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Editorial

Aquests darrers mesos han suposat canvis important en molts
aspectes de les nostres vides. El present encara és incert, i el futur
llunyà. En aquest context difícil, la Plataforma per la Llengua
no s’ha aturat, perquè la llengua i la societat no s’aturen, perquè
els greuges i les discriminacions continuen, i perquè els drets i les
oportunitats han de continuar vigents.
Així, des del teletreball, intensificant al
màxim els recursos digitals i amb el
suport dels nostres més de 20.000 socis,
la Plataforma per la Llengua ha continuat
desenvolupant les seves campanyes.
L’organització ha ajornat tots els actes
presencials que tenia previst celebrar
aquests darrers mesos i ens hem bolcat
a dissenyar noves estratègies per aconseguir resultats tangibles per a
la nostra llengua. Ho hem fet, és clar, prioritzant aquells àmbits que
entenem que, amb el nou context social, són més necessaris que
mai: com els continguts audiovisuals per a infants, adolescents
i joves, Disney+ i tot el seguit de plataformes digitals, entre molts
d’altres.

Desconfinar
la llengua

La pandèmia, i la seva gestió per part del govern espanyol,
també han tingut incidència en la llengua, ja que, contra allò que
reclamaven les institucions internacionals, l’administració estatal ha
continuat obviant la pluralitat lingüística dels ciutadans.
Aquest és només un exemple més de la situació en què es troba la
nostra llengua. Una llengua que, com recordava el president de la
Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, en el discurs dels Premis
Martí Gasull i Roig d’enguany, “en el seu propi territori ha estat o està
marginada, perseguida, prohibida o sense ple reconeixement legal.
Som una anomalia brutal: no hi ha en tot el món democràtic cap
llengua de la mida del català amb una desprotecció legal tan gran”.
Què podem esperar d’un estat –es preguntava Escuder– que ha
ratificat la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries,
però fa 19 anys que no la compleix? Espanya –malgrat la
democràcia– té una legislació lingüística plenament supremacista:
des de l’obligatorietat de saber només castellà fins a la preeminència
del castellà sobre qualsevol de les altres llengües que se suposa que
l’estat també hauria de fer-se seves i, per tant, defensar i promoure.
Per anar bé, l’estat hauria de fer del català llengua oficial d’estat, que
això no vol dir llengua oficial a tot l’estat!
Com amb el clima, o amb la sanitat, ens trobem també en una
emergència lingüística. Per això, tot i el confinament i les dificultats
d’avui, cal reaccionar i avançar.
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La repressió històrica
de la llengua catalana
durant el segle XX

Quan hi ha un mínim marc
de protecció, l’Administració
de l’estat també l’incompleix

Avui dia l’ordenament jurídic espanyol encara privilegia el
castellà i els seus parlants. La Constitució espanyola de 1978
proclama que el castellà és l’única llengua oficial de l’estat
i n’imposa el coneixement a tots els ciutadans, cosa que
significa que aquells que tenen altres idiomes com a llengua
familiar tenen una obligació d’adaptació addicional, tant a la
comunitat lingüística dominant com a un poder que opera en
una llengua que no és la seva.

D’ençà del 2007 la Plataforma per la Llengua ha aplegat
uns 200 casos de discriminacions greus per part de les
administracions de l’estat espanyol contra ciutadans que
volien fer servir el català. El 70% d’aquestes han estat de
funcionaris i personal de l’Administració de l’estat. El 2019
n’han estat 20. En la majoria dels casos no s’ha aplicat cap
correcció ni investigació, tot i que s’havia incomplert la llei.
Sovint l’Administració ha negat els fets, o fins i tot n’han sortit
acusades o perjudicades les víctimes. Aquí en teniu alguns
exemples.

Així, amb Primo de Rivera la repressió de la llengua es feia
amb publicitat, per estendre la por, i estava fonamentada en
la imposició del castellà en la vida quotidiana, la substitució
dels referents culturals catalans, la creació de dissensió
filològica, l’estroncament de la projecció de futur del català i el
desprestigi de la llengua.
Per la seva banda, durant el franquisme la repressió del
català es fonamentava en què tot allò que no s’autoritzava
no es podia fer. El règim tenia per objectiu el retorn al
prefabrianisme, el trencament del relleu generacional del
català i el foment de la fragmentació amb moviments com el
blaverisme, el leridanisme i el tortosinisme.
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Des del 2012 hi hagut un augment considerable de les discriminacions
lingüístiques a l’estat espanyol.
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Cossos policials
Sistema judicial
Altres institucions
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Hisenda ordena que
no s’ofereixi l’atenció
telefònica en català
Les persones que atenien
telefònicament els dubtes
i les peticions de cites per
presentar la declaració de
l’impost de la renda del
2019 van rebre a l’inici de
la campanya una directriu
explícita de no atendre
en “catalán, valenciano
o gallego”, llevat que la
persona ho demanés de
manera “reiterada”.
Desembre del 2019
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En un cicle de conferències organitzat el mes de desembre de
2019 per la Societat Catalana d’Estudis Històrics i el Centre
d’Història Contemporània de Catalunya, diversos historiadors
van exposar com els règims dictatorials de Miguel Primo de
Rivera i Francisco Franco van fer de la minorització del català
un objectiu central. En destaquem dues intervencions, la del
professor Josep Maria Roig i Rosich, al voltant de la repressió
lingüística durant la dictadura de Primo de Rivera, i la de Josep
Maria Solé i Sabaté, al voltant de l’etapa franquista.

Nombre de discriminacions lingüístiques
fetes per l’administració general de l’estat
a ciutadans per fer servir el català

20

Aquest ordenament jurídic en què un grup lingüístic té
uns drets més amplis i un estatut superior està inspirat
pel nacionalisme espanyol, una ideologia de caràcter
marcadament supremacista respecte del castellà.
Tanmateix, l’actual no és el més agressiu entre els règims
nacionalistes espanyols que han regit la vida de la majoria de
catalanoparlants des que l’estat espanyol es va conformar.
Aquesta certa relaxació ha servit perquè alguns sectors del
nacionalisme espanyol propaguin el mite revisionista que el
català, de fet, mai no hauria estat perseguit.

Abril del 2019

Després dels cossos
policials i el sistema
judicial, les agressions
lingüístiques més greus
les cometen RENFE i les
institucions que tramiten
el pagament de tributs o la
percepció d’ajuts socials.

“Esto es España y aquí
hablamos español”
- La Guàrdia Civil
vexa un ciutadà belga
perquè parlava català,
però no castellà
El ciutadà belga Kris
Chalier passava el control
de seguretat de l’aeroport
del Prat. La Guàrdia Civil li
va requerir que ensenyés
una bossa que duia sota
la roba. Chalier, que no
sap parlar castellà, els va
explicar, en català, que es
tractava d’un recipient on
se li emmagatzemaven els
excrements, que havia de
portar com a conseqüència
d’una operació de càncer.
Els agents van exigir-li que
els parlés “en español”, i
en no poder-ho fer, el van
denunciar per “pertorbació
de l’ordre públic”. Des de la
Plataforma per la Llengua
se’l va acompanyar en la
defensa.

Juny del 2019

“Hablar en valenciano
es una falta de respeto”
- La Policia Nacional
al·lega “agressió verbal”
per adreçar-s’hi
en català
Dos cotxes de paisà de la
Policia Nacional van aturar
un ciclista d’Elx. Després
d’escorcollar-lo li van
requerir, com a condició
per deixar-lo marxar, que
deixés de parlar-los en
“valenciano”. En negar-s’hi, el
van denunciar per “agressió
verbal” i “falta de respecte” a
l’autoritat. La Plataforma per
la Llengua es va fer càrrec de
la defensa i es va aconseguir
una disculpa pública dels
agents i que es retiressin els
càrrecs al ciclista.
Novembre del 2019

Una parella no pot
celebrar el casament
civil en català
Un jutge de Manresa i
el secretari judicial van
al·legar que no sabien parlar
català minuts abans de
celebrar el casament d’una
parella que havia demanat,
explícitament i amb
antelació, que fos en aquesta
llengua. El casament es va
haver de celebrar al final en
castellà, per no ajornar-lo.
Des de la Plataforma per la
Llengua es va aconseguir que
el secretari judicial hagués
d’assistir a un curs de català.

Òscar Escuder
President de la
Plataforma per la Llengua

Lleis, no paraules
El nou govern espanyol ha manifestat en diverses
ocasions des de la investidura del president Pedro
Sánchez la voluntat de respectar la realitat plurilingüe
de l’estat espanyol. Així, tot i ser-ne molt escèptics,
la Plataforma per la Llengua, des de l’inici d’aquesta
legislatura, hem aprofundit el treball que ja teníem
fet sobre diverses propostes legislatives per modificar
les principals normes de l’estat que fomenten la
discriminació de la llengua catalana i converteixen en
llei el supremacisme lingüístic castellà.
Aquestes propostes pretenen modificar les principals lleis
que discriminen les llengües pròpies que no són el castellà
i ajudar el govern de l’estat a convertir en una realitat
les intencions que ha expressat –de moment, només
amb paraules. Alhora, totes aquestes modificacions
permetrien, en cas d’aplicar-se, que Espanya complís
finalment la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries (CELROM), ratificada per l’estat fa gairebé
20 anys. Entre aquestes propostes en què la nostra entitat
ha treballat hi ha la modificació de la Llei orgànica del
poder judicial, que té un paper fonamental en la -nocompetència lingüística dels jutges als territoris de parla
catalana de l’estat espanyol. Sabeu que al Canadà, si ets
francòfon, pots demanar un judici en francès arreu del
territori canadenc?
També continuem treballant en les propostes legals
perquè el català pugui ser llengua oficial de l’estat i
de la Unió Europea, i també per garantir que les lleis
es publiquin, amb igualtat total, en totes les llengües
que són oficials en els territoris de l’estat. Posem tota
aquesta feina a disposició del govern espanyol. La
voldran aprofitar? D’ell depèn que les seves declaracions
d’intencions es converteixin en lleis, i que no restin
només en paraules. Com ja he dit abans, en som molt
escèptics, que ningú pensi que som ingenus. Però per
nosaltres no quedarà!!
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Un dels mites més repetits pel nacionalisme espanyol és que el
coneixement general i l’ús estès del castellà és fruit de la voluntat
lliure de la població i de les forces del mercat, sense que hi hagi cap
imposició del poder públic. En realitat, el castellà és la llengua de
l’estat espanyol més regulada, protegida i imposada. La Constitució
espanyola fa del castellà l’única llengua oficial de l’estat i n’imposa
el coneixement a tots els ciutadans. A més, quan Espanya va entrar a
les Comunitats Europees l’any 1986, només va demanar l’oficialitat
del castellà. Sota l’empara d’aquest marc antiigualitari, cada any
les institucions espanyoles i europees aproven desenes de normes
que exigeixen l’ús del castellà en territoris on
el català és la llengua pròpia. L’any 2019,
aquestes normes discriminatòries van
ser 134. Com sempre, regulaven àmbits
molt diferents: la petició d’ajuts,
la redacció de documents oficials,
l’educació, l’etiquetatge, els requisits
per exercir determinades professions,
la simbologia institucional…

Els exemples en són molts. El reglament intern del Parlament
europeu per a la novena legislatura va continuar vetant l’ús
parlamentari del català. El Reglament del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea es va modificar, però va continuar limitant
el dret d’opció lingüística a les llengües oficials de la Unió.
El govern espanyol va establir que els centres educatius espanyols
a l’estranger ensenyarien llengua castellana, però no es va oferir
l’ensenyament del català per als fills de famílies catalanes.
El Consell General del Poder Judicial va mantenir la política d’exigir
el coneixement del castellà a tots els treballadors del sistema
judicial, mentre que el català només seria valorat com a mèrit i
en circumstàncies determinades. En un acord d’Espanya amb
l’Organització Internacional per a les Migracions, aquesta segona es
va comprometre a elaborar material informatiu per als immigrants
de Mali en castellà, francès i bambara, sense tenir en compte que
alguns d’aquests immigrants viuen en territoris catalanoparlants.
Tots aquests exemples despullen una política d’imposició exclusiva
del castellà d’un estat que es comporta com si els catalanoparlants
no fossin ciutadans del tot.

La clau de la democràcia
lingüística a Espanya

Petits avenços en
els drets lingüístics
en matèria policial

Allò que hauria de fer l’estat espanyol per avançar cap a un règim legal no supremacista
ni discriminatori vers els ciutadans que parlen català. Si Espanya volgués equiparar-se
a la resta de democràcies avançades del nostre entorn caldria que endegués, a grans trets
i com a punt de partida, uns quants canvis legals:

En els últims mesos hem vist
amb alegria dos petits avenços:

—— Modificació de l’article 3 de la Constitució espanyola per eliminar el caràcter d’única
llengua oficial de l’estat que estableix per al castellà. Espanya hauria d’adoptar un model
semblant al de la resta d’estats democràtics amb un fort plurilingüisme regional, com són
Bèlgica, el Canadà o Suïssa. Així, el català seria tan oficial de l’estat com ho és el castellà.
També caldria eliminar el deure únic de saber el castellà.
—— Revisió de totes les normatives que beneficien o imposen el castellà per sobre de
les altres llengües. Aquest procés es podria endegar fins i tot sense la modificació
constitucional. Caldria modificar els centenars de disposicions legals, reglaments,
tractats, reconeixements simbòlics i funcionament lingüístic de l’estat per eliminar-ne
el tracte preferent del castellà i adequar-los al nou reconeixement, amb l’adaptació de
criteris racionals, objectius, compensatoris i proporcionals.
—— Petició de l'oficialitat plena del català en el marc de la Unió Europea.
—— Caldria endegar polítiques de discriminació positiva vers la resta de llengües pròpies
que no són el castellà per contrarestar els molts anys de tracte afavoridor únic vers
els ciutadans que parlen aquesta llengua.

Disposicions legals impositives del castellà aprovades durant el 2019
Àmbit

Disposicions
estatals

Disposicions
comunitàries

Disposicions de
l’ONU i altres
organitzacions
internacionals

Total

Ajuts

12

0

0

12

Documentació

21

48

2

71

Documentació i etiquetatge

0

1

0

1

Documentació i requisits

1

0

0

1

Documentació i simbologia

0

2

0

2

Educació

10

0

0

10

Etiquetatge

5

19

1

25

Requisits

8

1

0

9

Simbologia

2

1

0

3

Total

59

72

3

134

—— La Direcció General de
la Guàrdia Civil ha inclòs
en els cursos d’accés a la
primera destinació l’estudi
de la llengua catalana per a
aquells agents destinats al
Principat.
—— La Prefectura Superior
de Policia de València va
emetre el mes de febrer
una instrucció per garantir
que en tots els serveis de
la Policia Nacional al País
Valencià hi hagi agents que
entenguin la llengua del
territori.
No hauria de ser gens
extraordinari que les autoritats
responsables de la policia
garanteixin que els agents
respectin els drets lingüístics
de la ciutadania. Però atès
que no estem en una situació
de normalitat democràtica,
celebrem aquestes fites i
continuem treballant per
assolir-ne més.

Igualtat lingüística: llibertat, pluralitat i democràcia
l’11 de febrer de 2020 al Congrés de Diputats.
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Fotografia: Carlos Vieito

La imposició legislativa del castellà durant el 2019

Internacional

Espanya, a l’examen de drets humans
(i lingüístics) de l’ONU

“The Catalan Language:
10 million European voices”

És la tercera vegada que l’estat espanyol se sotmet a l’Examen Periòdic Universal,
un mecanisme de les Nacions Unides que avalua la situació dels drets humans a tots
els països del món. Per dur a terme aquesta avaluació, l’ONU pren com a vara
de mesura el compliment dels principals tractats internacionals de drets humans
per part del estats membres de l’ONU.

En el marc de la tasca que duem a terme des de la Plataforma
per la Llengua per defensar el català en l’àmbit internacional,
un dels eixos de treball en què posem més atenció és la projecció
de la llengua catalana a l’exterior, amb l’objectiu de donar-ne
una bona imatge davant l’opinió pública internacional, tot
posant una atenció especial en la necessitat que el català es deixi
de percebre com una llengua minoritària arran del seu estatus
jurídic anòmal a l’estat espanyol i la UE.

Concretament, denunciàvem que aquesta situació de discriminació estructural
contradiu la prohibició de discriminació per raó de llengua recollida en els articles
2 i 27 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, així com en l’article 2 del Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, i demanàvem al Consell de Drets
Humans de l’ONU que reconegui aquesta situació i recomani a l’estat espanyol que
adopti les mesures necessàries per posar fi a la impunitat de la discriminació lingüística.
A part del lliurament de l’informe sobre la discriminació lingüística a l’ONU, la
Plataforma per la Llengua vam poder assistir el passat mes de desembre a la sessió
prèvia celebrada a Ginebra, en què vam explicar als representats dels estats membres
del Consell de Drets Humans la vulneració dels drets lingüístics que l’estat espanyol
exerceix contra la llengua catalana.

Fotografia: David Poudevida

D’entre les accions que duem a terme per intentar complir
aquest objectiu, la nostra entitat va dissenyar l’exposició
“The Catalan language, 10 million European voices”, que va
estar exposada al Parlament Europeu entre el 4 i el 8 de març de
2019. Aquesta exposició, d’una banda, posa en valor la vitalitat
de la llengua catalana, tot remarcant que el català no és una
llengua minoritària, sinó amb més de 10 milions de parlants;
però, d’altra banda, també mostra que el català està sotmès a
una situació de discriminació estructural que no pateix cap altra
llengua de dimensions similars i que seria impensable en altres
estats multilingües democràtics com Bèlgica, Suïssa o Canadà.
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Atès que, en el marc d’aquest procediment, les organitzacions de la societat civil
poden presentar informes a l’ONU sobre els estats avaluats, des de la Plataforma per la
Llengua vam denunciar en el nostre informe la discriminació lingüística que pateixen
els ciutadans de parla catalana en l’àmbit judicial o en els òrgans administratius, entre
d’altres àmbits. A més, també vam destacar que les discriminacions generen un marc
d’impunitat dels funcionaris que facilita que cada any es continuïn produint múltiples
discriminacions greus que no s’investiguen ni se sancionen.

Cambridge

Després de la inauguració al Parlament europeu, l’exposició
ha iniciat una gira per Europa que ja l’ha dut a Londres, la
Universitat de Cambdrige i Lisboa. Després de la interrupció
forçada a causa del confinament per la Covid-19, “The Catalan
Language: 10 million European voices” viatjarà cap a Berlín,
Frankfurt, Jerusalem, Zagreb o París, entre d’altres destinacions.

Lisboa

Cambridge

Marga Payola
Arquitecta i membre de l’Executiva
de la Plataforma per la Llengua

L’ONU denuncia
que Espanya
discrimina el català
Primer va ser el Consell d’Europa, i ho fa periòdicament,
que demana que Espanya respecti la llengua catalana
quan analitza el compliment de la Carta de les Llengües
Regionals o Minoritàries. I ara és l’ONU, que també
denuncia la discriminació lingüística que patim els
catalanoparlants dins l’estat espanyol.
El Relator Especial de Minories de l’ONU, Fernand de
Varennes, ha publicat el seu informe Report of the special
rapporteur on minority issues on his visit to Spain després de
visitar diferents regions de l’estat espanyol i de reunirse amb diferents governs i entitats, entre les quals la
Plataforma per la Llengua.
L’objectiu de l’informe és analitzar la situació i “promoure
una realització plena i efectiva dels drets humans de les
minories”. I sí, l’ONU reconeix els catalans, per primera
vegada, com una minoria dins de l’estat espanyol, i per
tant aquest té l’obligació de vetllar pels nostres drets
col·lectius, la nostra cultura i la nostra llengua. Però de
veritat, plenament.
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Fotografia: Jordi Bedmar

Ep! Minoria no vol dir minoritària! Sinó que es considera
“minoria” aquell grup lingüístic que signifiqui menys de
la meitat de la població espanyola. Varennes ha entès
que la predominant legalitat del castellà a la Constitució
discrimina i arracona la resta de llengües de l’estat i
relata que ha detectat “llacunes i omissions” en la llengua
als serveis públics de l’estat, al sistema judicial i a
l’ensenyament, fet que discrimina els catalanoparlants.
Cada vegada tenim més veus internacionals a favor del
català! Gràcies al vostre suport, la feina que fem des de
l’àmbit internacional comença a donar els seus fruits.
Seguim!
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L’audiovisual en català

Vivim immersos en moments de canvi de paradigma en
l’àmbit de l’audiovisual i això es tradueix en variacions
significatives en la presència del català en el conjunt de
l’oferta de continguts disponibles arreu del domini lingüístic
i en l’evolució de l’Espai Català de Comunicació (ECC).

Consum televisiu,
plataformes noves
i segmentació de públics

Segons l’estudi Consum i percepcions dels mitjans
audiovisuals a Catalunya, elaborat per Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) l’any 2019, ja s’han produït
canvis significatius en els hàbits d’accés al contingut
audiovisual. El telèfon mòbil com a dispositiu i internet com
a mitjà ja han desbancat la televisió com a opció predilecta
dels catalans a l’hora d’accedir als continguts.
A dia d’avui, 9 de cada 10 persones miren la televisió en
emissió directa cada dia, però les hores que hi dediquen
minven en els segments més joves de la població.
En paral·lel, 6 de cada 10 persones declara consumir
diàriament serveis audiovisuals sota demanda, amb un
volum d’hores que competeix amb les dedicades a la
televisió en els segments més joves de la població, però
que decau en els grups més envellits. Clarament hi ha una
complementarietat entre aquestes eines, i la tria d’una o
d'una altra està lligada a factors com l’edat i els usos, però la
tendència dels darrers anys és de puixança clara del consum
de serveis OTT, sobretot pel que fa a la ficció.
Aquesta situació ha provocat un descens en l’oferta de
continguts audiovisuals en llengua catalana, ja que el
català es discrimina sistemàticament en la majoria de les
plataformes OTT. Això se suma a la ja empitjorada oferta que
vivia la nostra llengua amb l’arribada de la televisió digital
terrestre (TDT) i l’obertura de multiplicitat de canals temàtics
entre mitjans i finals de la dècada dels anys 2000.
Es per això que cal afegir a la reclamació que la Plataforma
per la Llengua engegà amb la campanya “El català sense
fronteres” l’any 2015, de reciprocitat entre mitjans de
comunicació en llengua catalana d’arreu del domini
lingüístic, emparada per la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries (CELROM) i la directiva 2010/13/UE,
una demanda nova d’intervenció pública per assegurar la
presència de continguts en català a les plataformes digitals,
que constitueixen alhora un repte i una oportunitat
per a la reconfiguració de l’ECC en l’era digital.
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L’audiovisual en català

Antoni Royo
Historiador i membre
de l’Executiva de la
Plataforma per la Llengua
Enric Balaguer i Jordi Taurinyà
Casal del Conflent

Un repetidor nou
TV3 al Conflent
No tot són males notícies!
El 13 de febrer passat es
va instal·lar al Conflent
un repetidor perquè els
habitants d’aquesta comarca
puguin veure els canals de
la televisió pública catalana.
Ara per ara, l’antena dona
accés a aquests continguts
a 8.000 persones, però té
capacitat per doblar aquesta
audiència i arribar a 16.000.
Aquesta iniciativa és fruit
del treball conjunt de la
Plataforma per la Llengua i el
Casal del Conflent en el marc
de la ja citada campanya
“El català sense fronteres”,
i ha estat finançada a
través d’una campanya
de microdonatius. Una
mostra més de la demanda
ciutadana de reciprocitat.
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A la Catalunya del Nord, l’expressió
audiovisual en català és molt limitada.
Pel que fa a l’àmbit radiofònic, hi ha una
sola ràdio: Ràdio Arrels, la més antiga
de les ràdios lliures del territori, que
emet des de 1981. Quant a la televisió,
la cadena FR3 emet un curt telenotícies
cada dia i un magazín setmanal.
Els nord-catalans que volen veure
o escoltar la seva llengua ho poden
fer gràcies a les ones que els poden
arribar del sud... Impossible fins ara al
Conflent, perquè el relleu de la comarca
senyorejada pel Canigó, que uneix els
catalans, també els barra el pas de les
ones. El 13 de febrer del 2020 fou un
gran dia. La instal·lació d’un repetidor
nou ara permet sintonitzar els canals
de la televisió i la ràdio públiques
de Catalunya i també de la televisió
balear. La iniciativa va ser acollida molt
positivament, tant pels conflentins
catalanoparlants com pels qui l’entenen,
malgrat que no saben (o no gosen)
parlar-lo, i també pels qui tenen afinitats
per la llengua catalana, perquè l’aprenen
a les classes de català per a adults
organitzades pel Casal del Conflent
i Òmnium Catalunya del Nord, o
els alumnes de les escoles Bressola
o bilingües, que gaudeixen ara amb
el Canal Súper 3.

Ivan Solivellas
Lingüista i membre
de l’Executiva de la
Plataforma per la Llengua

Reciprocitat
d’À Punt, ja!

IB3 i la
reciprocitat

La posada en funcionament de
les emissions de la nova televisió
valenciana À Punt va suposar una
important inflexió en el panorama
audiovisual valencià, completament
orfe des del tancament de Canal 9
i la prohibició de la recepció
de TV3 i la resta de canals de la
Corporació Catalana. À Punt
ha sabut corregir els errors de
l’antiga televisió valenciana,
tant pel que fa a la llengua com
respecte als continguts. El valencià/
català és la llengua vehicular del
conjunt de la programació, i no
juga un paper subordinat, com
passava amb l’antiga Canal 9;
i els seus programes s’han obert
a un panorama d’informació i
coneixença de la realitat del País
Valencià, en totes les seues facetes,
que tindrà un paper important en
la consolidació de la consciència
de pertinença a un determinat
àmbit nacional. Totes aquestes
raons justifiquen la necessitat d’una
reciprocitat que permeta la recepció
immediata d’À Punt en la resta
del territori. Una reciprocitat que
permetria, a més, als altres parlants
tenir accés directe a les modalitats
valencianes de la llengua, tant
pel que fa a les paraules com a la
pronúncia, i serviria per a donar a
conèixer la realitat actual, més enllà
dels tòpics, del País Valencià i de les
seues gents.

La Diada de les Illes Balears del
2005 va veure néixer IB3, l’ens públic
de radiotelevisió de la comunitat
autònoma balear. Actualment,
quinze anys després, la televisió
balear s’ha anat consolidant amb
un índex de quota de pantalla del
3,46% durant el 2019 i, que a hores
d’ara, se situa al voltant d’un 4,3%.
Els espectadors, a més de valorarne la qualitat informativa i la
professionalitat, reconeixen sobretot
que trien aquest canal perquè
ofereix els continguts en català, la
qual cosa demostra que existeix una
demanda de productes televisius
en la nostra llengua. El problema,
però, és que n’hi ha pocs, almenys
si els comparam amb els que hi ha
en les llengües que no pateixen cap
situació de substitució lingüística.
Per això, és més important que mai
exigir una reciprocitat total entre els
diferents canals de radiotelevisió en
català, de manera que tant IB3 com
À Punt, sense deixar de banda TV3
—i d’altres—, puguin sintonitzar-se
arreu del domini lingüístic: és
essencial garantir tot de referents
televisius per tal de navegar cap a la
normalització plena de la llengua.
A més, la reciprocitat radiotelevisiva
permetrà acostar la riquesa dels
diferents parlars arreu del domini i
cohesionar la comunitat lingüística
una mica més, la qual cosa és sempre
positiva i desitjable.
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La llengua de Disney
En aquest context de consum
audiovisual, el 24 de març passat
The Walt Disney Company (Disney)
va llançar al mercat espanyol la
plataforma de vídeo de reproducció
en continu Disney Plus, sense cap
contingut disponible en català. La
reacció no es va fer esperar. Aquell
mateix dia milers de ciutadans van
començar a demanar respecte pels
seus drets, a través de l’etiqueta
#DisneyPlusEnCatala i d’una petició
al portal www.canvia.cat que vam
crear des de la Plataforma per la
Llengua. En el moment d’escriure
aquest article, la petició ja compta
amb més de 27.000 adhesions. En
paral·lel, la Plataforma per la Llengua
va establir contacte epistolar amb la
companyia per exigir la incorporació
del català en els seus continguts.
La companyia va sorprendre, en
primer lloc, responent en català a
les peticions dels usuaris a la xarxa
Twitter demanant que canalitzessin
les seves demandes pel formulari
d’incidències, la qual cosa s’ha
potenciat a través de les xarxes
socials de l’entitat. A finals de maig,
la directora general de Política
Lingüística anunciava que Disney
Plus té previst d’incloure el contingut
en català, però en un primer moment
ho farà en la pestanya d’extres (on hi
ha tràilers, escenes suprimides, etc.).
Segons la companyia, el retard es
deu a problemes tècnics mencionats
recurrentment en les cartes creuades
amb la Plataforma per la Llengua,
malgrat que aquest mateix contingut
audiovisual es pot veure amb
normalitat en llengües com el danès
o el noruec. Aquesta mesura, tot i
que millora la situació actual, segueix
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discriminant els continguts en català
a un espai que no és l’habitual per
a la tria de l’idioma. A banda d’això,
Disney Plus encara no ha facilitat
un calendari d’implementació dels
continguts en català.
Per fer-nos una idea de l’abast
d’aquesta problemàtica, alguns dels
darrers grans èxits de la companyia
que tenen versió en català son els
llargmetratges Vaiana, Zootròpolis
o Frozen: El regne de gel. Aquesta
situació també es produeix en les
filials de Disney, amb contingut ben
present a la plataforma: 16 dels 22
llargmetratges de Pixar tenen versió
en la nostra llengua, i també 8 de les
9 pel·lícules de la popular saga d’Star
Wars, per donar-ne dos exemples.
Més enllà d’existir, aquests doblatges
els hem pagat entre tots. Alguns han
estat finançats amb subvencions de la
Direcció General de Política Lingüística
per a l’estrena en sales de cinema.
Disney va rebre 110.000 € euros
públics per al doblatge de Frozen:

El regne de gel, i 105.000 € per al de
Star Wars VIII: Els últims jedi, per posarne dos exemples. I d’altres, s’han fet
amb pressupost de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Una suma important de diners
públics per a uns doblatges que la
nova plataforma no ha fet servir fins
ara. La manca de títols en català ja
doblats (i amb diners públics) és una
constant en totes les plataformes,
que s’escuden que les versions en
català es perden en l’entramat de
compravenda de drets. Disney Plus
no pot fer servir aquesta excusa ja
que, a diferència dels altres serveis
OTT, aquests doblatges pertanyen a
la mateixa corporació.
Més enllà dels continguts, Disney Plus
tampoc respecta el Codi de consum
de Catalunya, que estableix que la
documentació contractual ha de
tenir una versió catalana, atès que el
seu lloc web no està disponible en la
nostra llengua, i sobre aquest fet no
ha fet cap anunci. Mentrestant, la Llei
del cinema continua incomplint-se.

Signa la petició a

www.canvia.cat

Mireia Plana
Vicepresidenta de la
Plataforma per la Llengua

No és això, Disney Plus, no és això
Ha arribat al nostre país Disney Plus, un nou
canal d’entreteniment de la multinacional
americana Disney. Aquesta plataforma inclou
pel·lícules i sèries de l’immens univers Disney,
però també Pixar (ToyStory), Marvel (els
superherois de còmic), Star Wars o National
Geographic.
La Generalitat de Catalunya, que durant tots
aquests anys ha contribuït al doblatge en català
de moltes pel·lícules, va contactar amb Disney per
recordar-los d’incorporar la producció en català
a la plataforma. També la nostra entitat, i altres
veus de la cultura, van expressar-los el desig i la
necessitat d’aquesta incorporació, que, a més, no
representa per a ells cap despesa afegida.
El resultat: Disney Plus no incorpora cap
producte en català.
Una vegada més, no solament s’ha ignorat la
llengua pròpia de 10 milions d’europeus, sinó que
s’ha vulnerat el marc legal vigent a Catalunya.
I no passa res.
Aquesta circumstància, doncs, és un reflex d’un
problema que té diversos aspectes:
-

D’entrada, el fet que el Codi de consum es
transgredeixi sistemàticament en aquest país
i ningú hi faci res.

-

En segon lloc, el fet que, tot i tenir material
doblat al català disponible, no hem
aconseguit que Disney, i altres plataformes
com Netflix, l’incloguin en la seva oferta. Serà
que la legislació lingüística que defensa el
català no és prou potent? Serà que els temes
lingüístics es consideren poc importants?
El fet és que el resultat no pot ser més trist.

-

En tercer lloc, quin és el paper que hi fa
TV3? En un sentit ampli, podem dir que la
presència del català també a “la nostra” s’ha
relaxat. Cada dia veiem com els locutors
es passen al castellà fins i tot entrevistant
persones que l’entenen, rètols o subtítols
amb faltes d’ortografia, qualitat pèssima del
llenguatge... Presenciem també la caiguda
en picat del Club Súper 3 i, en general, de
l’oferta per a infants i joves, amb petites
excepcions. Hi ha, realment, una consciència
del paper social i lingüístic que té TV3?

I això ens porta a una de les preocupacions que
més ens ha ocupat a Plataforma per la Llengua
en els darrers temps: la difusió de l’ús social
del català entre els joves. L’oci dels joves avui se
centra a internet. I si bé és cert que el català té
una bona presència en webs i en grans repositoris
com, per exemple, Viquipèdia, gairebé no se sent
justament en els espais més freqüentats per joves:
xarxes socials, jocs i plataformes de continguts a
la carta. I aquí pensem que l’empenta de TV3 seria
decisiva per contribuir a aquesta presència, més
tenint en compte que a Catalunya hi tenen seu
moltes indústries de creació de videojocs.
També TV3 podria tenir un bon paper difusor de
l’esport de base, on l’ús del català seria crucial i
ens consta que és molt baix. Però això ja dona per
a un altre article...
Parafrasejant la famosa cançó de Lluís Llach,
potser cal ser valents altre cop i dir no, Disney, no
és això. 10 milions de parlants bé es mereixen que
els parleu la seva llengua. I 10 milions de parlants
són un mercat important... o no?
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Cultura, lleureen
L’audiovisual
i joventut
català

El català als dispositius mòbils
i els assistents de veu
Als dispositius mòbils
Un dels àmbits del sector de les noves
tecnologies en què el català és gairebé
plenament normalitzat és el de la telefonia
mòbil. A començament d’any vam poder
veure com Motorola incorporava per fi el
català als seus darrers models de mòbils: els
G7 i els G8. Amb aquesta decisió, Motorola
passava a convertir-se en la darrera gran
marca del mercat de la telefonia mòbil
que tenia en compte els consumidors de
parla catalana. De retruc, aquesta decisió
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implicava que les nou marques de mòbil
més venudes a l’estat espanyol, que el 2019
representaven el 94% del mercat espanyol,
ja tenien els seus aparells disponibles en
llengua catalana. Aquetes nou marques són:
Samsung, Huawei, Apple, Xioami, BQ, LG,
Sony, Motorola i OnePlus. Volem destacar
que la Plataforma per la Llengua ha estat
molt activa i insistent perquè aquesta
companyia, i també la resta, hagin pres
aquesta decisió.

dia!
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No fan servir el català

Fan servir el català
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Als assistents de veu
Tanmateix, encara resta molta feina per fer
en d’altres àmbits. Un d’aquests és el dels
assistents de veu. És obvi que la dimensió
lingüística d’aquestes eines és clau, perquè
permeten respondre preguntes, accedir a
continguts o executar tasques relacionades
amb aparells de l’entorn digital, ja siguin
dispositius mòbils, tauletes, rellotges
intel·ligents, etc. A més, és un àmbit en
plena expansió i creixement: un estudi
publicat arran de la celebració enguany de
la “Jornada sobre assistents de veu i llengua
catalana”, organitzada per la Generalitat
de Catalunya, identificava un total de 32
iniciatives en marxa d’assistents virtuals
arreu del món, 18 de les quals (el 56%) són
tecnologies amb llicències de codi tancat i 14
(el 44%) són de codi obert. Cap d’aquestes
no era en català. Curiosament, però, hi ha
55 productes al mercat amb sistemes de
traducció automàtica de veu i el 67% tenen
el català com una de les veus de traducció.

Les marques de dispositius mòbils més venudes el 2019
a Espanya, per percentatge de vendes i ús del català

Font: Elaboració pròpia a partir de la recerca de dades en el fons d’aparells en català de Softcatalà i de les dades de vendes de gs.statcounter.com.
Notes: Xiaomi va incorporar el català el 2018. Motorola ha incorporat el català entre final del 2019 i començament del 2020.

En una enquesta feta per la Generalitat de
Catalunya a final del 2019 (Assistents de veu
en català. Una demanda comercial i social)
es destacava, de bell antuvi, que un 67,2%
dels enquestats triaven el català entre les
llengües que volien fer servir per comunicarse amb els aparells. En una segona pregunta
per demanar-los si, a més de la triada,
volien parlar també en català, el percentatge
arribava al 88,9%.
Per sort s’obren camí dues iniciatives per
normalitzar la nostra llengua. D’una banda,
el Common Voice de Mozilla, que de manera
oberta i gratuïta permet oferir la teva veu
des de casa per tal de generar un banc
públic, i això es podria aprofitar per fer un
assistent de veu, com també les síntesis
de veu creades per l’empresa Col·lectivaT.
D’una altra banda, la Generalitat de
Catalunya, que desenvolupa directament
un assistent de veu que posarà a disposició
de les empreses un cop enllestit. També
esperem que des de les grans empreses
privades s’iniciïn projectes nous que
incloguin el català, com s’especulava amb
Google, o fins i tot Alexa i Siri.

Els principals assistents de veu i l’ús de llengües (dades de començament del 2020)
Assistent de veu
Siri
(Apple)

Alexa
(Amazon)

Google Assistant
i Google Home

Llengües diferents que fa servir

Algunes observacions i curiositats
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Fa servir llengües clarament menys parlades que el català,
com el danès, el finès, l’hebreu i el noruec, o de mercats no
gaire més grans, com el suec o el neerlandès.

7

A Espanya va fer una excepció, perquè sempre que s’ha
instal·lat en un nou país respecta les comunitats lingüístiques
similars a la nostra, com va fer l’any passat a Bèlgica.
Funciona en pocs països, a Europa en només 16 països.

Una trentena
(12 per al Google Home)

Fa servir llengües menys parlades que el català, com el danès
o el noruec, i també moltes d’asiàtiques (tai, bengalí, gujarati,
kannada, malayalam, marahathi, tamil, telugo...). Té la veu
per al Google Maps en 53 llengües, però no en català.

Bixby
(Samsung)

8

Per descomptat, una de les llengües és el coreà.

Cortana
(Microsoft)

8

Funciona en molts pocs països. A Europa, en només 5:
el Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya i Espanya.

Font: Elaboració de la Plataforma per la Llengua a partir de la recerca de dades de cada companyia.
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Empresa

Marcel Padrós
Assessor fiscal
i tresorer de la
Plataforma per la Llengua

Responsabilitat
social corporativa
Assessoro empreses des del 1993,
sobretot autònoms i pimes. He vist de
tot. He vist caure empreses amb molts
anys al mercat. I he comprovat que
aquelles que estan més connectades
amb el seu entorn poden superar millor
qualsevol crisi.
Estar connectat amb l’entorn és el que
ara s’anomena responsabilitat social
corporativa (RSC). L’RSC no és res
més que un compromís de l’empresa
amb el seu entorn. Parlem d’accions de
tipus social, cultural, de protecció del
medi ambient, etc. Aquestes accions
poden realitzar-se amb els, o per als,
treballadors, clients, proveïdors; i
s’exerceixen de manera transparent.
Moltes empreses fan accions d’aquest
tipus i no saben ni que és l’RSC. D’altres,
però, ens fan passar bou per bèstia
grossa. Perquè l’RSC ha de ser voluntària
i solidària, i ha d’anar més enllà del que
ordena la legislació vigent. En aquest
sentit, gestionar els residus tal i com
marca la normativa no és RSC. Igual
que no ho és, només, tenir la carta del
restaurant en català.
Quan una empresa realitza aquestes
tasques té uns treballadors més
implicats, uns clients més fidelitzats i
uns proveïdors més flexibles. I això és un
coixí social que els permet superar amb
més èxit les afectacions d’una crisi.
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Neix el Segell
de Producte
Lingüísticament
Responsable.
Benvingut!
El Segell de Producte Lingüísticament Responsable és un certificat simbòlic

que impulsa la Plataforma per la Llengua, que té per objectiu identificar els
productes que estan etiquetats –com a mínim– en català. El segell reforça
la visibilitat i la projecció dels productes que compleixen la legislació vigent,
i que a més a més van més enllà i desenvolupen una responsabilitat social
empresarial (RSE), que té en compte la cohesió i la inclusió socials de l’entorn i
la gent. L’ús de la llengua catalana no és només un acte de normalitat, sinó una
aposta de futur, per la sensibilitat creixent que els consumidors mostren vers les
marques que els transmeten valors, com el del respecte pels drets lingüístics.

Tot plegat, el nostre objectiu és incorporar la qüestió lingüística entre els valors
que han de ser propis de l’RSE, com ja passa en molts altres mercats europeus
i de més enllà. És a dir, volem que tota empresa que projecti l’RSE com un
dels seus trets d’identitat incorpori la llengua catalana en la seva activitat,
començant per l’etiquetatge.
Per fer visible aquest posicionament, hem dissenyat diverses eines. Per una
banda, el web Elsegell.cat. Aquest web recull la filosofia de la proposta, i
conté informació per a l’empresari i el consumidor, les empreses que ja han
adoptat el segell, etc. Paral·lelament, hem apostat per crear un espai que
encabeixi les idees força del Segell: un blog, en què regularment es penjaran
articles de reflexió i que buscarà complicitats amb els agents que promouen
l’RSE en el nostre domini lingüístic.
Per acabar, l’aposta també s’ocupa de treballar braç a braç amb les empreses i
el teixit productiu, amb l’objectiu de facilitar-los el diàleg amb els clients actuals
i potencials, i també, d’ajudar a dinamitzar les vendes dels productes. En aquest
sentit, el Segell gaudirà d’una política de xarxes socials pròpia, amb un perfil a
Twitter, a Instagram i a Linkedin.
El Segell, doncs, és el distintiu que trobaràs en els productes lingüísticament

responsables. Implica’t-hi, i ajuda’ns a donar-lo a conèixer!

Empreses
lingüísticament
responsables,
empreses amb
Segell
El projecte del Segell de
producte lingüísticament
responsable s’ha iniciat
amb un seguit d’empreses
prescriptores. Aquestes
empreses són: Embotits
La Selva, Alemany,
Devir, Celler Mas Romeu,
Cava Pagès Entrena,
Alternativa3, Blai Peris,
El Barber, Burricleta, Dàlit
natura, Lo Vilot, Licors
Portet, Celler Mas Pòlit,
Cal Valls i Molí de Pomerí.
Aquestes primeres
empreses –provinents
de sectors empresarials
prou diferents entre
si– facilitaran que la
presentació pública
del Segell i l’inici de la
campanya de comunicació
visibilitzin la proposta.
La campanya de difusió
a les xarxes socials anirà
de bracet d’una altra
campanya que recorrerà
les places i els mercats de
diverses poblacions, amb
uns envasos gegants que
incorporaran el Segell.
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Entrevista Enric Morera

“El valencià és
llengua de futur”
ENTREVISTA

Enric Morera
President de les Corts Valencianes
per Francesc Marco-Palau
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Entrevista Enric Morera

Després d’una llarga trajectòria pel desert, el valencianisme
ha consolidat un espai rellevant. La presència institucional ha
normalitzat el valencià?
No com voldria, ha recuperat presència a les institucions. Les
dificultats que hem trobat són moltes, fruit de molts anys
d’autoodi lingüístic, però hem revertit un camí que portava el
valencià a ser anecdòtic.
El valencianisme polític també ha estat clau a Madrid. Fa uns
mesos, diverses entitats vam presentar al Congrés un manifest
per la pluralitat lingüística. Què podem esperar del gobierno
en matèria lingüística?
M’agradaria equivocar-me, però parteixen de la lògica de
l’uniformisme i no reconeixen la pluralitat lingüística i cultural
existent a l’estat. Aquesta és una qüestió que comparteixen tota la
bancada parlamentària d’aquells que encara estan en la lògica del
pensament únic i no entenen que el plurilingüisme és una riquesa
en si mateix.
Quina relació té amb les Presidències del Parlament de
Catalunya i de les Illes Balears? Tenen projectes comuns?
Menys de la que voldria, però amb el president Torrent tinc una
relació molt cordial; de fet, ha participat en actes institucionals
del 600 aniversari de la creació de la Generalitat, junt al president
del parlament de Sardenya, organitzats per les Corts Valencianes
el 2018, celebrant actes tant a les Corts com al Castell de Santa
Bàrbara d’Alacant. Amb el president Thomàs he tingut un contacte
en l’àmbit de COPREPA. No obstant això, sí que espere que
continuem treballant al grup de diversitat cultural i lingüística que
coordine des de la Conferència d’Assemblees Legislatives Regionals
d’Europa (CALRE) i espere que coincidim en eixos fòrums, com
també al si de COPREPA, on ens coordinem els parlaments
autonòmics i on hem de defensar posicionaments comuns, que
afecten aspectes que compartim els tres territoris.
Per què costa tant conformar un mercat cultural comú amb
Catalunya i les Illes Balears i que els artistes, els creatius i els
literats puguin projectar-se al conjunt del domini lingüístic?
És un problema greu; sense mercat comú no tenim res a fer, i hi
ha qui es preocupa des de lluny de destruir estes possibilitats. La
indústria cultural necessitarà poder competir en igualtat, sense
les barreres de les administracions, com passa ara. Costa per les
característiques de cada territori, al País Valencià costa vendre
llibres o discos en valencià en general, i per tant, això també afecta
tot allò que vinga del mateix àmbit lingüístic. És un problema que
ve de llarg i que necessita una reflexió i una estratègia comuna, on
participen tots els territoris en igualtat.
Quan podran veure À Punt els teleespectadors catalans?
Hi haurà mai la reciprocitat de tots els mitjans audiovisuals,
també amb les Illes Balears i Andorra?
No entenc per què no és possible encara i a mi m’agradaria que
fos ja. Algú haurà de donar explicacions de tota aquesta situació.
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És del màxim interés d’À Punt compartir en l’àmbit lingüístic i
no entenc com no és possible. És una anomalia democràtica que
dura ja massa temps; després de patir la persecució de la llengua
que tinguérem durant el franquisme, i estem incomplint la Carta
europea de les llengües minoritàries.

Enric Morera (Oliva, 1964)
Llicenciat en Dret per la Universitat
de València. És un referent del
valencianisme polític; president del Bloc
Nacionalista Valencià, un dels artífexs
de Compromís, diputat des del 2007, i
president de les Corts Valencianes des
del 2015.

Escola Valenciana va guanyar la 2a edició dels Premis Martí
Gasull i Roig (2014) i la cooperativa la Masia va ser-ne
finalista el 2017. L’escola continua sent l’assignatura pendent?
Crec molt en el paper de la societat civil, de les empreses, de les
entitats cíviques… perquè són el poble organitzat, que ens empeny
els polítics. Quant més entitats tinguem que treballen establint
lligams des de baix, serà millor. L’escola és un element bàsic que
sempre he defensat, i cal una escola arrelada al territori i amb
pensament universal. En eixe món global hem d’estar amb la nostra
identitat.
Obrint Pas, la Gossa Sorda, Zoo, Feliu Ventura, Pau Alabajos,
Borja Penalba i Mireia Vives, Pupil·les, i tants d’altres...
El País Valencià és el planter musical de la llengua?
Quin n’és el secret?
És un luxe per a nosaltres perquè som un país de música, som un
país de músics… El fenomen musical valencià és secular; tenim
més de 500 societats musicals, amb les seues corresponents escoles,
on es formen tots els anys milers de xiquets i xiquetes. La música
forma part de l’ADN valencià i per això és normal que els grups i
cantants valencians estiguen al capdavant de la música en la nostra
llengua. Jo sempre he cregut en este fenomen i hi he donat suport,
cosa de què estic ben orgullós.
Des de la Plataforma per la Llengua hem ajudat a impulsar
Valentúbers, un espai que agrupa els youtubers en valencià,
que tenen una incidència especial en el públic juvenil.
Quin missatge els enviaria?
Em sembla una iniciativa genial, fresca, actual i que pot arribar a
molts joves, per això els demane que continuen amb eixe treball,
que continuen innovant i comunicant en la nostra llengua,
demostrant que el valencià és llengua de futur i és llengua
d’acollida i d’integració.
Sabem que fa uns anys va enamorar-se de la ciutat de l’Alguer.
Què hi va trobar?
Vaig trobar una casa vella amb una possibilitat d’esperança
conreada per persones com Carlo Sechi i l’Obra Cultural de
l’Alguer. És la constatació que la nostra llengua és present a quatre
estats; els problemes de l’Alguer no són tan distants com els nostres
i hi vaig conèixer gent increïble, aprofitant les recomanacions de
Ramon Felipó. Vaig vore un punt d’esperança en la recuperació
de la seua identitat, tot i que no hi ha cap presència pública de la
normalització de la llengua a l’Alguer, i espere que vaja canviant; i
d’això vaig parlar amb l’actual president del Parlament sard, que és
de l’Alguer i parla alguerés.

TEST

Novetats literàries.
Serem Atlàntida, de Benissiu;
L’esperit del temps, de Martí
Domínguez; L’últim dels
valencians, de Guillermo
Colomer i Ignot, de Manuel
Baixauli.
Referents vitals: Vaig
començar a la política amb
Francesc de Paula Burguera,
referent d’autoritat ètica
i moral impressionant.
M’agrada molt la saviesa de
Joan Francesc Mira. En són
molts més, com Joan Fuster.
Arts plàstiques. Antoni Miró,
Artur Heras, Manolo Baix, Joan
Genovés…
Un paisatge d’infantesa:
El Tou, a Oliva, el meu poble
i les seues marjals, platges i
muntanyes.
Música: “El signe dels temps”
de Sènior i el Cor Brutal
Gastronomia: La coca de pasta
bona d’Oliva, origen de la
pizza!
Un jugador de pilota
valenciana: el mític Paco
Cabanes “el Genovés”; i en
l’actualitat, Puchol II.
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Exemples d'arrelament

La comunitat gitana
En el conjunt del domini lingüístic català
viuen uns 132.000 gitanos en total,
segons dades de les organitzacions
gitanes mateixes i de censos estatals
espanyols i francesos. És un poble vingut
de l’Índia, des d’on van portar la seva
llengua, el romaní, que ha anat prenent
formes diferents allà on s’han establert.
En el domini lingüístic català, aquesta
forma va ser el caló. Amb el temps, i
arran de la repressió contra el poble
gitano, aquest ha perdut la seva llengua
i ha assumit el català i el castellà com a
llengües pròpies, però no sense abans
deixar una empremta inesborrable en la
llengua i la cultura catalanes.

Entrevista a Joan Valentí,

Secretari de l’Església Evangèlica de Filadèlfia de Catalunya

- L’Església Evangèlica incorporarà el català en les seves
prèdiques?
No és una cosa que s’ha plantejat, encara que a casa nostra
pensem en català, no en castellà. Els gitanos hem continuat
parlant la llengua catalana, malgrat les prohibicions
polítiques. Fins i tot avui fem servir paraules que ja no
s’utilitzen. Però, malauradament, no tenim previst fer culte
en català, encara que de vegades, sense adonar-nos, ens surt
algun culte en català, atès que més del 90% dels predicadors
són catalans.
Una altra raó és que la prèdica ens ve en espanyol. Això es
va a començar a implantar als anys 50, per arribar a més gent. I s’ha continuat fent en aquest
idioma. Amb tot, quan acaba el culte, la llengua de socialització és el català. Perquè nosaltres,
com a gitano-catalans, no coneixem avantpassats que no haguessin parlat en català. Sempre hem
parlat en català.
- S’ha plantejat mai tornar a incorporar el romaní com a llengua de treball a l’Església
Evangèlica?
Tampoc s’ha considerat. Encara que hi ha una església, a Santa Perpètua de Mogoda, on hi ha
gitanos romanesos que tenen pastors que prediquen en romaní. Però aquesta llengua és la gran
desconeguda, i com que estava prohibida, ja no es parla i s’ha intentat que es torni a ensenyar.
Els més joves l’han apresa, però ningú més.

Darrerament hi ha hagut canvis
importants en la comunitat gitana a
Catalunya, perquè hi han arribat molts
gitanos d’Andalusia, Portugal i Romania
i Bulgària. Aquestes darreres són
incorporacions valuoses lingüísticament
perquè molts cops conserven la llengua
romaní, si bé en el dialecte europeu
oriental, i no pas en el caló local.
Tot i així, a hores d’ara es fan esforços
per recuperar i normativitzar el romaní a
tot el món.

Camela’t
del català!
Al llarg de l’any passat es va
elaborar una guia adreçada
als fidels de l’Església de
Filadèlfia per animar-los en
l’aprenentatge i l’ús de la
llengua catalana. La guia
es diu Camela’t del català! i
continua un seguit de guies que
la Plataforma per la Llengua
ha fet en col·laboració amb
associacions de comunitats
religioses o ètniques. En aquest
cas s’ha elaborat juntament
amb l’Església Evangèlica de
Filadèlfia i en col·laboració
amb la Direcció General d’Afers
Religiosos.
La guia es presentarà en les
diverses comunitats arreu del
país i se’n distribuiran còpies
a les esglésies i els centres
culturals gitanos.

- Quina creieu que serà la rebuda que tindrà la guia que la Plataforma per la Llengua ha fet
per a la vostra comunitat?
Serà molt bona. De fet, hi ha poques coses coordinades per l’Administració que hagin resultat
positives per canviar els estereotips negatius envers els gitanos. I aquesta guia ho és.

Videoclip inclusiu a la Mina

A partir dels anys 1960, bona part de la
comunitat gitana va abraçar la confessió
evangèlica de Filadèlfia, fins al punt que
avui és la religió majoritària entre els
gitanos dels Països Catalans, de manera
que esdevé ineludible a l’hora d’elaborar
el mapa religiós del país.

Durant aquests darrers mesos s’ha fet un treball de promoció del
català amb els veïns del barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs.
L’acció principal ha consistit en l’elaboració d’una cançó de raprumba en català amb els joves de la PES La Mina i de l’Espai Jove,
amb l’ajuda dels artistes Nel·lo C i Rafalito Salazar.
La lletra de la cançó l’han feta els joves mateixos i vol mostrar
tot allò positiu de La Mina, en contrast amb els estigmes que
la gent hi atribueix. La cançó, a més, es transformarà en un
videoclip, que compta amb una àmplia participació de tot el
barri i el guiatge de la dramaturga Estel Solé. Aquest projecte ha
estat possible gràcies a les donacions de 182 persones que van
participar en la campanya de donatius “A la Mina, en català!”.
Fotografies: Josetxu Zuazu
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El confinament, en català!

Durant els primers dies de confinament, des de l’ONG del català vam publicar
10 accions que es podien fer per la llengua mentre ens estàvem a casa.
Avui, les propostes continuen vigents. Ja les coneixes?
Neus Mestres
Directora de la
Plataforma per la Llengua

1

2

3

4

5

Digitals!
Sabem que el d’avui és un context excepcional. Tot i així,
al llarg de les setmanes de confinament l’activitat de la
Plataforma per la Llengua no s’ha aturat. Amb fórmules
com el teletreball i gràcies a les facilitats que ens
ofereixen les noves tecnologies, des de l’ONG del català
hem pogut seguir avançant a favor de la llengua catalana.

Documental

Ja has vist el documental
L’Alguer: un pentagrama com
un carrer, amb entrevistes,
reflexions i molta música,
per conèixer la ciutat de
l’Alguer? El trobaràs al canal
de Youtube de la Plataforma
per la Llengua.

10

Humor

En el nostre canal de Youtube
també trobaràs uns gags
humorístics realitzats per
Minoria Absoluta i l’ONG del
català al voltant de situacions
lingüístiques quotidianes.
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Test

Al món hi ha molts països amb
més d’una llengua pròpia. Son
estats plurilingües, i aquesta
pluralitat s’organitza de
maneres diferents segons cada
cas. Com creus que hauria de
funcionar un país que té més
d’una llengua? Entra a
www.estimoelcatala.cat
i podràs descobrir-ho!

9

Jocs

Pots recuperar els jocs de
llengua, les entrevistes i
tots els continguts que hem
publicat en els números
anteriors de La Corbella.

Exposició

Abans del confinament,
l’exposició “The Catalan
language: 10 milions
European voices” ha visitat
Brussel·les, Cambridge i
Lisboa. Vols ajudar-nos a
fer-la arribar a moltes més
ciutats? Fes un donatiu a
www.plataforma-llengua.
cat/unpetitgest

8

Videoclips

Al nostre canal de Youtube
trobaràs també els videoclips
de rap en català fets per
alumnes d’ESO en el marc
dels nostres tallers juvenils
als instituts.

Interactiu

Repassa la guia Què faig si...?,
el recull de suggeriments i
eines per afrontar algunes
dificultats i situacions
lingüístiques de la vida
diària, i participa en el test
interactiu basat en la guia
que ha preparat el diari Ara a:
https://interactius.ara.cat/
viureencatala

7

Música

Canta sense parar amb les
nostres llistes de reproducció
a l'Spotify, en què trobaràs
les cançons en la nostra
llengua per a cada moment
del dia.

Petició

Entra a som10milions.cat
i adhereix-te a la campanya
per reclamar polítiques
a favor de la unitat de
la llengua. De Salses a
Guardamar i de Fraga a
l’Alguer.

6

Apparella't

Descarrega’t l’app, troba la teva
parella lingüística i, siguis on
siguis, amb qualsevol programa de
videoconferència podràs interactuar
i ensenyar o aprendre el català.
www.apparellat.cat

A més dels informes periòdics que anem duent a
terme, dels estudis per analitzar la situació de la
llengua en els diferents àmbits, el nostre paper de
lobby que desenvolupem en institucions i grans
empreses i l’assessorament i la gestió de discriminacions
lingüístiques en totes les facetes de la vida, aquestes
darreres setmanes de confinament hem pogut
intensificar el nostre activisme digital, engegant
campanyes d’enviament de peticions massives per
reclamar la presència del català, com “Volem Disney+ en
català”. Tampoc no ens hem aturat a les xarxes socials,
difonent tota l’activitat que portem a terme des de casa i
animant-vos també a sumar-vos a “#Desconfinaelcatalà”
a través del vostre Instagram, Facebook o Twitter.
Així, aquests també han estat uns mesos de molts
aprenentatges. El confinament ens ha fet replantejar
prioritats i necessitats i, per exemple, ha evidenciat que
aplicacions i propostes en línia, com l’Apprella’t i les
trobades virtuals, s’han multiplicat exponencialment.
Hem après a donar importància a les comunicacions
virtuals, i molts d’aquests nous hàbits, segurament, ja els
incorporarem a partir d’ara.
A més d’oferir materials i recursos digitals per poder
ampliar coneixements i continuar treballant per la nostra
llengua des de casa, el confinament ens ha evidenciat que
hi ha un àmbit prioritari a què caldrà que tots
–institucions i societat civil– destinem molts esforços:
el dels continguts audiovisuals per a infants i joves.
Aquest, el de Disney+, les plataformes digitals i la
necessitat d’una referencialitat infantil i juvenil en la
nostra llengua, és un dels àmbits que, amb la teva ajuda,
esperem poder guanyar.
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Abans del confinament, els tomàquets de la
campanya #som10milions van visitar diferents
poblacions del domini lingüístic per recordar
que la llengua catalana gaudeix d’una diversitat
de parlars diferents que l’enriqueix i que els
intents de dividir-la constitueixen un atac
frontal envers el nostre patrimoni lingüístic.

10quemilions
parlem
Sem

10quemilions
parlem
Som

andorra

rossellones

10quemilions
parlam
Som

PERPINYÀ

PALLARES

10quemilions
parlem
Soms

I tu, ja has signat la petició?
Pots fer-ho a www.som10milions.cat

10quemilions
parlem
Som

lleidata

BALAGUER

OLESA DE MONTSERRAT
REUS

10quemilions
parlem
Som

GIRONA

GIRONI

MANRESA
ARENYS DE MAR
CERDANYOLA DEL VALLÈS
BARCELONA

TARRAGONI

CIUTADELLA

BENICÀSSIM
CASTELLÓ
VILA-REAL

MAÓ

PALMA

VALÈNCIA

PORRERES

GANDIA
BELLREGUARD

10quemilions
parlam
Som

ALACANT
ELX
SANTA POLA
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L'ALGUER

formenterer
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L’ALGUER

GIRONA

CATALUNYA DEL NORD
Girona:
Conveni amb l’ADAC

Irene Coghene
Activista cultural i membre
de l’Executiva de la Plataforma
per la Llengua

Des del conveni de col·laboració signat el
febrer del 2020 entre la Plataforma per la
Llengua i l’Ateneu d’Acció Cultural (ADAC) de
Girona, l’ADAC és la representant territorial
de l’ONG del català al Gironès.

La importància de la unitat de la llengua

Així, aquestes dues entitats es reconeixen recíprocament com
a referents en llurs àmbits, de manera que l’ADAC concep la
Plataforma per la Llengua com l’entitat referent en matèria de
llengua i política lingüística del conjunt dels territoris del domini
lingüístic català i, alhora, la Plataforma per la Llengua reconeix
l’ADAC com l’entitat de referència en matèria de llengua i cultura
catalanes a la ciutat de Girona i entorns.

“Sem 10 milions, sem una llengua”, amb aqueixa frase s’anuncia la campanya que la Plataforma per la Llengua
promou en favor de la unitat de la llengua, la nostra llengua parlada de 10 milions de ciutadans europeus,
dividits en quatre estats. Naix a dins d’aqueixa associació, on socis i voluntaris treballen en les territorials per
una finalitat última: la normalització de la llengua catalana.
Una campanya que renforça la presència algueresa més en allà dels confins estatals, una petició amb la qual se
demana als governs del domini lingüístic de treballar conjuntament per la llengua. Les identitats geogràfiques i
les diferències idiomàtiques són considerades patrimoni universal de tota la comunitat lingüística.
Per la presentació algueresa, pensàvem de trobar un moment de reflexió per fer veure també los aspectes
positius de la unitat lingüística, tant ignorada de les administracions públiques i també d’una part dels
parlants. I com no aprofitar del sendedemà del concert dels artistes Andreu Valor i Davide Casu, del Festival
BarnaSants. Amb mosaltros, doncs, persones que són l’exemple evident de la riquesa cultural de les varietats.
La nova promesa de la cançó algueresa: Davide Casu, inicialment amb una visió dubiosa del concepte de Països
Catalans, de domini lingüístic. Cosa cambia? Cambia que sentir-se part d’una mateixa comunitat lingüística,
tots amb la mateixa dignitat, és sentir-se part d’un món d’ocasions. I finalment presenta lo disc en català Costa
Oest a Llevant.
Andreu Valor, cantautor amb vuit treballs discogràfics, que de la zona d’Alcoi (País Valencià) porta la sua
música arreu, fins a Eivissa, on en un intercambi entre poetes i artistes encontra l’alguerés Antoni Canu.
Antoni, classe 1929, és una de les veus poètiques amb més reconeixements. Enguany és estat insignit de la Creu
de Sant Jordi, fa conèixer l’Alguer amb les sues poesies i causalment coneix lo cantautor Andreu Valor. Un
intercambi artístic que portarà Valor a registrar en lo disc Poemitza’t la sua versió musical de la poesia de Canu
“Lo Nassaiol. Xu Antoni”.
Acompanyats de les tres persones que acabem de citar, havem presentat la campanya, parlat de les oportunitats
que la unitat pot ofrir, recollit les firmes i començat les fotografies amb l’emblemàtica pomata, o si preferiu,
tomàquet, o tomaco, tomaca, tomàtic, domàtiga, tomac o tomàtiga! Totes paraules que indiquen un únic fruit,
en una única llengua. La fotografia amb la pomata desperta simpatia, i amb l’excusa, parlem de la unitat de la
llengua. Evidentment, si una cosa no se coneix, no se pot apreciar i estimar. Aqueix concepte mos acompanya
constantment en totes les activitats que amb esforç compartim amb els nostros conterraneis algueresos.
Activitats a voltes criticades, no compreses, que amb la desfensa de la llengua porten inevitàbilment a parlar
de domini lingüístic, tant desconeixut a l’Alguer, igual que l’Alguer als altros territoris. Citant Carlo Sechi
«L'Alguer, que és tant petit, tant perifèric, però és la presència que fa més grans los països de llengua catalana».

Catalunya
del Nord:
amb el Casal
del Conflent
El Casal del Conflent i la Plataforma per la Llengua
signen un conveni de col·laboració. D’aquesta
manera, des del febrer del 2020, ambdues entitats
es reconeixen mútuament en llurs diversos àmbits
territorials. Aquest és un acord important que permetrà
impulsar i enfortir campanyes a favor
de la llengua catalana a la comarca del
Conflent, com la que es va dur a terme
pocs mesos enrere, amb la instal·lació
d’una antena perquè els 8.000 habitants
de la zona del Conflent, a la Catalunya del
Nord, puguin veure la televisió i la ràdio
en català de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals.

I si la llengua és vehícul de contenguts, històries, cançons, ciència, és també vehícul d’amistat i, per què no,
de felicitat. I si no se comprén que parlar-la té d’ésser una actitut natural i positiva, no s’aniguerà enlloc.
Esperem, almanco a l’Alguer, d’haver generat debàtit, d’haver fet pensar i, per què no, d’haver despertat calqui
consciència.
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ILLES BALEARS
Illes Balears:
Procés participatiu
Les necessitats
del territori
Dos anys després de la
creació de la territorial de
les Illes Balears, l’entitat ha
reunit la veu de gairebé 50
illencs per posar de manifest
les necessitats del territori
en matèria de llengua i
organitzar-se de manera
coordinada per desenvolupar
els projectes de l’entitat.
El nostre gran objectiu és
aconseguir de normalitzar
plenament la llengua catalana
a les Illes Balears i, per això,
l’opinió i el compromís dels
nostres socis i voluntaris és
sempre indispensable.

L’activitat de la Plataforma per la Llengua Illes Balears no ha
aturat, ni molt manco, durant aquestes setmanes de confinament.
Tant és així, que hem aprofitat la situació actual per a fixar els
objectius de la nostra territorial i dissenyar l’estratègia que
seguirem per al curs 2020-2021.
El mes d’abril passat vàrem engegar un procés participatiu obert
a socis, voluntaris i simpatitzants de l’entitat a les Illes amb la
finalitat de generar un debat estratègic i posar fil a l’agulla en
aquelles qüestions que els participants troben prioritàries a curt i
llarg termini a les Illes Balears. Totes les persones implicades d’una
o d’una altra manera en la tasca de la Plataforma per la Llengua a
les Illes varen poder votar, entre gairebé 70 opcions, els 10 objectius
que trobaven cabdals per a iniciar el pla estratègic de la territorial.
Una vegada acabat el termini per a poder fer les votacions, se’n
van recollir els resultats i es varen presentar en dues trobades
virtuals. En aquest espai virtual, a banda de donar a conèixer el
que tothom havia votat, vàrem poder començar a perfilar les
properes accions que durà a terme la territorial.
Gairebé 50 illencs han pres part d’aquesta iniciativa participativa,
la qual cosa ha permès de donar veu i vot a totes les persones
implicades amb l’entitat. Gràcies a tots ells, la Plataforma per la
Llengua Illes Balears pot continuar treballant per normalitzar la
llengua catalana a casa nostra!

Conclusions
Una de les conclusions
que traguérem d’aquestes
trobades és la manera com
organitzarem les territorials
a partir d’ara. El fet de saber
en quin àmbit voldrà treballar
més cada persona implicada
ens ajudarà a dinamitzar-nos
per grups temàtics, els quals
serviran de paraigües de
cadascun dels objectius que
mirarem d’assolir.
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VOLUNTARIAT
Isabel Crespí.
Voluntària de Mallorca

“Ha estat fantàstic
poder prendre part en la
planificació dels propers
reptes i activitats de la
territorial. Per fi, una
entitat que escolta la veu
dels seus voluntaris!”.
Àlex Pericàs.
Voluntari de Mallorca

“Amb aquesta iniciativa,
cadascú hi pot aportar
allò que el motiva més,
treballant junts de
manera òptima per un
interès comú: el català”.
Rosa Gornés.
Voluntària de Menorca

“La iniciativa que hem
pres és col·lectiva,
dinàmica i eficaç.
A més, l’organització
per temàtiques afins
afavoreix la participació”.

Es crea una Comissió de Videojocs
Poder viure plenament en català, també en els videojocs, és un dret!
Per això ha nascut la Comissió de Videojocs
de la Plataforma per la Llengua, després
d’uns mesos en gestació. Aquesta Comissió,
com la resta de les de l’entitat, està oberta
a la participació de tots els voluntaris
que vulguin i s’hi interessin. L’objectiu és
treballar, com a grup, en la promoció del
català en el món dels videojocs. Per fer-ho,
tindrem en compte diversos aspectes:
treballar amb la comunitat catalanoparlant
de jugadors, fer campanyes en empreses
que publiquen videojocs, i contactar amb
empreses desenvolupadores de videojocs,
en particular les que estan establertes a
Catalunya.

Voluntaris de la Plataforma per
la Llengua a l’acte de lliurament
dels Premis Martí Gasull i Roig.
Barcelona, 17 de febrer de 2020

Normalment intentaríem fer reunions
presencials, però en la situació actual
haurem de començar per fer-ne de virtuals.
Per sort, som gent que estem acostumats
a comunicar-nos per internet! A més de
reunions, organitzarem xerrades, visites
a fires i participacions en esdeveniments
per a incloure la qüestió de la llengua allà
on anem. Si t’agraden els videojocs i tens
ganes d’ajudar perquè el català estigui més
present en aquest àmbit, ens agradaria
molt que participessis en la Comissió com
a voluntari. Tot just acabem de començar
fa poc, i és un bon moment per venir a
participar-hi.

Fes-te voluntari!

Escriu-nos a:
participacio@plataforma-llengua.cat

Aina Gomis.
Voluntària de Mallorca

“Crec que establir una
xarxa de comunicació
entre les illes i organitzar
grups de treball ajuda a
fer una feina conjunta
alhora que adaptada a
les necessitats de cada
territori”.
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Entitat

Una Executiva
d’experiència
i renovació

Aquest 2020, la Plataforma per la Llengua continua creixent. Amb més de 20.000 socis,
l’Assemblea General Ordinària que l’entitat va celebrar el 22 de febrer passat al Campus
Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra va confirmar un creixement territorial i de
campanyes, amb una Executiva Nacional d’experiència i renovació.
Hi ha hagut incorporacions noves i també alguns noms destacats de l’entitat que, per
raons familiars o professionals, han deixat de formar part de la Junta, per bé que continuen
aportant els seus coneixements a l’ONG del català des d’altres àmbits de la Plataforma
per la Llengua. És el cas de Lluís Duran, Josep Maria López Llaví, Tomeu Martí i Maria Rosa
Mateu. A tots ells, moltes gràcies!
Avui, l’Executiva de la Plataforma per la Llengua la componen aquests membres:

Rosa Monforte Solà
(Cervelló, 1963)
Filòloga. Tècnica de
normalització lingüística
Delegada territorial
Baix Llobregat

Daniel Mundet Cerdán
(Barcelona, 1974)
Sociòleg. Dirigeix una
entitat a Leeds (Regne Unit)
Vocal

Marga Payola Lahoz
(Palau-solità i Plegamans, 1979)
Arquitecta. Assessora
parlamentària
al Parlament Europeu.
Coordinadora d’Internacional

Òscar Escuder de la Torre
(Barcelona, 1968)
Cirurgià maxil·lofacial
President

Mireia Plana Franch
(Barcelona, 1964)
Filòloga i traductora
Vicepresidenta

Francesc Marco-Palau
(Tarragona, 1989)
Doctor en Història
Secretari

Marcel Padrós Perejoan
(Argentona, 1967)
Assessor fiscal,
comptable i laboral
Tresorer

David Poudevida Vives
(Barcelona, 1973)
Emprenedor.
Delegat de la Generalitat
de Catalunya a l’Argentina
Vocal

Antoni Royo Pérez
(Castelló de la Plana, 1954)
Historiador. Ha estat delegat
d’ACPV a Castelló
Vocal

Diego Sola Garcia
(Granollers, 1988)
Doctor en Història.
Professor i investigador
Coordinador
d’Educació i Universitats

Josep Abad Sentís
(Sabadell, 1967)
Historiador, investigador
i transcriptor
Delegat territorial
Vallès Occidental

Rut Carandell Rieradevall
(Barcelona, 1966)
Advocada. Tècnica jurídica
a l’administració local
Coordinadora de Justícia

Manuel Carceller Safont
(Castelló de la Plana, 1964)
Filòleg. Divulgador
de cultura popular.
Delegat del País Valencià

David Casellas Gispert
(Girona, 1964)
Filòleg i professor.
Membre de la junta de l’ADAC
Delegat territorial Gironès

Carles Solà Serra
(Berga, 1964)
Periodista. Director del
programa 30 minuts de TV3
Coordinador Cultura,
Lleure i Joventut

Ivan Solivellas Ugena
(Palma, 1992)
Lingüista. Investigador
predoctoral i professor
Delegat d’Illes Balears

Jordi Taurinyà
(Vallestàvia, 1950)
Agrònom. Membre del
Casal del Conflent
Delegat territorial Conflent

Josep-Anton Fernández Montolí
(Barcelona, 1963)
Doctor en Llengües Modernes.
Professor d’Estudis Catalans
de la UOC
Vocal

Mar Forcada Nogués
(Barcelona, 1971)
Historiadora de l’art. Gestió,
documentació i coordinació
institucionals
Vocal

Rosa de les Neus Marco-Palau
(Tarragona, 1987)
Doctora en Comunicació
Vicepresidenta d’ELEN
Vocal

Agustí Tola Lorente
(Ciutat de Mèxic, 1993)
Economista.
Consultor d’innovació
Delegat territorial Barcelonès

Roger Torrents Serra
(Barcelona, 1976)
Físic. Consultor
de dades
Vocal

Neus Mestres Farré
(Barcelona, 1974)
Psicòloga
Directora de la
Plataforma per la Llengua

Irene Coghene
(Alguer, 1982)
Llicenciada en Dret.
Gestió immobiliària
Delegada de l’Alguer
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Isabel-Clara
Simó,
en el record
La nostra literatura
ha perdut una
persona amb
un compromís
apassionat amb la
llengua. Isabel-Clara
Simó (Alcoi, 1943
- Barcelona, 2020)
era llicenciada en
filosofia i periodisme,
doctora en filologia
romànica i autora de
més de 30 novel·les.
També havia cultivat
el teatre i la poesia.
Isabel-Clara Simó era
també membre del
Consell Consultiu de
la Plataforma
per la Llengua.
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Recomanacions

Entitat

El termòmetre
de la llengua

Canvia.cat
La realitat només canvia si nosaltres la fem canviar!
Per això, des de la Plataforma per la Llengua reactivem el portal
www.canvia.cat, una eina que la ciutadania pot fer servir per
enviar peticions per reclamar canvis a favor del català. Disney+,
Playmobil, Linkedin i Fifa són les primeres grans empreses a les
quals demanem que millorin la seva gestió lingüística.
Amb un sol clic, podem fer molt!

La filòloga i mestra Teresa
Casals (Badalona, 1941) va
obtenir el Premi Especial del
Jurat per la seva contribució
a fer possible la immersió
lingüística a l’escola catalana
i la seva tasca al capdavant de
Som Escola.
El guardó dels
Premis Martí
Gasull i Roig
és elaborat
pel prestigiós
joier Joaquim
Capdevila
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La llibreria més
septentrional

Publiquem l’edició 2020
de l’InformeCAT, que
inclou 50 de les dades més
representatives de la llengua
catalana, obtingudes a
partir d’enquestes públiques
i estudis de centres de
recerca. Un informe que
ens ajuda a interpretar la
situació del català en els
mitjans de comunicació, en
el món socioeconòmic, en
l’Administració i en les noves
tecnologies, entre d’altres.
Te’l pots descarregar a
www.informecat.cat

La Llibreria Catalana de Perpinyà va ser la
candidatura més votada de la 7a edició dels Premis
Martí Gasull i Roig, en què també es va reconèixer
la tasca que duen a terme l’Amical Wikimedia, en
la difusió del coneixement en llengua catalana a
la Viquipèdia, i Gaming.cat, que impulsa l’ús de la
nostra llengua en els videojocs.

Rosa de les Neus Marco-Palau
Filòloga, comunicòloga
i membre de l’Executiva de
la Plataforma per la Llengua

Vivències, llengua i país
des de Castelló de la Plana...
L’historiador, escriptor i membre de l’Executiva de la Plataforma
per la Llengua Antoni Royo (Castelló de la Plana, 1954) publica les
seves memòries en un extens llibre on repassa la història vivencial del
valencianisme polític i cultural de les darreres dècades i la seva tasca a
favor de la nostra llengua.
D’aquesta manera, a Pel meu país (Onada, 2020), Toni Royo detalla
amb anècdotes i records personals un compromís nacional que s’estén
des dels Aplecs de la Plana del darrer franquisme fins als nostres dies,
passant pels 42 anys en els quals ha estat delegat d’Acció Cultural del País
Valencià a les comarques castellonenques. La seva és una trajectòria vital
que, de Castelló de la Plana, arriba al conjunt dels Països Catalans.

...i una mirada des d’Eivissa
El membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans
Isidor Marí (Eivissa, 1949) publica un recull d’articles sòlids i
reflexions lingüístiques a Poesia, llengua, país. Una mirada des d’Eivissa
(Lleonard Muntaner Editor, 2019).
El lingüista eivissenc, poeta, cantant, escriptor, director dels Estudis
d’Humanitats i Filologia de la UOC i membre del Consell Consultiu de la
Plataforma per la Llengua pren el pols de la realitat a través de la seva mirada de
sociolingüista i s’endinsa en la creació poètica i literària i la consolidació cultural i
política del país, dels Països Catalans, d’uns Països que –diu Marí– “vull creure que
aconseguiran la plenitud que desitgen i mereixen”.

Apostem per la literatura
Els dies de confinament són també dies per llegir. Per això, i a partir de les recomanacions que
hem anat rebent per les xarxes socials, a la Plataforma per la Llengua hem recopilat més de 200
propostes literàries per a aquells qui tenen ganes d’aprendre i entretenir-se amb un bon llibre.
Els trobaràs a www.plataforma-llengua.cat/rescataunllibre.
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Xarxes socials

Twitter és la xarxa social de la
immediatesa, molt utilitzada per periodistes
i polítics; és ideal per incidir en l’opinió
pública i fer arribar les campanyes a favor
de la llengua arreu del món.

+ 95.000

seguidors

Instagram és on trobareu les millors
imatges de les campanyes i els actes de la
Plataforma per la Llengua arreu del territori.
Sovint amb un punt artístic, les fotografies
mostren allò que és i allò que fa l’ONG del
català. Quan podrem posar “m’agrada” en
català a Instagram?

Xavier Graset @xgraset - 24 de març
#DisneyPlusenCatalà com sempre no cal dir-ho...
aquí sí que Sin Novedad en el frente, per molt
que la tecnologia avanci i que tinguin doblades
al català una pila de pel·lícules del seu catàleg.

+ 55.000

seguidors

plataformaperlallengua

Rosella Espinós @Rosella_espinos - 11 d’abril
NOUS CANALS!!! Entra i mira’ls! T’encantaran.
Gràcies per difondre la nostra llengua.

+ 25.000

seguidors

+ 2.700

seguidors

La CatalApp és la primera aplicació mòbil que permet
valorar i comentar l’ús que es fa de la llengua catalana
als establiments del domini lingüístic, ja sigui en
l’atenció oral, l’escrita o la virtual. Com a consumidors,
els catalanoparlants tenim el dret de ser atesos en la
nostra llengua! www.catalapp.cat

El Dia Mundial de l’Educació reivindiquem el dret dels infants
d’aprendre en la nostra llengua!
Tu també pots ajudar a fer que el català sigui eina de cohesió
social. Contribueix a portar els nostres tallers de rap a escoles
i instituts!
24 de gener

Valentúbers @valentubers
Eii! Que tenim nous canals #Valentubers!
Ens han contactat dos nous canals! Prompte et parlarem
d’ells! De moment, ja pots vore’ls al nostre web
https//valentubers.com/canals/

+ 1.900

membres
Llistes de

El Foment de Girona @ElFomentGirona - 6 d’abril
L’@ADACGirona i la @llenguacat convoquen
la 34a edició del Premi de Normalització
Lingüística i Cultural de #Girona.
Ja es poden votar els finalistes del 2020!

MÚSICA

EN CATALÀ
Totes les nostres

PUBLICACIONS
DISPONIBLES
I tu, ja ens segueixes?
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plataformaperlallengua

L’Apparella’t és una aplicació gratuïta per trobar parella
lingüística, amb un funcionament semblant al d’aplicacions
per trobar parella sentimental, que fa més fàcil i entretingut
trobar una persona amb qui formar una parella lingüística.
Així, pots aprendre o ensenyar català siguis on siguis. Amb tu,
i amb aplicacions tecnològiques com aquesta, potenciem l’ús
social del català. Les parelles lingüístiques són una eina clau
per contribuir a l’arrelament i la cohesió social!

www.apparellat.cat

Continuem amb el #RepteSom10Milions!
Fes com l’Ivan i la Mònica:
1 Repta algú de dialecte diferent del teu a comparar paraules
mentre ho enregistreu per videoconferència
2 Publiqueu-ho amb l’etiqueta #RepteSom10Milions
Adhereix-te a www.som10milions.cat! #Som10Milions
13 de maig
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Jocs de llengua
Sempre és un bon moment
per redescobrir la Franja.
Et convidem a endevinar,
des de casa, el nom de
Mots encreuats de:
poblacions de les comarques
Octavian Mocanu
franjolines. T’atreveixes a
posar a prova els teus coneixements geogràfics d’un
dels territoris més inspiradors del domini lingüístic?
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Redescobrir
la Franja
Amb una
superfície de 3.925
quilòmetres quadrats,
“la Franja” és el conjunt de
poblacions catalanoparlants
de l’Aragó, de les comarques
de la Ribagorça, la Llitera,
el Baix Cinca i el Matarranya.

?

E

T

La Franja és un territori amb realitats internes
molt diverses, a cavall entre les comarques
lleidatanes, les Terres de l’Ebre i el nord de Castelló.
En les seves diverses comarques disposa d’un ric
patrimoni cultural, paisatgístic i gastronòmic, que cal
conèixer. Des de l’ONG del català també treballem per
millorar-hi l’ús social de la llengua i garantir els drets lingüístics
dels catalanoparlants.
Entre d’altres actuacions, gràcies al suport educatiu i associatiu
del territori i a nombroses donacions de particulars, els cursos
2016-2017 i 2017-2018 la Plataforma per la Llengua va editar i
distribuir entre els alumnes franjolins de primària i secundària
milers d’agendes escolars en llengua catalana, en què s’incloïen
referències poètiques i musicals d’aquestes comarques.
Ara, a través dels Jocs de llengua, t’animem a redescobrir-ne les
poblacions. Sort i encerts en els jeroglífics!
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So
ci
s

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:

So
ci
sn
ou
s

Promocions

Gratuït

Descomptes

Aquestes són algunes de les promocions de què potser ja has gaudit durant
aquests mesos. A causa del moment excepcional per la Covid-19, alguns
col·laboradors han hagut de cancel·lar/ajornar les seves agendes. Esperem
retrobar-nos ben aviat i continuar gaudint dels vostres espectacles culturals.

Subscripció gratuïta al diari Ara.
Teniu l’oportunitat de rebre
gratuïtament una targeta (com a
substituta dels vals de paper) per
anar a recollir el diari Ara en paper
al quiosc. I l’accés gratuït a la
versió digital Premium del diari
durant un mes.

Subscripció gratuïta
al diari Ara

Solució jeroglífics:
01. CASTIGALEU = CASTIGA + LEU
02. SOPEIRA = SOPE(I)RA
03. ARENY DE NOGUERA =
ARENY + DE + NO + GUERRA
04. BONANSA = BO + NANSA
05. VIACAMP = VIA + CAMP
06. ESTOPANYÀ = ESTOP + ANY + A
07. BAELLS = BA + ELLS
08. CAMPORRELLS =
CAMP + OR + REL + LS
09. VALDELLOU =
VAL + DELLÀ + OU
10. EL CAMPELL =
EL(C)A + M + PELL
11. FRAGA = FERA + GAT

Tots els socis podeu gaudir de
2 mesos gratuïts per llegir el diari
en versió digital. Anticipeu-vos al
que serà el diari imprès de l’endemà
i accediu a la versió en línia, en què
trobareu continguts interessants
i col·laboradors reconeguts.
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2x1 en la

Ruta Pompeu
Fabra per
Barcelona.

Descomptes
10% de descompte en cinc

Subscripció gratuïta

El Temps ofereix als socis 6 mesos
d’accés il·limitat al format digital
del seu setmanari, amb redacció
a València, Palma i Barcelona, del
qual podreu llegir tots els continguts
polítics, culturals o econòmics.

Descomptes

10% de descompte durant

12 mesos en l’operador
de telecomunicacions Parlem.

20% de descompte
en el correu.cat

10% de

descompte
en el servei de
correcció i traducció
de la Plataforma
per la Llengua

10% de descompte

en tots els itineraris que organitzen.

2x1 als Cinemes Girona o
5,50 € l’entrada individual.
5% de

descompte
a la llibreria
La Llar del
Llibre de
Sabadell.

experiències enoturístiques diferents

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

20% de descompte en les
activitats de Tela Marinera

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% en les activitats

dels Amics dels Clàssics.

5% de descompte
en llibres i

10% en jocs
10% de descompte
en les experiències.

en català a la llibreria
Quart Creixent
de Palma.

10% de descompte en la compra
de Les Homilies d’Organyà.

Per a més informació: www.plataforma-llengua.cat/col-labora/avantatges-socis
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