlar una llengua, eh? Ningú,
tots en cometem, només faltaria! A més a
més, als qui parlen català, els agrada tant
sentir parlar-lo a algú que abans no ho feia
que són capaços de perdonar-los totes les
barbaritats que es puguin dir, com jo aquell cap
de setmana, que en vaig dir moltes, però ningú
m’ho va tenir en compte, perquè el que valora
la gent és la bona intenció que hi poses!»
I això ens ho diu Xepkin, qui a més de parlar
català parla quatre llengües més. Per tant, fem
cas del seu consell i animem els que encara
no ho fan que utilitzin sense cap vergonya ni
por la llengua catalana, que els qui ja la sabem
els ajudarem a millorar i a agafar seguretat per
fer-ho.
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I aquestes cares
conegudes...
Gaby Cairo
Entrenador del primer
equip d’hoquei patins
del FC Barcelona.
Exjugador del 1r equip
d’hoquei patins. Va jugar-hi
11 temporades, 1993-2004
Gaby Cairo és una referència de l’hoquei a
can Barça. N’ha estat molt anys el capità,
i no per pocs és considerat un dels millors
jugadors d’aquest esport. En qualsevol
cas, el seu periple és semblant al de molts
jugadors d’origen argentí: va començar a
jugar a l’Argentina natal, va passar per Itàlia i
ha acabat jugant a casa nostra.
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Gaby Cairo és sinònim d’esforç. D’esforç
no solament esportiu —fet que el va dur
a capitanejar el FC Barcelona i la selecció
Argentina— sinó d’esforç per entendre i
apropar-se a la gent i la cultura que l’envolta.
Ja ho va fer quan va jugar a Itàlia i no ha estat
menys quan ho ha fet a casa nostra, tant a
l’Igualada com al Barça.
Si per una altra cosa destaca en Gaby és pel
seu sentit comú, per la facilitat que demostra a
l’hora de simplificar les situacions i per convertir
els suposats problemes en oportunitats. Tot
rient, ens explica una anècdota que va viure
tot just aterrar a Igualada, quan el president
li ensenyava les instal·lacions del seu nou
club. Es veu que van acompanyar en Gaby
als vestidors, en els quals hi havia penjada
una pancarta on hi posava: “Campions!”
Ràpidament, el president es va atansar a en
Gaby i li va dir: “Campions en catalán significa
campeones... Ahora no lo entiendes, pero ya
verás como poco a poco lo irás cogiendo...”

La cara d’en Gaby va ser d’absoluta sorpresa.
Ens diu: “Naturalment que ho vaig entendre!
Com vols que no ho entengui si domino
perfectament el castellà i l’italià? Però si les
tres són llengües llatines!”
Aquesta reflexió del Gaby és molt apropiada,
perquè demostra que moltes situacions
lingüístiques són més senzilles de gestionar
del que podem imaginar a priori. Però els
prejudicis lingüístics, encara són força estesos.
En aquesta anècdota ho veiem en l’actitud del
president, que donava per descomptat que en
Gaby no havia d’entendre el contingut de la
citada pancarta. Naturalment que aquest senyor
no va actuar de mala fe, però també ho és que
la seva actitud no aporta cap missatge inclusiu.
Ja ho destacarem al llarg de la guia: quan
tenim un nouvingut al davant –o qualsevol altre
ciutadà–, pel fet de ser-ho, no podem prejutjar
les seves capacitats lingüístiques. Per tant,
d’entrada mirem de parlar en català amb tothom.
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I aquestes cares
conegudes...
Eusebio Sacristán
Entrenador del FC Barcelona B.
Exjugador del 1r equip
de futbol. Va jugar-hi 7
temporades, 1988 – 1995
Eusebio Sacristán va construir una dilatada
trajectòria, com a migcampista, al primer
equip del FC Barcelona. I si tenim la seva
imatge ben present és perquè després de
penjar les botes, va agafar la llibreta i es va
convertir en tècnic. Actualment dirigeix el
Barça B.
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L’Eusebio va ser un dels molts fitxatges de
l’època que se n’ha acabat anomenant del
“Dream Team”. Casualitats del món del futbol,
durant aquells anys noranta, al Barça hi van
venir a parar molts jugadors d’origen basc
que, per sorpresa de molts, al cap de poc
temps de ser al club ja enraonaven en català.
L’Eusebio no va ser menys i va passar a ser
un catalanoparlant d’adopció més. Com s’ho
va fer? Doncs molt senzill, demanant a aquells
que sabien parlar en català que ho fessin amb
ell. Ràpidament s’adonà que, com a llengües
llatines que són, les diferències entre el
castellà i el català no eren gegantines, i poc
a poc se’n va anar amarant fins aconseguirne una fluïdesa absoluta. Destaca, del seu
procés d’aprenentatge, que allò primordial va
ser que els companys li parlaven en català,
i el fet d’identificar, ràpidament, companys

referencials. En aquest cas, l’Eusebio recorda
molt concretament la figura del Txiki que des
que va arribar a Barcelona va fer esforços per
aprendre la llengua, i va ser un exemple per als
qui encara no el parlaven.
Fent memòria, fa una valoració molt positiva
de la seva trajectòria lingüística, perquè té clar
que les llengües enriqueixen les persones i
ajuden la comunicació, perquè faciliten poder
arribar a tothom. També té clar que quan més
s’adapti una persona a la cultura del lloc on viu i
a la seva llengua, molt millor, perquè guanya en
llibertat i oportunitats.
Sens dubte, segons l’òptica de l’Eusebio i
de la immensa majoria de nous parlants, el
català suma. I suma perquè ofereix una porta
d’entrada a tota una cultura i a la seva gent.

25

AMB EL
Català,
xuta i
gOOOol!

A8

–––––––––––––––––
Quins són els
actors principals?
L’esport és una eina per a l’educació, és una
porta d’entrada a la millora d’aptituds i actituds,
irradia valors —treball en equip, sacrifici,
corresponsabilitat...— i genera reptes i il·lusió.
En aquest viatge, els nois i noies no hi van sols
perquè, com l’esport, l’educació també és un
treball d’equip. I en aquest equip hi hem de
comptar-hi aquells actors que són fonamentals,
i que descriurem al següent punt. Acotar-los
ens ha de permetre identificar-los en el nostre
entorn laboral i generar estratègies de treball
conjuntes. Per al que ens ocupa —la qüestió
de l’acollida i foment lingüístic en el món de
l’esport— és important que aquests actors
siguin conscients del que suposa fer una gestió
lingüística responsable i que puguin veure els
beneficis que això comporta, tant per a ells com
per als seus destinataris. Naturalment, aquests
tres actors responen a tipologies diferents, i
haurem d’adequar les eines i els recursos a les
seves característiques.
Els actors principals des d’on centrarem el
nostre treball són els usuaris i els beneficiaris,
els educadors i els entrenadors i, finalment, les
famílies.
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Usuaris i
beneficiaris
Treballem per ells, de manera directa.
Són el rovell de l’ou de la nostra feina
i els qui mereixen l’atenció última de
les nostres propostes i projectes, tant
teòrics com pràctics.

Famílies
Tot i ser actors indirectes en la majoria
dels nostres projectes, són una part
fonamental perquè s’aconsegueixin
els resultats que ens hem proposat,
perquè les nostres propostes de
transformació no s’acaben en el nostre
àmbit de treball.
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a mode d’exemple
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JOAQUIM M.
PUYAL

L’any 1984 l’equip del València CF va anar a jugar el partit de la primera
volta del campionat de lliga a l’estadi del FC Barcelona. L’entrenava
un exfutbolista nascut a Paterna que es deia Roberto Gil (no l’hem de
confondre amb Roberto Fernández, de Betxí, magnífic jugador i gran
persona que va jugar al Barça a finals de la dècada dels 80). Abans de
començar el partit, els jugadors valencianistes van sortir al terreny de joc
a fer el ritual de l’escalfament previ al partit. L’entrenador se’ls mirava
des del límit del terreny de joc. El meu col·laborador d’aleshores, Antoni
Bassas, se li va atansar i li va fer algunes preguntes en català. Roberto,
amb naturalitat i en un valencià ben genuí, les va contestar amablement.
Al cap d’uns mesos, el Barça va anar a València per jugar el partit
corresponent a la segona volta. Tal com va passar al partit d’anada, els
jugadors van sortit a fer l’escalfament i en Bassas també es va dirigir a
Roberto, en català. Després de sentir la primera pregunta, l’entrenador
valencianista li va dir: “Yo le voy a hablar en castellano. El valenciano
lo hablo en Catalunya. Pero en Valencia hablo castellano”. I, sense cap
altra mena de problema, va contestar tot allò que se li va preguntar.
Encara avui sóc incapaç de trobar la lògica que pugui haver-hi en el
raonament i en l’actitud lingüística d’aquell home. En canvi, no solament
comprenc sinó que també comparteixo el criteri de Josep Guardiola
a l’hora d’expressar-se en català quan, com a entrenador del Barça, li
fan en públic una pregunta en la nostra llengua. I tant li fa que sigui a
Wembley o a Tòquio. Així, dignifica l’idioma. El català no és una llengua
d’estar per casa. Mereix la mateixa consideració que qualsevol altra i
la independència lingüística dels catalans no cal que ens la doni ningú.
Depèn de nosaltres!
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Contextos
d’aprenentatge i
ús de la llengua
Totes les llengües tenen multitud d’espais
d’aprenentatge. Una llengua la podem aprendre
perquè ens la parlen els nostres pares quan
som petits, o quan anem a l’escola perquè
s’utilitza per fer les classes, a les acadèmies,
a la feina... tots aquests espais poden ser
complementaris.
Hem de ser conscients que el nostre espai
de treball pot reforçar la percepció de la
importància de la llengua catalana, dels seus
avantatges. Però sobretot pot facilitar que
tots nosaltres assolim una pràctica i una
gestió lingüística responsable i sostenible.
Més endavant es faciliten recursos perquè els
nostres programes i línies de treball s’adeqüin,
també, a la manera idònia de treballar l’acollida
lingüística de manera senzilla i efectiva.
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Problema?
Oportunitat!
Sovint hem tingut dubtes sobre com fer les
coses pel que fa a la llengua, què és el que calia
fer i per què. Probablement, el canvi radical
del paisatge lingüístic que hem viscut des de
fa deu anys, hagi pogut incidir en augmentar
una certa desorientació. Això és ben normal,
senzillament perquè mai ens havíem hagut
de fer càrrec —ni com a ciutadans ni com a
país— d’un mapa lingüístic de la complexitat de
l’actual. Ara bé, precisament aquesta situació
de canvi és tota una oportunitat per a la llengua
catalana i també per a nosaltres, com a gestors
que en som. Perquè aprendrem com gestionar
la llengua catalana en un marc de plurilingüisme
i això ens millorarà com a professionals de
l’educació, ampliarà els nostres recursos i les
nostres estratègies per afrontar tot tipus de
situacions, no solament de caire lingüístic.
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––––––––
––––––––
La gestió de la
llengua catalana
en un marc plural
de llengües

Els nostres
destinataris

Com comentàvem en el punt anterior, la realitat
lingüística d’avui dia té poc a veure amb la que
havíem conegut. Fins ara estàvem acostumats
al bilingüisme, i els nostres hàbits lingüístics
els hem bastit conforme a l’antiga realitat, no
la present. Podríem dir, doncs, que ens hem de
reciclar, que hem de tornar a repensar com fem
les coses en aquest àmbit, per tal que la gestió
que en fem d’ara endavant millori la qualitat
de la nostra feina i, per tant, el benestar dels
nostres usuaris.

Principalment, la feina que duem a terme
va dirigida a infants i joves, i és important
que tinguem en compte quines són les
característiques genèriques d’aquests
col·lectius, en relació amb les llengües. Primer
de tot, i encara que ens pot sonar a tòpic,
els nois tenen una facilitat superlativa per
incorporar nous coneixements. El fet d’estar
exposats a un contínuum de nova informació,
diversa i canviant, fa que la seva capacitat
d’aprenentatge sigui molt elevada.

Es tracta de raonar per què és útil i beneficiós
fer aquest canvi, acompanyar-lo de noves
estratègies i eines que ens permetin
desenvolupar-lo amb comoditat i normalitat,
i conscienciar-nos que canviar d’hàbits —
lingüístics o els que siguin— no és una pràctica
que es mudi d’un dia per l’altre. Per això
aprendrem a fer-ho d’una manera gradual i
marcant-nos objectius —tant individuals com
col·lectius—, perquè ens hi hem de sentir
còmodes i hem de tenir el control de tot el
procés.

Naturalment, això també afecta les llengües,
de manera que allò que de vegades ens diem
per a nosaltres mateixos, per als adults —ja
no tinc edat per a aprendre llengües!— no és
vàlid per a la canalla. Una altra qüestió que ens
diferencia molt dels més joves és que allò que
per nosaltres és una raresa, per a ells és el
més normal del món. És a dir, la majoria estan
avesats a escoltar —i sovint, a entendre— un
bon nombre de llengües. A on? Doncs a les
aules, al pati de l’escola, al parc on juguen tot
berenant... No com nosaltres, la majoria dels
quals hem estat convivint fins fa quatre dies
amb dues llengües: el català i el castellà.
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Els entrenadors
i educadors: la
consciència de ser
referent lingüístic

Ho fem per
ampliar les seves
possibilitats

Per aquells que desenvolupem una tasca
directa amb els nois i noies, el primer que
cal tenir clar és que la nostra situació, davant
d’aquests, és una situació de poder, d’autoritat
i de lideratge. I, per tant, tot allò que fem —
també pel que fa a la llengua— té una forta
influència en el seu comportament. La nostra
opinió i la nostra conducta lingüística, per a ells,
compta molt.

El motiu central que assumim a l’hora d’optar
per desenvolupar les nostres activitats en
llengua catalana és resultat de la convicció
que, fent-ho així, ampliem les capacitats de
comunicació i desenvolupament dels nostres
destinataris. És molt senzill: fent-ho en català
generem l’oportunitat a tots aquells qui encara
no el parlen que se’ls faci normal sentir-lo, i a
aquells qui l’han començat a parlar d’oferir-los
un marc d’ús, un espai on poder practicar-lo.

Aquí s’obre un dels primers grans elements
de reflexió que hem de tenir en compte
quan desenvolupem les nostres tasques: cal
intentar que allò que diem tingui una correlació
i correspondència amb allò que fem. Com
popularment es diu, cal predicar amb l’exemple.
Ara bé, com en tot canvi d’hàbits, a mesura
que anem progressant anirem descobrint que
certes coses que a priori ens semblaven molt
complicades, ens resulten senzilles, i al revés.
Abans de tot, però, cal que tinguem clar que
això no ho fem perquè sí, ho fem per un seguit
de motius molt concrets que volem assumir i
que creiem que milloraran, en darrera instància,
les condicions de possibilitat dels nostres
usuaris.
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Per vèncer alguna possible reticència, que
gairebé sempre té a veure amb els dubtes de
si ens entendran o no, tinguem en compte
aquests dos consells:
1. La immensa majoria de nois i noies amb
qui treballem entén perfectament el català,
perquè l’han après o l’estan aprenent a
l’escola —al marge de si nosaltres notem
que l’usin més o menys. És més, segons
les dades oficials, també la població adulta
entén, de manera molt majoritària, el català
(ja hi tornarem quan parlem de les famílies).
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Punts de reflexió
previs a l’actuació
2. Com hem deixat entreveure més amunt —i
com hem vist amb l’exemple del Xepkin, a la
pàgina 10—, allò que costa no és aprendre
una llengua, sinó llançar-se a parlar-la. Amb
una actitud desacomplexada i natural —és
a dir, parlant-los en català, sense que això
suposi cap alteració de l’activitat que estem
fent—, generarem un alt grau de confiança
entre aquells que encara estant cercant
espais on utilitzar-lo.
El que hem d’aconseguir és això: que els nois
i noies maximitzin la confiança en si mateixos
i se sentin forts per utilitzar un nou recurs que
els serà útil i els obrirà portes.

Consensos col·lectius
Quan el nostre equip de treball prengui la
decisió d’implementar les mesures que es
recomanen en aquesta guia, és molt important
que tots els canvis que vulguem dur a terme
siguin consensuats de manera col·lectiva. És
molt recomanable consensuar el què i el com.
Què és allò que volem, exposant objectius,
reptes, indicadors, i com ho volem canviar:
quines eines i quines estratègies utilitzarem.
Per tant, és bo treballar la dimensió lingüística
de la nostra feina de manera cohesionada
i transversal, de manera que tots els
components de l’equip n’estiguem al cas i que
tots els companys se sentin que els fem costat
quan iniciem les accions pràctiques. Per tant,
és un tema que cal parlar, treballar i consensuar.
I una bona manera de fer-ho, és, de bon inici,
situant-lo en el mateix nivell d’importància que
la resta de temes que tractem en les nostres
reunions preparatòries.
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Punts de reflexió
previs a l’actuació
Els canvis són graduals, i comencen per un
mateix.

objectius que volem abastar i els mètodes que
seguirem per arribar-hi.

Ens serà molt útil, abans de tot, ser conscients
que, en darrera instància, el que proposem
en aquesta guia és una nova mirada als
nostres hàbits, principalment als lingüístics.
I certament, hi ha hàbits que no es canvien
d’un dia per l’altre, sinó que obliguen a realitzar
un esforç i una feina determinada gràcies a la
qual, poc a poc, anirem veient els resultats.
Cal no desanimar-se ni, d’entrada, generar
expectatives inabastables.
Tot i que els hàbits els incorporem de manera
individualitzada, la seva legitimació —i el
seu canvi— ens vénen determinats des d’un
col·lectiu. Arribats aquí, podem enllaçar això
que hem dit amb el punt anterior: molts de
nosaltres haurem de revisar alguns dels nostres
hàbits i buscar les estratègies per canviar-los,
però si aquests canvis no els projectem en un
marc comú —el del nostre equip de treball—
perdem molta efectivitat.

Si ho fem així, reforçarem la línia de treball
que hem iniciat. Dit d’una altra manera, ens
obliga a estar-hi a sobre. I, segon, ens permetrà
saber en tot moment què és allò que funciona
i què és allò que ens costa més de realitzar.
D’aquesta manera podrem anar reprogramant
aquelles accions que s’encallin, sense haver-les
de desestimar.

Seguiment de les propostes per poder-les
millorar.
Ho repetim, estem parlant de canvis d’hàbits
dins d’un marc de treball global. Per tant, un
cop tinguem aplanats els dos punts previs,
ens serà de molta utilitat fer un calendari dels
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Els dos grans blocs. La presència i l’ús oral.
Proposem iniciar les tasques dividint el bloc de
llengua en dos eixos força diferenciats. Per una
banda, abordarem les qüestions que tinguin a
veure amb la presència de la llengua catalana
en el nostre equip de treball, en les nostres
instal·lacions i en la comunicació escrita. Per
altra banda, l’ús de la llengua englobarà tots
aquells elements que es refereixin al seu ús
oral. Per tant, tindrem en compte quins idiomes
utilitzem entre nosaltres, quins utilitzem quan
ens dirigim als usuaris i quins utilitzem quan
ho fem amb tercers —pares, entitats amb qui
treballem i institucions. Per descomptat, tant
nosaltres com el nostre equip de treball ha de
valorar i prioritzar per quines comencem. A
continuació n’oferim n’oferim algunes que
creiem que són senzilles i fàcilment assumibles.

Educadors i
entrenadors

B8

–––––––––––––––––
Recomanacions per a la presència del català.
Per començar, i pensant en anar-les ampliant,
podem iniciar amb:
i.

Formularis interns
1. Correus electrònics
2. Notes i apunts
3. Anotacions pissarra
4. Tasques

ii. Formularis externs
1. Cartes i circulars
2. Informes (fundacions, institucions...)
3. Publicacions
4. Pàgina web, contestador telèfon...
iii. Retolació
1. Edifici
2. Despatxos
3. Anuncis (lavabo, cuina...)

Recomanacions per a l’ús.
En la mateixa línia, proposem, per iniciar, fer el
seguiment de les següents:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Això és, per exemple, que ens esforçarem a
parlar en català a tots els usuaris nous que
entrin al centre, i mirarem de canviar d’hàbits
amb els qui sempre hem parlat en una altra
llengua. Això ho podem fer, primer, centrantnos en algun dels usuaris amb qui tinguem una
relació més estreta, amb qui ens sembli que
ens serà més fàcil fer aquest canvi d’hàbits i
després anar-ho estenent a la resta.
Igualment, si hi ha algun company amb el
qual tinguem l’hàbit de dirigir-nos amb alguna
altra llengua que no sigui la catalana, podem
practicar el català durant algun moment
de la nostra jornada. Per exemple, podem
escollir alguna estona d’especial tranquil·litat i
distensió, com quan parem per esmorzar o fem
un descans. Anar canviant aquests hàbits amb
gent propera ens permetrà agafar confiança en
les nostres capacitats per, posteriorment, fer-ho
extensible en d’altres situacions que, a priori,
ens resulten més complicades i ens mereixen
més atenció. Ja ho hem dit: parlem d’un procés
gradual, i hem de ser nosaltres mateixos els qui
hem de saber administrar els objectius per tal
d’anar-hi acomodant la nostra gestió lingüística.

Equip - usuaris
Equip - famílies
Equip - externs
Membres - equip
Equip - fundacions i institucions
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Usuaris i
beneficiaris

–––––––––––––––––

Antoni
Bassas

L’experiència demostra que per a una persona jove com vosaltres és
gairebé més fàcil aprendre una llengua nova que marcar un gol. Ja ens
agradaria als grans tenir la facilitat per adquirir el vocabulari i disposar
d’aquesta orella afinada que posseïu vosaltres per capturar l’accent, i
que permet que en qüestió de mesos parleu en català com si haguéssiu
viscut aquí tota la vida. Sou bons, molt bons, aprenent llengües. I com
que la llengua que us ensenyen a les escoles és per a ser usada en
totes les situacions diàries, l’esport no n’és una excepció.
He treballat alguns anys com a periodista esportiu al costat de
futbolistes professionals fitxats pel Barça, i la majoria dels que han fet el
pas per aprendre el català s’han guanyat l’afecte especial dels aficionats
i han tingut més oportunitats de feina a Catalunya després de retirar-se.
És el cas de Txiki Begiristain, jugador basc que va venir a Catalunya el
1988 fitxat per Cruyff i al cap d’un any ja es feia entendre en català. A
en Txiki li va anar molt bé veure TV3 i escoltar Catalunya Ràdio: això li
va permetre aprendre moltes paraules gairebé sense esforç. Anys més
tard es va convertir en Secretari Tècnic del Barça, contribuint a guanyar
els abundants títols de l’època del president Laporta. Però us podria
parlar també de Gorka Iraizoz, que va ser porter de l’Espanyol, o de
Gaby Cairo, jugador d’hoquei patins que va venir de l’Argentina i que ara
és l’entrenador del Barça, o del jugador de bàsquet madrileny Roberto
Dueñas, que va jugar al Barça, a l’Akasvayu de Girona i al Joventut. Qui
de vosaltres serà el següent?
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–––––––––––––––––
Pluralitat
d’entitats, més
oportunitats
Els usuaris dels serveis amb qui treballem —o
d’altres que tinguin unes propostes similars—
són el moll de l’os d’aquesta guia. Cal tenir
present que un treball estratègic amb els
usuaris, com el que proposem, pot tenir com a
resultat una implicació de molts més individus.
És a dir, la feina que desenvolupem ha de tenir
un efecte multiplicador perquè la capacitació
dels receptors es basa en un treball de reflexió
que els aporta nous continguts i eines per
repensar la seva visió de la llengua catalana i la
seva gestió lingüística.
En una societat com la nostra, existeixen
múltiples entitats que dediquen la seva tasca,
o bona part, a l’acollida lingüística. De vegades,
són entitats que treballen per al conjunt de
la població immigrada; d’altres, se centren
en un determinat país, potser majoritari en
la immigració d’aquell municipi; d’altres, se
centren en la població que, tot i no ser d’origen
immigrat, perquè ja són nascuts aquí, volen
millorar el seu ús del català. Per tant, disposen
d’informació útil i, lògicament, d’una gran
capacitat per arribar i comunicar-se amb les
noves famílies nouvingudes. Aprofitem-ho.
Una bona opció, ja que bona part dels projectes
en què treballem incorporen dinàmiques molt
properes a les seguides als centres escolars
és la d’establir-hi ponts per, conjuntament,
incidir en l’acollida lingüística. Coordinem-nos
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per fer propostes que siguin transversals i que
puguin ser assumides, en darrera instància, per
diferents entitats i institucions. La guia que tens
a les mans pot ser un recurs vàlid per aquells
qui ens demanen recursos per afrontar la gestió
de noves situacions lingüístiques. Si compartim
recursos probablement ens trobarem amb la
sorpresa que algunes de les propostes que
presentem ja les tenen assumides però que
ells en poden aportar de noves. Per exemple,
s’està desenvolupant una molt bona feina a
les aules d’acollida de les escoles d’arreu del
país —consulteu, per exemple, el següent web:
http://www.xtec.es/lic/nouvingut/. Posant-nos-hi
en contacte ens pot ajudar a obtenir recursos
per desenvolupar millor la nostra feina, de
manera que ens permeti dispensar una atenció
molt més personalitzada als infants amb qui
treballem que són, a la vegada, usuaris de
l’aula d’acollida. Es tracta, en darrera instància,
de fer que l’aprenentatge o educació del noi o
noia amb qui treballem tingui una continuïtat
en totes les esferes d’aquest aprenentatge,
i que, en la mesura del possible, seguim una
mateixa cadena de transmissió. Per tant, fóra
bo comunicar-nos habitualment amb el centre
(tutor/a de l’aula d’acollida, tutor/a d’aula
ordinària, equip directiu si fa falta...).

Usuaris i
beneficiaris

C2

–––––––––––––––––
Transmetre
la importància
de la llengua
Quan treballem amb els usuaris, la dimensió
lingüística de la nostra feina la podem
transmetre de manera directa o de manera
indirecta. De manera directa ho podem fer
sempre que se’ns demani, sempre que hi hagi
preguntes directes sobre aquesta qüestió. I,
de manera indirecta, relacionant-ho amb la
nostra feina. No es tracta tant d’estar pendents
contínuament de parlar d’aquesta temàtica, sinó
d’assegurar-nos que, de manera transversal, és
present en les nostres tasques. En el capítol
anterior ja hem vist quins poden ser aquests
nous espais per a l’ús de la llengua catalana,
tant a escala presencial com oral. Es tracta
de treballar, de cara als nois i noies usuàries,
tenint en ment les coordenades dels tres punts
següents:
Transmetre l’oportunitat del català
Ja hem parlat de la importància de fer confluir
al nostre discurs una visió positiva i de futur
en relació amb el català. De fet, a la pràctica
tothom anirà comprovant al seu dia dia que el
català és important; és a dir, s’hi trobarà aquell
qui vagi a l’escola —i també els mateixos
pares—, aquell qui busca feina, aquell qui vulgui
integrar-se en el teixit associatiu d’allà on viu...
Per tant, la visió que cal desprendre del català
és una visió d’oportunitat social. Al marge de
les llengües que ja parli el nostre interlocutor, el
català li sumarà més oportunitats.

Encoratjar els nois a aprendre el català i
reconèixer-los l’esforç
Es tracta, de manera fàcil i intel·ligent, de
desmuntar els tòpics que no solament graviten
al voltant del català, sinó al voltant de totes les
llengües. Al cap i a la fi, doncs, caldria posar en
valor les capacitats cognitives de les persones
amb qui treballem, fent-los veure que, per
a tots aquells projectes que volen abastar i
que abastaran al llarg de la vida, el català és
una bona eina per fer camí. A tots ens agrada
que ens reconeguin els nostres esforços i
sobretot si van lligats a l’aprenentatge. Perquè
l’aprenentatge d’un idioma ho posa en valor
en un pla col·lectiu, perquè el referent d’una
llengua sempre és el d’una comunitat humana,
diversa i plural. Per tant, ens fa sentir part d’un
tot amb qui compartim un element emocional
potent, com ho és la llengua. Cal tenir en
compte i poder explicar que aquest sentiment
de pertinença no ha de ser unilateral, sinó que
pot incloure més d’una llengua.
Facilitar-los l’accés a l’aprenentatge del català
La nostra posició de professors i educadors
ens atorga un posició cabdal com a facilitadors
en el procés d’aprenentatge. Amb el català
hem de seguir les mateixes pautes i “trucs”
que tots ens empesquem per facilitar l’accés i
l’aprenentatge de coneixements. A continuació
en veurem uns quants que ens poden ser útils:
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–––––––––––––––––
Recursos per
facilitar-ho
1. Per exemple, si entre els nostres usuaris
comptem amb nois i noies que ja han passat
per aquest estadi d’aprenentatge de la
llengua, podem posar-los com a exemple per
a aquells que han d’iniciar aquest trajecte. Es
tracta de fer visible que som un grup d’iguals
i que tots en som capaços, i que els que se
n’han sortit abans ho han fet perquè el grup
els ha ajudat en aquesta tasca, i que aquesta
ajuda serà la mateixa que rebran aquells qui
ara inicien l’aprenentatge.
2. Per generar confiança i autoestima en
l’aprenentatge, és bo que siguem capaços
de valorar les cultures i les llengües d’origen
d’aquests joves nouvinguts. Hem de fer
visible que totes les llengües valen igual,
i que el català n’és una més. Això els
reforçarà en la convicció que conèixer i
utilitzar la llengua catalana com a llengua
comuna és important, perquè no exclou la
potenciació de les seves llengües d’origen
en diferents espais de la vida social.
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3. És recomanable que els propis dinamitzadors
i professors que desenvolupen els
programes tinguin informació sobre el món
de les llengües (veure l’annex “Recursos”)
i siguin capaços de donar informació al
respecte. Per exemple, si ens arriba un noi
d’origen amazic, cal saber que els amazics
representen el nombre de parlants materns
més elevat a casa nostra, després dels
catalanoparlants i els castellanoparlants.
4. També hem de ser capaços d’explicar-los
que ells són el futur de la llengua, que hi
tenen un paper fonamental. La llengua no és
propietat de ningú, és una eina a l’alça per
prosperar en el país que compartim.
5. A continuació presentem una sèrie de
recursos que ens poden ser útils per al
dia a dia: els primers són estratègies per
facilitar la comunicació i els segons recullen
un seguit d’idees per corregir i ajudar en
aquelles situacions en les quals un nou
catalanoparlant tingui dubtes:

Usuaris i
beneficiaris

C4

–––––––––––––––––
Recursos
pragmàtics, a l’aula
o l’espai educatiu
Estratègies per facilitar la comunicació:
• Començar sempre en català tenint presents
els motius d’adreçar-se en aquesta llengua.
Un, per exemple, és que en facilitem la
familiarització a l’interlocutor. O, un altre,
que pel fet d’anar-la entenent, li facilitem
l’entrada a tot un ventall d’esdeveniments
fets en català —des de lúdics a laborals,
passant pels culturals... En cas que
l’interlocutor doni mostres de poca
comprensió, podem:
• Parlar just el necessari i escoltar molt —la
persona es sentirà més acollida.
• Si se’ns demana que canviem de llengua,
trobar-ne una que sigui tan familiar com sigui
possible per a l’interlocutor i que nosaltres
coneguem.

La millor manera de corregir els nostres usuaris
és:
• Sempre esperar que el nostre interlocutor
hagi acabat, no interrompre’l.
• Si hem vist que comet errors, quan acabi,
podríem fer-li una pregunta retòrica que
permeti visualitzar la correcció. Per exemple:
“Aquest cap de setmana vam anar al zoo i
vaig veure leones.” Resposta: “Ah sí? Vas
anar al zoo i vas veure lleons? I què, com
eren, tenien la boca molt grossa, aquests
lleons?”.
• Aquestes correccions permeten introduir
lèxic nou, sinònims... de manera que si es
desconeixen, podem explicar-ne el significat
i fer que la conversa s’allargui.

• Si s’utilitza una altra llengua diferent del
català intentar repetir alguna paraula o
frase en català, per exemple, donant la
benvinguda o acomiadar-nos.
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famílies

Enric López
Vilalta

Maig de 2005. Em demanen posar la veu en off
d’una sèrie de programes anomenada La classe
del Barça, que TV3 emetria aquella tardor. Es
tracta d’uns documentals en què els jugadors
del Futbol Club Barcelona imparteixen lliçons de
tècnica de futbol a nois i noies dels equips base
del club. He de fer dues versions, en català i en
castellà, perquè el programa es comercialitza
en totes dues llengües. Reconec que em costa
més fer-ho en castellà, tot i que em vaig criar en
aquest idioma. No vaig dominar el català fins als
18 anys, però ràpidament es va convertir en la
meva llengua d’acollida, i ha acabat sent l’eina
bàsica de la meva professió.
En un dels capítols, em crida l’atenció el cas
d’un dels joves alumnes de la classe de Samuel
Eto’o, en la qual ensenya els secrets de la
rematada a gol. Es diu Keita Balde, és d’origen
senegalès i, potser pel seu origen africà, el
golejador camerunès li presta una atenció
especial durant les sessions. Però hi ha grans
diferències entre tots dos. El jove Keita, de
10 anys, ja pertanyia a la segona generació
d’immigrants subsaharians. Havia nascut a
Catalunya, a Santa Maria de Palautordera, i es
pot dir que ja era un català més, tot i que el
seu color de pell, a finals dels anys 90, encara
captava massa mirades. El reportatge sobre
Keita Balde reflectia la perfecta integració

del jove aspirant a futbolista a la societat
catalana. El futbol, és clar, l’havia ajudat en
aquest procés, però també la llengua. El jove
Keita parlava un català correctíssim, amb una
graciosa barreja d’accents, a mig camí entre el
Montseny i Dakar. Els seus pares, Mamadou i
Sily, arribats una dècada abans al nostre país,
amb prou feines es feien entendre en castellà,
però se sentien orgullosos que el seu fill
s’hagués adaptat tan bé al repte de créixer en
un país bilingüe.
En aquests sis anys, Keita ha continuat els seus
estudis de primària i d’ESO, ha perfeccionat el
seu català i, paral·lelament, ha progressat en la
seva carrera futbolística. Ha jugat en les diverses
seleccions catalanes, ha fet molts gols amb la
samarreta blaugrana, potser tants com Eto’o,
però triomfar en el Barça és un privilegi a l’abast
de molt pocs. Després d’una cessió al Cornellà,
durant l’etapa cadet, la Lazio s’ha fixat aquest
any en ell i se l’ha emportat al seu equip B. A
Roma, Keita Balde no deixarà de practicar el
català, perquè a l’equip hi ha tres exblaugranes
més. Però segur que, a hores d’ara, ja es deu
fer entendre en italià, i potser ben aviat aprendrà
les variants dialectals romanes. No podia ser
d’una altra manera. Keita sap que la llengua és
la millor eina d’integració social que es coneix.
Juntament amb el futbol, és clar.
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–––––––––––––––––
Coneixement de
l’entorn lingüístic
Les famílies dels nois amb qui treballem són
part fonamental en l’aprenentatge de les
pròpies criatures. Els professionals que ens
hi dediquem, ho sabem perfectament: en
l’educació no hi ha compartiments estancs, ans
al contrari. La feina que fem amb els més joves,
sovint, cal que sigui visualitzada pels pares,
per així poder seguir reforçant la tendència de
treball que s’està duent a terme, també, des de
casa.
Com hem anat veient, la proposta que anem
desgranant és, al cap i a la fi, una proposta
pedagògica de fons perquè el que es busca és
un canvi d’hàbits que poden ser exportats, a
més a més de la llengua, a d’altres esferes de
l’ensenyament —perquè ens fan reflexionar
sobre els tòpics, sobre els prejudicis i perquè
ens posa a l’abast noves eines.
Quan treballem amb nois i noies els pares
dels quals són d’origen nouvingut ens trobem,
sovint, amb la percepció que cal reforçar més
l’actitud dels pares davant de les nostres
propostes que no pas la dels seus fills. És a dir,
podem percebre una frontera cultural —entesa
de manera àmplia, com a conjunt de valors i
pràctiques— que provoca que costa fer-nos
entendre —també, aquí, de manera àmplia, no
solament en l’àmbit lingüístic. Com ja haurem
experimentat, la superació d’aquesta barrera és
qüestió de temps.
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Ara bé, la feina que tenim entre mans pot ser
que ens plantegi reptes nous, sobretot pel que
fa a la comunicació. Per tot plegat, cal poder
ampliar les estratègies comunicatives i buscar
els recursos adequats per comunicar-nos amb
els pares; això és, no solament d’apropar-los a
la llengua catalana sinó, també, la pròpia idea
de la importància de la llengua.
En aquest repte, com en quasi tots dels que
hem anat destriant, treballar sols ens resta
eficàcia. L’acollida i integració lingüística de
famílies nouvingudes es fa, avui dia, amb l’ajut
de diverses iniciatives, entitats i institucions.

D2

D3

–––––––– ––––––––
famílies

La llengua
catalana com a
eina d’integració
La dimensió més important d’una llengua és
la seva capacitat inclusiva i cohesionadora,
i això val tant pels que ja hi som com per
aquells que hi arriben. Per tant, davant de les
famílies d’origen nouvingut que acudeixen als
nostres centres i clubs, podem facilitar, en una
primera instància, una informació indispensable
per al seu futur immediat: això és, la realitat
lingüística de l’entorn i la importància del seu
aprenentatge.
De més a més podem establir contactes amb
entitats de l’entorn que puguin ser útils per
a aquestes famílies. També seria bona una
recollida d’informació útil —sobre ajuts, serveis,
característiques de l’entorn— per tal d’orientarles i un impuls d’activitats lúdiques.

Com tants
d’altres...
Si a Catalunya no hi hagués hagut immigració
durant el segle XX, avui seríem poc més de
2 milions d’habitants,4 i, per tant, la llengua
catalana no ocuparia l’espai preeminent que
hem vist que ocupa en els exemples del punt
A3 d’aquesta guia. De fet, solament un de
cada quatre catalans actuals pot dir que té els
quatre avis i àvies nascuts a Catalunya, que és
tant com dir que la nostra societat és feta de
nouvinguts, de diferents èpoques i diferents
orígens. Per tant, aquest repte d’aprenentatge
de la llengua amb què es troben aquestes
famílies no és pas nou, sinó que al llarg de la
història moltes altres famílies ja han passat per
aquest procés. Cal subratllar que al cap i a la fi
ha estat un procés d’èxit. Se’ls ha d’explicar,
doncs, que ells també tenen un paper en
la història de la nostra llengua, com molts
nouvinguts l’han tingut en un passat proper.
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Emoció i
aprenentatge
Moltes famílies d’origen nouvingut arriben a
casa nostra amb un absolut desconeixement
de la nova realitat. Aquest desconeixement,
també, inclou els aspectes lingüístics, de
manera que en un primer moment caldrà fer
pedagogia per fer-los entendre la situació
lingüística. Per tant, cal lligar els aspectes
propers al fet emocional i a l’aprenentatge.
Explicar que l’aprenentatge de la llengua
catalana els servirà per augmentar les seves
capacitats per desenvolupar-se en el nou entorn
i que, a més a més, els farà sentir —i que siguin
sentits pels seus nous conciutadans— més
propers. Perquè si hi alguna cosa que valora
sempre una societat d’acollida és constatar
l’esforç que un nouvingut fa per aprendre la
llengua pròpia d’on han anat a raure, i això a
casa nostra és cabdal.

Estratègies de
comunicació amb
els nouvinguts
Per facilitar la comprensió oral del català a les
persones nouvingudes podem utilitzar un seguit
d’estratègies, com ara les següents:
• Parlar a una velocitat inferior a la normal .
• Acompanyar el missatge amb gestos.
• Simplificar el vocabulari.
• Repetir frases, si escau, o traduir alguna
paraula.
• Formular frases de manera que es puguin
respondre de manera senzilla.
• Interpretar els missatges incomplets i ajudar
a completar-los.
• Fer preguntes que mirin de comprovar
que l’interlocutor o interlocutora ha entès
correctament la informació.
• Si es fan sessions d’acollida —o qualsevol
activitat, com ara la presentació del curs,
de la temporada, reunió inicial amb les
famílies...— per a les persones nouvingudes
o aquelles que no utilitzen habitualment
el català, és important que els continguts
d’aquestes sessions i els materials de
suport incloguin informació sobre la llengua
catalana, i la presentin com a llengua
comuna en els territoris on és llengua pròpia,
i que, alhora, continguin informació sobre
les gairebé 270 llengües que comptem a la
nostra societat.
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famílies

Pautes per a la
comunicació escrita
Si aconseguim que, en el nostre espai de
treball, la llengua catalana i tingui una presència
visible i preferent, ja estem facilitant que la
persona que hi interactuï —una família que
vingui a visitar-nos, per exemple—, percebi la
importància d’aquesta llengua i la normalitat
amb què és viscuda en el nostre centre.
Algunes estratègies que ho poden facilitar són:

En cas que editem un material nou, o en
reeditem un altre perquè se’ns ha esgotat, per
a la seva redacció tindrem en compte:

• Hauríem d’assegurar-nos que qualsevol
imprès o material que s’editi estigui sempre
en català a més de la llengua en la qual es
vol editar.

• Tenir a l’abast suports de traducció en les
llengües en què és previsible de rebre
demandes per facilitar la comprensió dels
documents impresos que necessitin les
persones nouvingudes.

• Si es volen fer materials en diverses
llengües però el nombre de llengües es
considera excessiu, es poden fer diferents
versions bilingües —català i una altra
llengua—. Les versions bilingües tenen el
valor afegit que són més personalitzades cap
a la comunitat a la qual s’adreça el material.

• Utilitzar frases curtes i redactats clars i ben
estructurats.
• Utilitzar il·lustracions que facilitin la
comprensió d’una idea.

• En el cas de les versions multilingües,
cal posar de manera preferent la llengua
catalana. Es pot fer de diverses maneres:
posant-la en primer lloc, amb un cos de lletra
més gran, un color destacat, aprofitant els
recursos de les il·lustracions —sempre que
la tipologia i els continguts del document ho
permetin—, etc.
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Diccionaris
i lèxic

Campanyes i
publicacions

Directori que conté webs sobre terminologia
dels esports: http://www.dmoz.org/
World/Catal%C3%A0/Llengua_catalana/
Terminologia/L%C3%A8xics_i_vocabularis/
Ind%C3%BAstries/

“Fem equip. Posem el català en joc!”.
Campanya pel català a l’esport del Govern
d’Andorra: www.catala.ad

Diccionari general de l’esport del TERMCAT,
Centre de Terminologia, 2010: www.termcat.
cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/Presentacio/
Podeu trobar una ressenya al web de la
Generalitat, a:
www6.gencat.cat/llengcat/liu/48_51.pdf
Diccionari visual Els esports del Consell de
Mallorca: www.conselldemallorca.net
(al cercador escriure “diccionari visual” / Els esports,
núm. 42)

Llengua i esport. Full lingüístic elaborat pel
Servei Comarcal de Català del Baix Camp amb
vocabulari específic de cada esport. Disponible
també en línia per números a: www.cpnl.cat
(al cercador escriure “Llengua i esport”)

(anar a El català a Andorra/ Campanyes/ Campanyes
anteriors/Campanya de promoció del català adreçada
al món de l’esport)

“I són aquí... i són aquí... i són aquí els
catalans!”. Campanya pel català a l’esport de la
Catalunya del Nord:
www.tornaveu.cat/html/parlem_d_esport____
parlem_de_c.html
Petita Guia del Supòrter Català. Publicació
de sensibilització sobre el català a la Catalunya
del Nord (bilingüe català-francès), elaborada
en col·laboració amb la USAP, el Futbol Club
Barcelona i els Dragons Catalans. Es pot trobar
en pdf a: www.calameo.com
(al cercador escriure “Petita Guia del Supòrter
Català”)

Programa “Apadrina un futbolista” promogut
per la Federació Privada Catalana del Futbol
i Tallers per la Llengua. Més informació a
l’article de David Vila “Futbol i llengua, factors
d’integració” publicat a L’Escletxa, primavera
2008: www.tallersperlallengua.cat
(al cercador escriure “Futbol i llengua”)
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Altres
Capítol “Esportistes integrats” dels gags
humorístics realitzats conjuntament entre
la Plataforma per la Llengua i la productora
Minoria absoluta:
www.youtube.com/plataformaxllengua
Capítol “Amb la llengua fora” del programa
Caçadors de Paraules (TV3):
www.tv3.cat/videos
(al cercador escriure “amb la llengua fora”)

Catalunya en joc. Espai dels videojocs
esportius en clau catalana:
catenjoc.wordpress.com
La Calaixera. Portal de revistes en línia, blocs,
webs de federacions i associacions, etc.
relacionades amb l’esport, en llengua catalana,
(promogut per l’Ajuntament de Girona):
www.lacalaixera.cat
(anar a Esports)

Altres recursos entorn a l’esport i la inclusió
social
Activitats organitzades pel Centre d’Estudis
Olímpics de la UAB, de difusió entorn l’esport,
la immigració i la inclusió social:
http://olympicstudies.uab.cat/imm07/cat
(anar a Recerca / Difusió)

Article sobre el Llibre Blanc sobre l’Esport
de la Comissió Europea, basat en l’esport i la
inclusió social: www.claror.cat
(anar a La Revista/Hemeroteca/Reportatges/
Reportatges Esportius/Esport, eina d’integració per
als immigrants)

Grup de Treball de Prevenció i Integració
a través de l’Esport del Col·legi Oficial de
Psicòlegs de Catalunya. Grup de recerca sobre
esport i inclusió social amb un enfocament
psicologista: www.copc.cat
(anar a Seccions/Esport/Grup de Treball de
Prevenció i Integració a través de l’Esport)
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La Plataforma per la Llengua ha elaborat aquesta
guia d’acollida lingüística per tal de donar resposta
a moltes situacions que es donen en el dia a dia
en el context de l’esport i, en general, en totes les
relacions personals que es generen dins d’aquest
àmbit. Algunes d’aquestes relacions són les que
s’estableixen entre l’entrenador i el seu equip,
entre els jugadors i jugadores, entre el club i l’afició,
entre els monitors i el jovent... i totes elles creen
situacions i àmbits d’ús de les llengües que fem
servir per comunicar-nos, per projectar-nos i per
identificar-nos entre nosaltres.
L’esport i els equips esportius són un símbol
d’identificació i valors compartits, són clubs
diversos que han esdevingut un emblema del
nostre país davant del món i davant nosaltres
mateixos. I la causa de tot plegat no ha estat
únicament l’abast esportiu dels seus èxits, atès que
les copes guanyades i les fites acomplertes no són
ben bé la principal causa del reconeixement que hi
puguin aconseguir, sinó que la principal causa és,
més aviat, la manera com ho hagin aconseguit. I
aquesta manera ha d’estar plena de continguts i
de valors, com ara: el valor de la feina ben feta; el
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valor del treball en equip; el valor de la constància;
el valor de la fe en les pròpies facultats i recursos;
el valor de compartir; el valor d’assumir les pròpies
responsabilitats; el valor de la superació; el valor de
trencar tòpics i apostar per un nou estil, més valent
i més honest, de fer la feina i, sobretot, el valor
de donar una resposta a tots els que, en temps
anteriors, varen lluitar per la causa de crear un club i
una identitat compartida.
Existeix una gran relació i paral·lelisme entre tots
aquests principis i valors del bon esport i els de
la nostra filosofia a l’hora de dinamitzar i defensar
l’ús social de la llengua catalana; de fet, es tracta
de valors de la col·lectivitat, de valors positius i
constructius que sumen energies i encoratgen. Són
valors que reforcen l’autoestima del grup, la cohesió
i l’harmonia des de la base de la bona conducta,
de la conducta cívica, responsable i honesta. La
llengua catalana, sens dubte, es beneficiarà de tots i
cadascun d’aquests principis perquè ella és un altre
d’aquests valors col·lectius que actua en benefici de
la nostra cohesió com a poble i, per això, compartir-la
seguint l’esquema dels valors del bon joc és i serà la
millor de totes les nostres jugades com a país.
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No hi ha esport sense normes, i no hi ha llengua
sense una gestió lingüística que ens la faci parlar
en uns moments o altres, amb uns parlants o altres.
Les normes del bon joc han de seguir una lògica
i una coherència; les de la bona gestió lingüística
de les nostres llengües, també. En les llengües, és
important dissenyar un joc que permeti que totes
hi guanyin, i aquest joc s’anomena sostenibilitat
lingüística. La sostenibilitat de totes les llengües
garanteix que totes tinguin les mateixes garanties de
benestar en el seu futur i, doncs, cal dissenyar unes
pautes segons les quals aquest objectiu fonamental
del joc no es vegi perjudicat. La pauta principal seria,
d’entrada, que tota llengua ha de ser la llengua
vehicular principal o llengua comuna del territori
on ha nascut i on ha desenvolupat la seva gramàtica
i la seva literatura. Segons tot això, és evident que
la llengua catalana és la llengua vehicular del nostre
país que millor respecta aquestes pautes del joc de
la sostenibilitat lingüística.

en tots els esports, de jugades possibles, n’hi ha
més d’una. En el cas de la llengua, n’hi ha dues,
que són les que més es practiquen: la del canvi de
llengua i la de l’abandonament de la llengua. I,
com acostuma a passar, únicament una de les dues
és una jugada neta, exemplar i productiva: en aquest
cas, ho és la del canvi. Canviar de llengua és el que
fem quan passem del català a una altra llengua
perquè la intercomprensió entre nosaltres i l’altre
parlant és dificultosa i insuficient: aquesta és una
jugada pertinent i legítima, que en cap moment no fa
minvar la qualitat del joc de la sostenibilitat. Ara bé,
si el que fem és abandonar la llengua o, altrament
dit, deixar-la de parlar sense cap necessitat i sense
comprovar prèviament que l’interlocutor entengui
el català, la jugada serà destructiva i, segurament,
lesionarà tant la vitalitat del català com la possibilitat
de crear nous àmbits d’ús de la llengua per tal que
les persones que encara no la parlen la puguin
començar a aprendre i a parlar.

Pel que fa a la gestió lingüística, quan i com hem
de parlar una llengua per tal de no saltar-nos les
normes del nostre joc? Arribats en aquest punt, el
seguiment del partit es complica perquè, com passa

Pel que fa a l’evolució de la nostra tècnica en
els hàbits lingüístics, des de fa alguns anys hi
ha hagut un canvi a favor de la pròpia superació,
de la projecció dels nostres recursos i de
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l’enriquiment de les nostres estratègies. Es tracta
del reconeixement de la importància que juguen
els parlants d’adopció, que mai no han de ser
considerats com a parlants de segona divisió. De
fet durant moltes dècades ha estat un gran error
no tenir-los en compte en l’alienació dels primers
equips ni dels encontres més crucials, perquè la
llengua, sense aquests parlants, no podrà comptar
mai amb les garanties de futur que mereix.
Adoptar una llengua és sempre un acte voluntari
i enriquidor perquè aconsegueix que el nou parlant
estableixi amb la llengua adoptada el mateix grau
d’afecte i se senti tan implicat en l’estat vital de la
llengua com un parlant d’origen.
A casa nostra, d’alguna manera, la gran majoria en
som, de parlants d’adopció, perquè qui no n’és del
català, probablement n’és del castellà. Per tant, el
catalanoparlant d’origen pot ser castellanoparlant
d’adopció i el castellanoparlant d’origen pot ser
catalanoparlant d’adopció. L’avantatge de tots
quatre conceptes, tan llargs i feixucs, és que ens
permeten veure amb claredat que podem compartir
quelcom més que una mateixa societat o lliga
lingüística; de fet, podem formar part, si volem,
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del mateix equip i fer caure un antagonisme tòpic
i absurd entre catalanoparlants i castellanoparlants
que, com ja sabem, fa molt de temps que no
existeix.
Tots i totes, siguin les que siguin les nostres arrels
i els nostres orígens, o la nostra segona o tercera
llengua d’ús habitual, podem formar part d’un
mateix “vestuari” que rep de cadascun de nosaltres
una molt valuosa aportació per a la consecució de la
seva cohesió i la seva unió. I allò que ens permetrà
formar part del mateix equip serà una identitat
comuna, compartida i expressada en la llengua
històrica del país, que és la llengua catalana. I, en
conseqüència, és aquesta la llengua que amb més
esportivitat i justícia ens permet jugar en un torneig
solidari i universal a favor de la defensa i el respecte
de la diversitat lingüística i cultural que tant ens
defineix com a éssers humans.

Mª Purificación Pinto Fernández
Membre de l’Executiva de la Plataforma
per la Llengua
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Fonts:
1
Aquestes dades s’han extret de les següents fonts: Enquesta d’usos lingüístics a
Catalunya 2008, Enquesta modular d’hàbits socials 2010 “Usos lingüístics”, Enquesta
d’usos lingüístics a la Catalunya Nord 2004, Enquesta de coneixements i usos
lingüístics de la població d’Andorra 2004, Enquesta d’usos lingüístics a l’Alguer 2004,
Enquesta sobre la situació social del valencià 2004 i Estadística d’usos lingüístics a la
Franja d’Aragó 2004.
2
Aquestes dades s’han extret de les següents fonts: Enquesta d’usos lingüístics
de la població, Ethnologue, Portalingua, Softcatalà, Alexa, Wikipèdia, Fundació.cat i
Ministerio de Cultura.
3
Exposició Les llengües dels catalans, elaborada pel GELA i el CIEMEN amb el
finançament de l’Obra Social Caixa Sabadell.
4

Cabré, Anna. El sistema català de reproducció. Barcelona: Proa, 1999.

Bibliografia de referència:
Plataforma per la Llengua. De cara a la ciutadania, de cara al català. Barcelona: 2009.
Plataforma per la Llengua. Guia pràctica d’acollida lingüística. Guia de recursos per a
l’acollida en llengua catalana destinada als agents educatius i socials. Barcelona: 2007.
Cabré, Anna. El sistema català de reproducció. Barcelona: Proa, 1999.

–––––––––––––––––
63

–––––––––––––––––

© Plataforma per la Llengua
Dipòsit legal: B-13.642-2012
Barcelona, maig del 2012
Tiratge: 2.000 exemplars
Textos: Marc Biosca
Hi han col·laborat: Eulàlia Buch, Jordi Manent, Daniel Mundet, Carmen Pérez, Maria Purificación Pinto,
Gemma Ponsa i Eloi Torrents.
Coordinació editorial: Francesc Reverté.
Disseny gràfic i maquetació: Estudi muto.
Fotografies: Fundació FC Barcelona.
Correcció lingüística: Cristina Juher.
Agraïments: Directora del centre de la Fundació FC Barcelona de Santa Coloma de Gramenet i directora del
centre de la Fundació FC Barcelona Carmel.

–––––––––––––––––

coberta.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2

08/02/12

10:12

Plataforma per la Llengua
Via Laietana, 48 A. Principal 2a
08009 Barcelona
info@plataforma-llengua.cat
Tel.: 93 321 18 03
Fax: 93 321 12 71

www.plataforma-llengua.cat

Avinguda Arístides Maillol, s/n
08028 Barcelona
fundacio@fcbarcelona.cat
(00 34) 902 189 900

AMB EL
Català,
xuta i
gOOOol!
Guia d’acollida
lingüística al món
de l’esport

http://fundacio.fcbarcelona.cat

Amb les anècdotes dels
periodistes esportius:

Puyal, Bassas
i López Vilalta

