C

20

M

Y

CM

MY

CY CMY

REVISTA INFORMATIVA SEMESTRAL DE LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA

gener 2012

En portada: L'aplicació del Codi de consum
Acollida lingüística: Guia Amb el català, xuta i gooool!
Art: L'artista Jordi Alcaraz, amb la Plataforma per la Llengua
Entrevista: Mercè Canela i Albert Jané, de Cavall Fort
Jocs i joguines: 8a Festa per al joc i la joguina en català

www.plataforma-llengua.cat

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

Sumari

DL: B-3245-2009

03 Editorial
De governs i de lleis
04 En portada
L’aplicació del Codi de consum
06 Empresa i consum
Volem piular en català! / El català, lluny de la normalització als avions
10 Acollida lingüística
Guia Amb el català, xuta i gooool! / Entrevista a Meri Ilic (Casa Eslava)
14 Cultura i audiovisual
Suport total de la Comissió Europea al 50% de quota de català al cinema
16 Art
L’artista Jordi Alcaraz, amb la Plataforma per la Llengua
18 Educació i universitats
Somescola.cat, una eina útil per al nostre futur nacional / “Immersió!”
20 Entrevista
Mercè Canela i Albert Jané, de Cavall Fort
24 Jocs i joguines
La 8a Festa per al joc i la joguina en català ja atrau més de 6.000 visitants
28 Conscienciació lingüística
El nostre discurs es difon per la ràdio / Fulletó Benvinguts a Catalunya
30 Participació i voluntariat
El voluntariat, un valor a l’alça
31 Territori
Accions al Tarragonès, al Vallès Occidental, al Maresme i al País Valencià
36 A més a més
Recull de notícies
38 Opinió
“De la televisió i el català”, de Carles Solà
38 En el record
Mor Enric Garriga i Trullols, activista per l’occità i el català
A més de l’edició en paper, podeu
La Corbella - Plataforma per la Llengua
consultar La Corbella en el següent enllaç:
info@plataforma-llengua.cat / www.plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat/la_corbella
Tel.: 93 321 18 03 / Fax: 93 321 12 71
Seu nacional: Via Laietana, 48 A. Principal 2a. 08003 Barcelona.
Àrea Empresa i consum - Àrea Acollida lingüística: C/ Diputació, 276. Planta baixa. 08009 Barcelona.
Plataforma per la Llengua Maresme: Despatx d'entitats núm. 2. Centre Cultural Calisay. Riera Pare Fita, 31.
08350 Arenys de Mar. Tel. 695 19 59 09
Plataforma per la Llengua País Valencià: C/ Santa Teresa núm. 10. 46001 València - Fundació La SaforValldigne. C/ Na Teresa, 2. 46700 Gandia (La Safor). Tel.: 695 19 59 08
Plataforma per la Llengua Tarragonès: Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona. Tel. 654 51 66 88
Plataforma per la Llengua Vallès Occidental: C/ Sant Joan, 20. 08202 Sabadell. Tel.: 654 51 67 03
• Per a aportacions econòmiques: 2100 0681 08 0200234389

Director: Jordi Manent. Redactor en cap: Francesc Reverté. Consell de redacció: Martí Gasull i Roig i Daniel Mundet. Han col·laborat
en aquest número: Josep Abad i Sentís, Marc Biosca, Eulàlia Buch, Laura Camps, Teresa Casals, Tona Codina, Joaquim Dorca,
Bernat Gasull, Meri Ilic, Judit Jordana, Àlvar Kuehn, Francesc Marco, Francesc Martín i Cubero, Gemma Ponsa, Isabel Romano,
Abelard Saragossà, Carles Solà i Eloi Torrents. Fotos: Laura Camps, Casa Eslava, Cavall Fort, Devir, Martí Gasull i Avellán, Neus
Grau, Gemma Pera, Mireia Plana i Isabel Romano. Disseny i maquetació:
. Impressió: Cevagraf S.C.C.L.
Els articles d’opinió i les respostes a les entrevistes publicades a La Corbella expressen solament l’opinió dels autors o de les persones entrevistades.

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

Editorial

De governs i de lleis
Comencem el 2012 amb la certesa que ara més
que mai cal continuar amb la tasca en favor de la
llengua. La situació actual presenta moltes
incerteses. No només per l’actual context de crisi
econòmica que ens afecta i impacta, sinó també
per altres factors importants que fan preveure una
ofensiva més o menys explícita en contra de la
llengua catalana. L’onada expansiva que projecta la
sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre
l’Estatut i el context polític de l'Estat, amb el nou
govern, no ens fa ser massa optimistes respecte
el reconeixement de la nostra llengua.
De moment l’ombra allargada de la sentència del
TC no deixa de fer-se notar. La defensa del model
d’escola català ha esdevingut una prioritat de país.
La coordinadora d’entitats Somescola.cat, en la
qual la Plataforma per la Llengua hi ha treballat
molt activament, ha realitzat una tasca de treball
unitari que cal continuar, però que cal reforçar amb
la feina constant del dia a dia de les entitats.
Mentrestant, a Catalunya hem completat el primer
any de la legislatura amb l’entrada en vigor del nou
Codi de consum i amb un nou acord per tal que es
comenci a aplicar la Llei de cinema, mentre encara
estem pendents de la redacció del necessari
reglament de la llei. En el primer cas l’aplicació del
codi ha de permetre normalitzar la presència de la
llengua catalana en l’etiquetatge de productes i
serveis, i així corregir una discriminació
injustificable. Pel que fa a l’àmbit del cinema, la
situació encara és més complexa. Els fets hauran
de demostrar el sentit i l’efectivitat de l’acord

assolit entre el Govern i diferents entitats del
sector. En aquest context, en els darrers mesos
s’han fet diferents crides tant des del Govern català
com des d’altres institucions per fer una defensa
àmplia i unitària de la llengua. Això il·lustra el
moment en què ens trobem i l’anàlisi compartit
que cal una actuació decidida per no només
avançar, sinó fins i tot mantenir les fites assolides
per la llengua catalana en els darrers anys.
Des de la Plataforma per la Llengua tenim el deure
i l'obligació de poder continuar essent l'eina de
progrés útil i de referència en favor de la llengua.
Per ser-ho, ens caldrà ser encara més eficients i
econòmics en la gestió dels nostres recursos i
capacitats, sense renunciar a ser ambiciosos,
innovadors i per sobre de tot efectius. En aquesta
línia hem iniciat una campanya per donar a conèixer
la nostra tasca i aconseguir més suports per dur-la
a terme. Amb el lema “l’ONG del català” volem
posar de manifest que de la mateixa manera que
milers de persones a Catalunya donen suport a les
ONG que defensen i treballen per la millora del
medi ambient, del territori o per la cooperació al
desenvolupament, també cal trencar esquemes i
prejudicis i plantejar en el mateix nivell la feina que
fem en favor de la llengua i de la cohesió social del
país i, per tant, comptar amb un suport similar. En
els propers mesos i anys el paper de les entitats
de la societat civil, com la nostra, serà clau per
afrontar els reptes i les incerteses que tenim al
davant. Per això ens cal estar preparats i tenir un
suport encara més ampli.
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>en portada

L’aplicació del Codi de
consum: factor clau per a la
normalitat del català en les
relacions de consum
El passat 23 de juliol del 2011 va
acabar el termini pel qual totes les
empreses han d’acomplir la Llei
22/2010, de 20 de juliol, del Codi
de consum de Catalunya. Un any
després de la publicació de la llei,
els consumidors podem reclamar
les principals novetats: el dret
d’ésser atesos en la llengua oficial
que escollim en les nostres relacions de consum, el dret de rebre
tots els contractes i factures en
català i l’obligació de les empreses
de distribuir els productes destinats al consumidor català amb les
dades obligatòries de l’etiquetatge
(ingredients, dades de seguretat,
data caducitat, instruccions d’ús...)
almenys en llengua catalana.
En aquest darrer aspecte la Plataforma per la Llengua ha endegat
una campanya per tal
d’aconseguir l’acompliment generalitzat de la norma esmentada.
Aquesta tardor la majoria
d’empreses encara distribuïen els
seus productes fora de la legislació vigent. Prova d’això és l’anàlisi
que va fer la Plataforma per la
Llengua de trenta productes emblemàtics de les trenta marques
més venudes a Espanya el 2010,
segons Kantar WorldPanel.
04

Bernat Gasull
Àrea d’Empresa i consum

Només un d'aquests trenta productes es distribuïa de manera
legal al mercat català d'acord amb
el Codi de consum. Paradoxalment, en l'etiquetatge d'aquests
productes s’observava més
presència de llengües com el

grec, l'italià, el txec, el danès o el
suec que no pas el català, tot i que
aquesta és llengua oficial i pròpia
de Catalunya, i ara obligatòria a
l'etiquetatge.
Durant el 2011 la nostra organització ha fet campanyes de sen- >>

Gràfic 1. Exemples d’algunes comunitats lingüístiques més petites
o comparables amb la catalana en relació amb el nombre de parlants,
on és obligatori per llei d’etiquetar en les respectives llengües.
alemany a Bèlgica
suec a Finlàndia
italià a Suïssa
estonià a Estònia
letó a Lituània
francès a Suïssa
macedoni a Macedònia
eslovè a Eslovènia
lituà a Lituània
francès a Bèlgica
serbocroat amb alfabet llatí a Croàcia
eslovac a Eslovàquia
neerlandès a Bèlgica
alemany a Suïssa
finès a Finlàndia
hebreu a Israel
danès a Dinamarca
francès al Canadà
català a Espanya
txec a Txèquia
hongarès a Hongria
portuguès a Portugal
grec a Grècia
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Gràfic 2. Evolució del nombre de disposicions que obliguen a
etiquetar en castellà a Catalunya (no es tenen en compte les noves
disposicions si en deroguen una d’anterior).
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sibilització a les persones
consumidores, d’informació a les
empreses i de demanda d’un
compromís institucional per tal
que l’administració apliqui la llei.
En aquest sentit volem destacar
la tramesa d’una panera amb productes etiquetats en català al president del Govern català, Artur
Mas, just un dia abans de la
finalització del termini d’aplicació
de la llei (el 22 de juliol). El secretari general de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc
Homs, va rebre la delegació de
l'entitat en nom del president i es
va comprometre públicament a
fer aplicar la llei. Juntament amb

la panera es va lliurar un document amb 10 punts explicatius
sobre l'etiquetatge en català i els
aspectes lingüístics que incorpora
el nou Codi de consum. El document també posa èmfasi en el fet
que des del franquisme el castellà
és obligatori a l'etiquetatge de productes a Catalunya i que actualment (desembre del 2011) hi ha
199 disposicions que obliguen a
etiquetar almenys en castellà.
Aquest document es pot consultar al web de la Plataforma per la
Llengua.
Enllaç de les 199 lleis que imposen el
català: www.plataforma-llengua.cat/
estudis/interior/67
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El català, una de les llengües
més desprotegides en l’àmbit
socioeconòmic
Els consumidors catalans som
una excepció en el context europeu: no hi ha cap comunitat
lingüística europea amb un volum
similar de parlants que no tingui
garantida la presència de la llengua pròpia en àmbits com l’etiquetatge, la retolació comercial o la
publicitat. Mentre que la gran majoria d’empreses respecten escrupolosament els drets lingüístics
de les comunitats lingüístiques
neerlandesa i francesa de Bèlgica,
o l’alemanya d’Itàlia, amb menys
parlants que la catalana, en el cas
espanyol aquestes mateixes empreses encara no s’han adaptat
als nous requisits lingüístics com
l’etiquetatge en català, que
estableix la Llei 22/2010 del Codi
de consum. Des de la Plataforma
per la Llengua demanem a les
empreses que deixin de fer una
excepció amb els consumidors
catalans i que acompleixin la
normativa legal vigent etiquetant
almenys en català els productes
que distribueixen a Catalunya.
05
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Empresa i consum
Una nova eina: un manual
de bones pràctiques
lingüístiques a l'empresa
Com cal aplicar la normativa
lingüística a l’empresa? Quina
rellevància té el consumidor
català en el context
internacional? Què vol dir actuar
de manera responsable en l’ús
del català? ¿Què diu la llei i
quines serien unes bones
pràctiques lingüístiques en
l’atenció al client, a la publicitat,
als webs, a l’etiquetatge, en les
relacions internes a l’empresa...?
Totes aquestes qüestions i
moltes més s’intenten resoldre,
o si més no plantejar, a la nova
guia que acaben d’editar la
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Plataforma per la Llengua i la
Fundació Vincle, i que té el
suport de diverses organitzacions
empresarials: A l’empresa, en
català. Un mercat d'oportunitats.
Manual per a unes bones
pràctiques lingüístiques a
l’empresa. S’hi exposen un
seguit de pautes mínimes si es
vol actuar amb responsabilitat i,
a la vegada, es vol ser una
referència per a solucionar alguns
dubtes. Els destinataris són els
responsables del disseny i
decisió de les polítiques
empresarials.

Bernat Gasull
Àrea d’Empresa i consum
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Volem piular
en català!
L’activisme lingüístic pel català a la xarxa viu un
bon moment. Bona prova d’això és l’abast i el
ressò que està tenint la campanya
#twitterencatala. La tenacitat dels usuaris va fer
que durant el Mobile World Congress de
Barcelona el conseller delegat de Twitter fes
una piulada afirmant que la xarxa social seria
traduïda al català.
Arran del retard en la implementació de la versió
en català, el setembre de 2011 va sorgir una
nova iniciativa: fer una piulada massiva a través
de l’etiqueta #twitterencatala per demanar la
traducció de la popular xarxa social al nostre
idioma. La iniciativa es va convertir en Trending
topic del dia a l’Estat espanyol i va rebre el
suport de diferents personalitats del món de la
cultura i de l’esport.
Des de la Plataforma per la Llengua, conjuntament
amb el WICACC (Webmàsters Independents en

Mapa europeu que reflecteix la presència i ús
de les llengües a Twitter (en groc el català).

Composici n

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Eloi Torrents
Àrea d'Empresa i consum

Català de Cultura i d’Àmbits Cívics) hem volgut
posar el nostre granet de sorra per aconseguir
que aquesta xarxa social sigui també en català.
Així doncs, s’ha elaborat un document en anglès
que descriu, amb dades estadístiques, la
importància demogràfica, econòmica i cultural de
la llengua catalana i que s’ha fet arribar al conseller
delegat de Twitter, Dick Costolo, a través del
periodista Albert Cuesta.
Amb aquesta iniciativa volem conscienciar les
empreses multinacionals que el català és una
llengua mitjana amb un notable pes econòmic i
que la comunitat lingüística catalana és molt
activa a la xarxa i que, per tant, emprar el català
és perfectament rendible, tal com ho demostren
empreses multinacionals punteres com Google
o Facebook.
Amb l’esforç de tots, estem segurs que ben
aviat podrem piular en català!
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Empresa i consum

El català, lluny de la
normalització als avions
El passat mes de desembre la Plataforma per la
Llengua va presentar el segon informe sobre l’ús de
la llengua catalana en les companyies aèries que
operen dins les terres de parla catalana, que se
centra en analitzar els usos lingüístics en la
megafonia dels avions i en els webs corporatius.
L’informe s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració
dels socis i simpatitzants, que ens han fet arribar
250 fitxes sobre els usos lingüístics emprats en la
megafonia dels vols comercials realitzats entre el
juliol de 2010 i el setembre de 2011.
Els resultats ens mostren que en l’àmbit de la
megafonia gravada, el català és utilitzat en el 13,4%
dels vols analitzats, a molta distància de l’ús del
castellà (78,9%). Pel que fa a les comunicacions
de la tripulació, el català tampoc gaudeix d’una
presència considerable: només s’empra en el
10,8% dels vols, mentre que el castellà és
àmpliament usat (70,8%). En ambdós àmbits
s’observa una retrocés en l’ús del català en relació
amb el primer informe que va publicar la Plataforma
per la Llengua el juliol 2010.
Una part molt important de la davallada que
experimenta el català en la megafonia és producte
de la dràstica reducció de l’ús de la llengua catalana
en els vols de la companyia irlandesa Ryanair amb
origen o destinació als aeroports de Reus i Girona.
Aquesta companyia té subscrit un conveni amb la
Generalitat de Catalunya on es compromet a
informar en català als passatgers dels vols que
tenen com a origen o destinació els aeroports
esmentats. Tanmateix, l’incompliment durant el
08

Eloi Torrents
Àrea d'Empresa i consum

període analitzat ha estat generalitzat. Altres
companyies amb base a l’Aeroport de Barcelona,
com Vueling o Spanair, malgrat emprar el català en
alguns vols, tampoc en fan un ús generalitzat. Com
a dada positiva, cal esmentar que American Air
Lines empra el català de manera normalitzada en
els vols que tenen origen o destinació a Barcelona.
En canvi, a la xarxa la situació és més positiva: de
les 10 companyies aèries amb un major volum de
passatgers transportats a les terres de parla
catalana l’any 2010, 6 ja disposen de web en català.
Com a conclusió podem afirmar que el català té
una certa presència en les companyies aèries que
operen en el nostre país, sobretot en els llocs web,
tot i que el seu ús en les comunicacions de
megafonia és escàs i esporàdic.

Companyies
aèries que
utilitzen el català
en el lloc web

Companyies
aèries que no
utilitzen el català
en el lloc web

Air Europa
Easyjet
Iberia
Ryanair
Spanair
Vueling

Air Berlin
Air Nostrum
Lufthansa
Thompson Airways

Font: Elaboració pròpia
Podeu consultar l’estudi a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/88
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Acollida
lingüística
Amb el català,
xuta i gooool!

Marc Biosca
Àrea d'Acollida lingüística

Per via de La Corbella o del butlletí
electrònic de notícies, segur que
esteu informats de la preparació
d’una guia d’acollida per al món de
l’esport, un projecte impulsat per la
Plataforma per la Llengua i la
Fundació Futbol Club Barcelona. Avui
la notícia és que ja la l’hem batejat:
Amb el català, xuta i gooool!.
Aquesta publicació es preveu
presentar-la al gener, i compta amb
els pròlegs d’Òscar Escuder,
president de la Plataforma per la
Llengua, i Sandro Rosell, president
del Futbol Club Barcelona. Per tant, el club dóna un
relleu molt especial a la guia i constata que tant la
Fundació FCBarcelona com el propi F.C. Barcelona
donen suport al paper de la llengua catalana com a
vertebradora de la pluralitat lingüística de casa nostra
i com a eina d’integració i cohesió socials.

Per tot plegat, som davant d’una guia
pionera, ja que és la primera que ens
parla del paper fonamental que pot
fer el català en l’acollida lingüística
en el món de l’esport i perquè posa
a l’abast molts recursos per fer-ho
possible. I esperem poder-la difondre
entre totes les federacions, clubs i
entitats esportives d’arreu, perquè la
guia és vàlida per a tots els esports
—tot i que té un regust molt
“futboler”. Aquest és l’objectiu
prioritari: que la guia arribi als
educadors i als entrenadors, als
esportistes i als beneficiaris de l’esport i, també, a
les famílies. Perquè els valors de l’esport i les
possibilitats socials que obra el català són un
patrimoni de casa nostra que cal estendre a tothom.

De cares conegudes, a la guia, en trobeu unes
quantes. Estem molt satisfets perquè molta gent hi
ha donat suport tot aportant les seves anècdotes o
fent-hi les seves reflexions, i això en una publicació
és sinònim d’ampliació de la difusió. Per exemple,
els mítics jugadors del barça Andrey Xepkin, Gaby
Cairo i Eusebio Sacristán ens revelen com han arribat
a parlar el català. I periodistes de renom com Antoni
Bassas, Joaquim Maria Puyal i Enric López Vilalta
ens expliquen anècdotes que han viscut de primera
mà amb la llengua i l’esport com a protagonistes.

Incorporació de noves entitats a la xarxa.
L’Associació Cultural Mexicano Catalana (MEXCAT)
i l’Associació Cultural Catalana Polonesa (ACCP)
s’han adherit a la xarxa d’entitats que dinamitza la
Plataforma per la Llengua des de l’any 2005. Amb
aquestes dues incorporacions ja són 24 les entitats
de persones immigrades que formen part d’aquest
projecte que té per objectiu promoure l’intercanvi
intercultural i fomentar la participació social de les
persones nouvingudes a través de l’adopció de la
llengua catalana.
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Un cafè amb llet
o un cafè amb gel?
La Plataforma per la Llengua i la Fundació Vincle han
editat 5.000 petites guies de conversa en forma de
targeta de butxaca pensades per al personal de
restaurants, bars i granges. Inclouen un vocabulari i
frases en català i la traducció en una d’aquestes
llengües: àrab, urdú, xinès, castellà o anglès. Se
n’han editat cinc models, un per a cada llengua de
traducció, de manera que puguin ser una eina
pràctica per a la majoria dels treballadors del sector
que tinguin coneixements insuficients de català. Les
targetes també es distribuiran entre els consumidors,
perquè quan es trobin en situacions de baixa o nul·la
comunicació en català puguin facilitar-les al personal
que els atén i millorar, així, aquest dèficit d’atenció.
Les targetes inclouen (i tradueixen a les llengües
corresponents) el repertori bàsic de salutacions ("bon
dia", "adéu-siau", etc.) i diverses expressions
relacionades amb l'atenció al client en un establiment
de restauració ("Què voleu prendre?", "Teniu taula
reservada?", etc.). També s'inclou un petit vocabulari
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Gemma Ponsa
Àrea d’Acollida lingüística

de termes relacionats amb el sector, com ara "cafè",
"tallat", "entrepà", "compte", "canvi", etc. així com els
números de l'u al deu i les desenes fins a cent.
Les dues institucions que promouen la campanya
pel català al sector de la restauració pretenen, a
través d'aquesta eina pràctica, promoure el
compliment del dret dels consumidors recollit a la
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de
Catalunya, que fixa que les persones consumidores
tenen dret, d'acord amb el que estableixen l'Estatut
d'Autonomia i la legislació aplicable en matèria
lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la
llengua oficial que escullin (article 128-1, 1). La
campanya també serveix per a recordar altres
obligacions específiques que tenen les empreses de
restauració en relació amb la llengua, com ara facilitar
les cartes de plats i de vins o tenir els rètols dels
establiments amb els preus dels serveis en català.
Podeu veure els diferents models a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis/interior/86
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Acollida
lingüística
Presentem el llibret
Bună al català, una petita
guia adreçada a la
comunitat romanesa
El juliol passat es va presentar a
Barcelona, en el marc d’una
missa ortodoxa, Bună al català,
un petit llibret bilingüe (en català
i romanès) adreçat a la comunitat
ortodoxa i de parla romanesa. El
llibret ha estat editat per la
Plataforma per la Llengua
conjuntament amb la Parròquia
Ortodoxa Romanesa Sant Jordi
de Barcelona i amb l’Associació
Romanesa de Catalunya
(ASOCROM), i el seu objectiu és
mostrar els vincles que
històricament hi ha hagut entre

Eulàlia Buch
Àrea d’Acollida lingüística

les realitats romanesa i catalana
i apropar la llengua del país a la
població romanesa de religió
ortodoxa que ha arribat a casa
nostra durant els darrers anys.
Properament tenim previst fer
un nou acte de presentació de la
guia a la població lleidatana de
Guissona, on actualment quasi
un miler dels habitants de la
població són d’origen romanès.
Podeu consultar la guia a:
www.plataforma-llengua.cat/
estudis/interior/84

El Lip dub per la llengua ja supera les 170.000 visites. El Lip dub per
la llengua, una iniciativa organitzada per la Plataforma per la Llengua i
23 entitats de persones immigrades amb l'objectiu de reivindicar l’ús
social del català, ja supera les 170.000 visites. A més de les pròpies
visites, cal destacar la quantitat de comentaris que ha rebut. Per tot
plegat, donem per aconseguit l’objectiu que ens havíem marcat a l’hora
d’iniciar el projecte, que no era altre que, d'una manera lúdica i original,
difondre el paper del català com a llengua comuna i de futur en la nostra
societat. Ja us avancem que de cara a aquest Sant Jordi estem pensant
de fer una altra acció que tingui en compte aquests tres eixos
fonamentals: la participació activa de les actuals 24 entitats formants
de la Xarxa d’Entitats, la simbolització i l’impuls del català com a llengua
comuna i les noves tecnologies com a mitjà per a dur-la a terme.
Podeu veure el lip dub a: www.youtube.com/plataformaxllengua
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Entrevista a

Meri Ilic
Presidenta de
l’Associació Casa Eslava
Presideixes l’Associació Casa
Eslava. ¿Quins objectius et vas
plantejar en el moment que
vas fundar l’entitat?
Al principi va ser l’acostament de
cultures eslaves i catalanes, però
en molt poc temps s’ha vist que
portem diàleg entre moltes
cultures i religions i que som un
pont d'interculturalitat.

¿Creus que pot beneficiar al
col·lectiu eslau el fet de tenir
la pàgina web de l’associació
en català?
És una cosa imprescindible avui
en dia. Amb cada nova llengua
que parlem ens enriquim més,
però si parlem l'idioma de país
on vivim aquest serà de debò la
nostra nova pàtria.

Quin va ser el teu primer
contacte amb la llengua
catalana?
Fa 16 anys. En arribar no entenia
perquè hi havia dues llengües
que no sabia i em va sorprendre
que ningú parlés anglès. Com a
fundadora i presidenta de Casa
Eslava des del primer dia em vaig
adonar que en la població eslava
hi havia dos grups: un que de
seguida parlava català i estava
integrat a la societat catalana i un
altre més tancat que no coneixia
l’idioma del país i feia la seva vida
en guetos ètnics.

¿Quin paper creus que juga la
llengua en el procés d’inclusió
de les persones nouvingudes?
Si no parles l’idioma dels teus
veïns mai et sentiràs part
d'aquesta societat.
Quin consell donaries als
eslaus que s’estableixen al
nostre país?
Que primer aprenguin català, que
trobin almenys un amic català
que sigui un referent i així
descobriran els costums
catalans. Després tot semblarà
menys difícil.

Entrevista feta per
Eulàlia Buch

Perfil

FOTO: CASA ESLAVA

Meri Ilic és escriptora, narradora,
somiadora i presidenta de
l’Associació Casa Eslava, punt
de referència dels eslaus
presents a Catalunya i un lloc de
trobada de tots els que creuen
en el futur d'un país intercultural.
De pares serbis, va néixer a
Croàcia, va viure a Iugoslàvia i
porta 16 anys vivint a Catalunya.
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Cultura i
audiovisual
Valoració sobre el nou
conveni de Cultura amb
la indústria del cinema
Pel que fa al conveni de col·laboració entre el
Departament de Cultura, el Gremi d’Empresaris de
Cinemes de Catalunya i FEDICINE, del proppassat
26 de setembre, la Plataforma per la Llengua va
mostrar-se satisfeta pel desbloqueig de la situació
creada i l’establiment de quotes de cinema en català
després de 6 mesos de vigència de la Llei del
cinema de Catalunya. Tanmateix, no amaguem la
nostra preocupació per l’adequació del conveni
signat amb els objectius fixats en la Llei vigent, que
estableix el 50% de l’oferta en català per al 2018.
Una llei, recordem-ho, que va ser aprovada el 2010
per la majoria del Parlament de Catalunya, amb tan
sols els vots en contra del PP i Ciutadans - Partido
de la Ciudadanía.
Així, i a grans trets, pensem que l’acord amb el
Gremi i FEDICINE li falta recorregut. Sobretot per
tres motius: primer, perquè la previsió del 35% de
cinema en català per al 2017 pot quedar clarament
curta davant el termini que fixa la Llei per al 2018;
segon, perquè en cap lloc del text apareix una
garantia de l’acompliment de les quotes (també es
parla d’un 11% al 2012) i, per tant, d’un avenç
obligatori del català en els propers anys; i tercer,
perquè es diu que l’increment que es produeixi del
doblatge i subtitulat en català anirà totalment a
càrrec de la Conselleria de Cultura. Aquest darrer
punt no és només controvertit sinó, al nostre
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Gemma Ponsa
Àrea de Cultura i audiovisual

entendre, difícil de justificar. Perquè potser és
necessària una promoció del cinema en català,
després de tants anys en què s’ha forjat
obligatòriament l’hàbit de veure cinema en castellà;
o, fins i tot, potser també és necessari que les sales
d’exhibició rebin un cert ajut per a l’adaptació
tecnològica, tal com ha passat en altres països.
Però el fet que els nous títols i les còpies en català
siguin pagats amb diners públics, quan de fet hi ha
una llei que clarament obliga a la indústria a fer-se’n
càrrec, es fa difícil d’entendre. Per tot plegat, des
de la Plataforma per la Llengua esperonem el
Govern perquè aprovi aviat el Reglament de la Llei
del cinema, que ha de marcar uns terminis adequats
als objectius de la Llei i uns requisits legals
corresponents perquè s’apliqui de forma efectiva.
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Suport total de la Comissió
Europea al 50% de quota de
català al cinema
Des de la Plataforma per la
Llengua hem rebut amb molta
satisfacció la resposta de la
Comissió Europea (CE) que s’ha
donat al recurs presentat
l'octubre del 2010 pels dos
membres del Partit Popular al
Parlament Europeu, Santiago
Fisas i Pablo Arias. Els
eurodiputats populars van fer
una interpel·lació parlamentària
al comissari de Mercat Interior i
Serveis, Sr. Michel Barnier, en
què van denunciar que la nova
Llei del cinema de Catalunya
“vulnerava manifestament” les
obligacions imposades pel
Tractat relatives a la lliure
prestació de serveis entre estats
membres.
Davant d'aquest fet, i mentre la
CE estudiava jurídicament el cas,
la Plataforma per la Llengua va
enviar cartes al comissari
europeu de Mercat Interior, a la
Direcció de Mercat Interior i
Serveis i també als eurodiputats
catalans, en què s’explicava la

situació del català al cinema i
se’ls adjuntava l'Estudi sobre les
pràctiques i legislacions entorn
de la llengua al cinema en
diversos països europeus,
Quebec i Catalunya, publicat
l’any 2010 per l’entitat. Els
resultats d'aquest estudi posen
en relleu la situació excepcional
del català al cinema en el
context europeu i nord-americà.
Posteriorment, la Plataforma
també va enviar als eurodiputats
catalans una sèrie de preguntes
documentades relacionades
amb la situació actual del cinema
en català per tal que
s'exposessin al Parlament
Europeu i a la Comissió Europea.
L'11 d'abril passat van entrar per
registre al Parlament Europeu, ja
que han anat apareixent al web
oficial d'aquesta institució.
Així doncs, un any després de la
presentació del recurs, el
comissari europeu de Mercat
Interior, Michel Barnier, ha avalat
l'increment del català que

MY

CY CMY

K

Gemma Ponsa
Àrea de Cultura i audiovisual

estableix la Llei del cinema de
Catalunya, una llei que va ser
aprovada per la major part del
Parlament català el juny del 2010
amb 117 vots a favor i només
17 en contra. D'altra banda,
Barnier no només no ha
qüestionat l'increment de
l'oferta en llengua catalana que
estableix la Llei, sinó que també
ha considerat que aquesta dóna
un tracte privilegiat al castellà
respecte les altres llengües
europees, ja que creu que no cal
doblar o subtitular els films en
versió original en castellà. Per
això, després d’aquesta
resolució, s’obrí un període de
dos mesos perquè el Govern
espanyol ho remetés a la
Generalitat de Catalunya, la qual
s'encarregaria de modificar el
text de la Llei per treure aquest
tracte de favor cap al castellà.

Podeu consultar l’estudi a:
www.plataforma-llengua.cat/
estudis/interior/59
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Art

L’artista Jordi Alcaraz,
amb la Plataforma
per la Llengua

Martí Gasull i Roig
Membre del Secretariat de la Plataforma per la Llengua

FOTO: MARTÍ GASULL I AVELLÁN

Joan Brossa, Josep Guinovart, Perejaume i Antoni Tàpies són grans artistes que han creat obres d’art per
a la Plataforma per la Llengua com a entitat referent en llengua catalana. El passat 2011, l’artista Jordi
Alcaraz, d’anomenada internacional, va idear una nova obra per a la nostra organització titulada Dejuni. Es
tracta d’un múltiple amb elements esculturals del qual s’han realitzat 35 peces amb matèries originals
cadascuna, numerades i signades. Per a la Plataforma per la Llengua és un gran honor que Alcaraz s’afegeixi
a la nòmina d’artistes esmentada anteriorment i que aposti tan clarament en favor de la llengua catalana.
L’entitat li ho agraeix. L’obra, de prestigi, no us deixarà indiferents. Les 35 peces estan a disposició de qui
en vulgui adquirir, i ajudarà la Plataforma per la Llengua, d’acord amb la voluntat de l’artista, a seguir
treballant per la llengua catalana. Si esteu interessats a adquirir l'obra, truqueu al 93 321 18 03 o envieunos un correu a: serveis@plataforma-llengua.cat
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Educació i
universitats
Somescola.cat, una
eina útil per al nostre
futur nacional
En l'àmbit educatiu, totes les entitats que formem
Somescola.cat treballem per als mateixos objectius:
continuïtat de l'escola catalana en llengua i
continguts i que tingui com a eixos l'equitat, la
cohesió social i l'excel·lència.
La realitat que es viu a Catalunya, a l'Estat espanyol
i a Europa fa ben evident que, en el redreçament

d'aquesta situació, l'escola, com a paradigma de la
formació dels joves, ha de tenir un paper
determinant. Ara, més que mai, ens calen escoles
que no hagin de perdre energies responent a
provocacions polítiques i que es dediquin amb tota
intensitat a la preparació de l'alumnat per fer-lo apte
per afrontar els reptes personals i col·lectius que el
nou model de societat ens planteja.
Necessitem, volem, exigim que el nostre Parlament
pugui dissenyar l'escola que respongui a les
necessitats del nostre alumnat i del país i que, pel
que fa la llengua, continuï amb el català com a
llengua vehicular dels aprenentatges i es garanteixi
que, com fins ara, en acabar l'escolaritat obligatòria
els joves siguin competents en català, la llengua
pròpia del seu país, en llengua castellana i en anglès.
Voler canviar el nostre model educatiu és una
ingerència que desestabilitza, és una aventura de
resultats incerts i crea enfrontaments innecessaris
i molt perillosos per a la convivència.

FOTO CEDIDA
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Somescola.cat es va constituir com a resposta a la
sentència del Tribunal Suprem que es basava en la
primera sentència del Tribunal Constitucional contra
l'Estatut i que posava en perill la metodologia
d'immersió en considerar que, si bé el català podia
continuar essent llengua vehicular dels
aprenentatges, el castellà també podia ser-ho.
Somescola.cat es va activar el mes de setembre,
quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
el mateix que té un índex de català preocupant en
els seves actuacions, va llençar l'ultimàtum perquè,

C

Teresa Casals
Àrea d’Educació i universitats

en dos mesos, la Generalitat apliqués la sentència
del Tribunal Suprem. Aleshores es van encendre
totes les alarmes. El món educatiu i la societat civil
van intuir que estàvem a punt de traspassar una
línia vermella essencial per al nostre esdevenir com
a nació. Estava en joc la continuïtat de l'Escola
Catalana, un èxit de la nostra democràcia, un
patrimoni col·lectiu i una de les millors eines per
garantir la cohesió social.
Somescola.cat va cridar a la mobilització el primer
dia de classe: el 12 de setembre milers i milers de
ciutadans de Catalunya es van aplegar davant dels
ajuntaments de cada ciutat i poble amb un sol crit:
“Per un país de tots, escola en català”. El dia 15 de
setembre el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya paralitzava l'ultimàtum. Pocs dies
després, per commemorar el Dia Europeu de les
Llengües, Somescola.cat va proposar a les escoles
una actuació més pedagògica. Es va demanar als
nens i nenes que triessin la paraula, en català, que
més estimaven i, a la tarda, a la Universitat de
Barcelona, hi va haver un acte acadèmic que avalava
la metodologia de la immersió i els seus resultats
des de la psicologia, des de la pedagogia i des de
la pràctica docent.
Les espases estan, encara, enlaire. A Somescola.cat
no hem abaixat la guàrdia. Continuem junts
treballant amb l'objectiu de defensar l'escola que el
nostre Parlament ha aprovat per millorar-la i per ferla útil, i per donar resposta als reptes que la societat
catalana té plantejats en el dia d'avui.

M

Y

CM

MY

CY CMY

Campanya
“Immersió!”

Laura Camps
Plataforma per la Llengua

La Plataforma per la Llengua, juntament amb el
col·lectiu The Catlanders, va començar el
proppassat setembre la campanya “Immersió!”,
que té per finalitat complementar i popularitzar la
campanya educativa del Somescola.cat en defensa
de l’escola catalana i el seu model pedagògic. Es
tracta d’una campanya fresca que té com a imatge
un submarí i que de moment ja ha fet algunes
incursions a través de la xarxa, en un acte celebrat
a la Universitat de Barcelona per Somescola.cat, i
també en una immersió col·lectiva feta a Torelló
que va comptar amb la implicació de més de 1.000
infants d’entre 0 i 12 anys. La nau del #catalaalatac
continuarà el seu periple al llarg del mediterrani.
Estigueu amatents de les pròximes immersions!

FOTO: LAURA CAMPS
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Entrevista
Mercè Canela i Garayoa
Escriptora i directora de Cavall Fort

Albert Jané i Riera
gramàtic, activista cultural
i ex-director de Cavall Fort

Com valoreu la celebració dels 50 anys de Cavall
Fort? És un signe de normalitat d’una revista que
va néixer dins un temps d’anormalitat?
Albert Jané: celebrem el fet d’haver fet 50 anys d’una
manera molt positiva. Em sembla que contrasta amb
moltes altres coses que no poden adduir un desenllaç
tan feliç. Ens sembla que, malgrat les dificultats,
confiem que, de la mà de Mercè Canela, que en
porta les regnes actualment, Cavall Fort sobreviurà
uns quants anys més. Posem uns 50 anys més.
Mercè Canela: [riu] jo també hi confio, Albert.
A més de ser escrit en català, quins altres valors
creieu que transmet Cavall Fort?
M.C.: És tota una manera de veure el món i de pensar
en l’infant i de la manera que t’hi adreces i el que li
vols donar i com el vols tractar. Evidentment hi ha
amor al país, hi ha amor a la llengua, hi ha la consciència
de ciutadà i de pertinença a una determinada cultura
i a un determinat país però amb la voluntat de ser i
de transcendir, de conèixer tot el món.
A.J.: Jo hi podria afegir que hi ha hagut una gran
preocupació per la no transmissió de valors negatius;
per exemple, el triomfalisme.
Quina creieu que ha estat la funció principal de
Cavall Fort? Respecte el 1961, la revista ha canviat
gaire els seus objectius? Quina és la funció principal
que hauria de desenvolupar en aquests moments?
A.J.: Abans dèiem que la funció essencial de Cavall
Fort era familiaritzar els nois i les noies de Catalunya
amb l’expressió escrita de la pròpia llengua. I en
certa manera ho continua essent, encara que les
coses hagin canviat.
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Entrevista feta per
Jordi Manent i Isabel Romano

M.C.: L’objectiu és que tinguin una revista de qualitat.
La revista és una part del lleure, i des de Cavall Fort
podem donar-los una informació des de diversos
punts de vista i provocar la curiositat i les ganes de
saber més coses. Cavall Fort el que pot fer és obrir
finestres.
¿Creieu que a dia d’avui la revista continua essent
capdavantera, en tant que innovadora, com ho
fou els anys seixanta, setanta i vuitanta? Per quin
tipus de còmic i vinyetes s’aposta ara?
M.C.: Si és capdavantera o no, no t’ho sabria dir. El
que intentem és fer una revista que sigui per als
lectors d’avui. Crec que una de les claus de la revista
és que ha pensat en els lectors que tenia en cada
moment, sense deixar de ser Cavall Fort. Continuem
molt en el còmic de línia clara, continuem agafant
còmic de Dupuis, Dargaud, Lombard... i els clàssics.
I continuem intentant mantenir l’equilibri entre còmic
de fora i còmic d’autors d’aquí.
¿En xifres quina ha estat l’evolució de
subscriptors i de vendes a Cavall Fort des dels
inicis, el 1961, fins ara el 2011?
A.J.: Del primer número se’n van fer 10.000
exemplars. Molts d’ells van servir per a fer
propaganda de la revista, que sortia cada dos mesos.
I després va anar augmentant. Durant una sèrie
d’anys hi havia un sobretiratge d’alguns números
que pagava La Caixa: hi havia moments que se’n
tiraven 60.000 exemplars, a més del tiratge normal.
M.C.: Hi va haver un moment, cap als anys setanta,
que hi va haver uns 23.000 subscriptors. Ara en
tenim 13.000. Ens mantenim bastant bé, però ara

>>
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“Cavall Fort, que neix des del principi
amb la voluntat de fer país, ha de fer
‹‹com si›› fóssim normals”
FOTOS: CAVALL FORT

Perfils

Mercè Canela i Garayoa (Sant Guim de
Freixenet, Segarra, 1956) és escriptora
especialitzada en literatura infantil i
juvenil i traductora. Estudià arqueologia
a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ha treballat de bibliotecària a la UAB i
com a documentalista a la Comunitat
Europea (1986-1994). Ha publicat més
d’una vintena de llibres de narrativa
infantil i juvenil, i ha guanyat diversos
premis literaris. La seva obra, de
temàtica variada, ha estat traduïda a
l’anglès, castellà, suec, èuscar, gallec,
bretó i sard. Alhora, ha traduït llibres de
l’alemany, el castellà, el francès i l’italià
al català. El 1980 entrà a formar part del
consell de redacció de Cavall Fort, i n’és
directora des de 1998. També dirigeix
El tatano.

Albert Jané i Riera (Barcelona, 1930) és
lingüista, escriptor i traductor. Va
estudiar peritatge mercantil i treballà a
la banca, però sobretot ha conreat el
camp de les lletres. Des de 1958 fou
professor de català per a adults. El 1963
entra a la redacció de Cavall Fort i, entre
1979 i 1997, n’ha estat director. Ha
traduït més d’un centenar d’àlbums de
còmics per a Cavall Fort i per a diverses
editorials. És el creador de l’encertada
traducció de Les Schtroumpfs per Els
barrufets. Ha col·laborat al diari Avui i ha
publicat diversos llibres d’intenció
divulgativa relacionats amb la gramàtica
i lingüística catalana, a més de llibres de
memòries, de narrativa infantil i juvenil,
de poesia i d’excursionisme. És
membre de l’Institut d’Estudis Catalans.
Ha rebut diversos premis i distincions.
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Entrevista

“Va ser aquí que va començar el gran boom del
manga amb la Bola de drac... i va començar en
català. I després? Va passar al castellà”
el que també ens va bé és El tatano, que té 7.000
subscriptors. I si sumes els subscriptors d’una
revista i l’altra tornes a tenir un grup de subscriptors
d’uns 20.000.
¿A dia d’avui Cavall Fort forma part d’aquella part
normal del país o ha de suplir alguna mancança?
M.C.: Cavall Fort, que neix des del principi amb la
voluntat de fer país, ha de fer “com si” fóssim
normals. Aquesta idea d’actuar amb normalitat és
una manera de fer-te normal.
Heu parlat abans d’amor a la llengua. A grans
trets: com tracta la llengua Cavall Fort?
A.J.: Hi va haver la idea essencial que fos un
llenguatge totalment correcte però assequible, i
com més acostat a la llengua parlada, millor. És a
dir, desproveït d’artifici. Teníem la preocupació de
recórrer al llenguatge viu i correcte, literàriament
digne, que oferís uns bons models de la llengua.
¿Creieu que el sector del còmic, original o traduït
al català, ha anat guanyant pes en el mercat des
que hi ha democràcia fins ara?
A.J.: El còmic ha perdut pes. Sí, molt de pes. Hi
havia un moment que semblava que el còmic en
català era una cosa important des del punt de vista
de producte comercial i de mercat. Hi havia tres o
quatre editorials que publicaven còmic en català:
Joventut, Grijalbo, Norma, Casals... I Glénat alguna
cosa. Ara no publiquen gairebé res.
M.C.: La sensació que tinc és que hi va haver un
moment que hi havia molta més presència de còmic
infantil en català. En realitat va ser aquí que va
començar el gran boom del manga amb la Bola de
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drac... i va començar en català. I després? Va passar
al castellà. Ara vas a les seccions de còmic i de
vegades costa molt trobar els àlbums en català. Ara
bé, diria que des de fa uns dos o tres anys hi ha
una mica de revifalla.
I l’evolució del sector del cinema infantil i juvenil
com el veieu?
A.J.: No el conec, perquè nosaltres vam haver de
plegar l’activitat que fèiem conjuntament amb Drac
Màgic i Rialles perquè no era viable. Vivint de
subvencions podíem anar doblant pel·lícules. Hi
posàvem molts esforços i hi anava molt poca gent.
M.C.: L’experiència de Cavall Fort, Drac Màgic i
Rialles va portar a doblar 41 pel·lícules infantils al
català. Van fer una feina pionera, però van tenir
moltes dificultats perquè hi anés gent. En part era
falta d’interès, però en bona part també hi havia el
problema que, en el món del cinema, o ets present
en moltes sales en zones cèntriques, o la gent no
et coneix. És molt important la promoció.
Jané, sabem que ho ha respost en d’altres
entrevistes, però cal que consti aquí. ¿Com se li
acudí importar a les terres de parla catalana Els
barrufets, les aventures de Jan i Trencapins,
Lucky Luke? Estava al dia d’aquest tipus de còmic
que s’estilava a Bèlgica? Expliqui’ns, també, com
va triar el nom de “barrufet” per traduir Les
Schtroumfs al català.
A.J.: Jo no hi vaig intervenir per res, en la descoberta
del còmic franco-belga. Vers el 1963, devien ser
Josep Tremoleda i Ricard Tusell, havien descobert,
mirant què es feia a Europa, la revista Spirou. Van
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“En el món adolescent comencen a entrar
o consumir altres menes de productes en
què el català té molt poca cabuda”
trobar que a Spirou hi havia personatges que podien
ser molt útils per a Cavall Fort. I en van demanar
dos, La patrulla dels castors i Jan i Trencapins. Pel
que fa a Els barrufets, cal dir que eren uns
personatges secundaris de la història La flauta dels
sis forats, de Jan i Trencapins. I hi sortien els
barrufets, i es deien els “schtroumfs”, i algun nom
o altre se’ls havia de posar. La paraula “barrufet”
no és original, perquè és ben sabut que a Mallorca
significa el dimoni, oi? Em feia molta gràcia perquè
hi havia un escriptor mallorquí que es deia Gabriel
Alomar, del qual el meu pare era un gran admirador,
que li deien “barrufet”, perquè era d’idees liberals
i molt anticlerical. Potser això va influir. Però vaig
pensar que “barrufet” originava el verb “barrufar”,
que era eufònic i expressiu, i vaig triar aquest nom,
que va tenir un cert èxit.
¿Creieu que en el món de l’oci hi ha una barrera
entre el món infantil i juvenil? Perquè en l’infantil
hi ha molta cosa en català i en canvi en el juvenil
es perd, tot això.
M.C.: Sí, potser en el món infantil hi ha més cosa:
hi ha més jocs, més pel·lícules, el Súper 3... En
canvi, en el món adolescent comencen a entrar o
consumir altres menes de productes (els jocs, els
videojocs, Internet) en què el català té molt poca
cabuda. El món audiovisual, que és molt complex,
té molt poc interès pel català; tot funciona en castellà
o directament en anglès. És aquella cosa de no cal.
És aquest món global en què la qüestió de la llengua
es dilueix molt més.
El 2011 es tanca amb una trista notícia, i és que
tanca la veterana revista Tretzevents, que va néixer

el 1951, per tant, 10 anys més gran que Cavall
Fort. Malgrat aquesta notícia, com veieu la situació
de les revistes infantils i juvenils escrites en català?
M.C.: A mi em sap molt greu que Tretzevents hagi
de tancar. Segurament el suport que els ha faltat a
Tretzevents, que també ens ha afectat, ens ha trobat
a nosaltres en una situació una mica més sòlida que
ens permet tirar endavant. De tota manera, hi continua
havent una sèrie de revistes infantils en català (El
tatano, Piu-piu, Súper 3, Cuca fera, Reporter doc,
Tiro-liro...), i jo espero que la cosa pugui continuar.
A.J.: El fet que hi hagi tres revistes infantils de
Bayard, una empresa francesa que es mou per
interès econòmic, demostra en certa manera la
viabilitat del producte.
Quin futur li augureu a la llengua catalana en
general?
M.C.: Jo sóc molt poc de la bola de vidre. Sóc una
persona que alhora sóc optimista i no ho sóc. Penso
que vivim una situació de molta barreja i d’una pressió
tan brutal d’una altra llengua que té molts més mitjans
que nosaltres i que a més ens ho fa molt difícil.
Aleshores aquí hi ha d’haver el convenciment de
cadascú, la sensació de normalitat i de dignitat: evitar
el canvi automàtic de llengua, per exemple.
L’administració, però, també hi ha de fer el seu paper.
A.J.: Jo, per resumir-ho, i assumeixo tot el que ella
ha dit, diria que em sembla que s’ha de ser optimista
tàctic, no? Optimista per principi, però tàctic, és
clar.

Per a més informació: www.cavallfort.cat
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Jocs i joguines
La 8a Festa per al joc i la
joguina en català ja atrau
més de 6.000 visitants

Jordi Manent
Àrea de Jocs i joguines

Per vuitè any consecutiu el passat 26 de novembre
va tenir lloc la Festa per al joc i la joguina en català,
organitzada per la Plataforma per la Llengua i per
Consum Català. Aquesta festa lúdica es tornà a
celebrar, entre les 11 i les 18 hores, al passeig de
Sant Joan de Barcelona, entre els carrers de
Provença i Còrsega i va comptar amb l'assistència
de més de 6.000 persones. Entre les activitats de
la festa del 2011 hi havia la cercavila del grup La
Tabola, d’animació itinerant, l’espectacle
“Birondon, birondona i birondeta”, del mateix
grup, i l’espectacle musical “Família Fesxup”, del
grup Pep Puigdemont i Sidrus.

Ja és sabut que la festa de la joguina té com a
objectiu reivindicar que les joguines que els infants
reben cada any per Nadal i Reis incloguin el català
en tots els suports lingüístics, tant impresos com
electrònics. És a dir, en la capsa o embolcall, en les
instruccions i en les característiques del joc o la
joguina. Paral·lelament, la campanya es
complementa amb l’edició i distribució de 30.000
cartes als Reis amb el desig que els nens i nenes
puguin jugar en català i que es reparteixen a
escoles, ludoteques, biblioteques, ajuntaments,
casals i botigues d’arreu de l’àmbit lingüístic. És
una altra manera de conscienciar.

La festa començà a les onze del matí amb
l’obertura de diversos tallers i el castell inflable,
que estigueren oberts tota la jornada. Enguany,
però, hi hagué diverses novetats: d’una banda,
l’Espai Verbàlia, en què Màrius Serra i Oriol Comas
interpel·laren el públic mitjançant la posada en
escena del joc Verbàlia, de l’empresa Devir, amb
l’anomenada “enigmística”. Fou el mateix Màrius
Serra qui féu la primera lectura del manifest, la
matinal; la segona lectura recaigué sobre Mapi
Travessa, integrant de la comissió joguines. La
festa comptà amb la presència en una carpa del
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL),
un servei de bar i una rifa de tres lots de jocs i
joguines en català. A més, en un dels tallers de
l’espai d’acollida lingüística s’hi van dur a terme
jocs tradicionals de l’Associació Cultural Mexicano
Catalana (MEXCAT) i del Centro Boliviano Catalán.

La festa va comptar amb el suport de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona, l’Agència Catalana de Consum, el
Consorci per a la Normalització Lingüística,
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Catalunya Ràdio, Súper3, Abacus Cooperativa, El
PuntAvui, Ara, Vilaweb, Racó Català, Directe.cat,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Cavall
Fort, Toc-Toc i la Fundació la Roda. A més, la
imatge gràfica de la festa ha estat possible gràcies
a la col·laboració desinteressada de l'il·lustrador
infantil Valentí Gubianas. La festa fou retransmesa
en temps real via Twitter, a més, el hashtag creat
especialment per l’esdeveniment #festajoguina a
la xarxa social, va ser seguit per 300 admiradors
durant tot el dia de la Festa.
En la propera edició, la novena, la festa canviarà
d’emplaçament i es farà al passeig Lluís
Companys de Barcelona, a l’Arc de Triomf, a
l’espera que l’acompanyi, en paral·lel, la primera
edició de la Fira per al joc i la joguina en català.
Més informació de la festa a:
www.plataforma-llengua.cat/
festajoguina

FOTOS:
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Jocs i joguines
Gràcies a diversos petits
mecenes, podrem fer el web
de la joguina en català

LA PÍNDOLA
SOCIOLINGÜÍSTICA

Des de la Plataforma per la Llengua volem crear una pàgina web per
poder difondre tots els jocs i les joguines que es poden trobar en
català al mercat i que hem anat recollint en els darrers anys. Amb la
idea de finançar aquest projecte vam establir contacte amb la
plataforma Verkami (www.verkami.com), que permet endegar
projectes mitjançant el sistema crowdfounding, és a dir, finançament
de masses o finançament obert a tothom. Gràcies a les 108
microaportacions econòmiques (i alguna de no tan micro) s’han
aconseguit 3.025 euros, que serviran per construir el web, que ja
està en marxa. El termini total que demanava Verkami per aconseguir
el finançament era de 40 dies, i la xifra que volíem assolir era de
3.000 euros. El web –que en els agraïments inclourà tota la llista dels
generosos mecenes– contindrà totes les joguines que hi ha al mercat
en català, que es podran trobar per cercadors, a més de llistes
d’empresaris de joguines i de botigues sensibilitzades. El web, que
permetrà incloure publicitat, era una demanda de diversos
consumidors que s’adreçaven a la nostra entitat. Si tot va bé, veurà
la llum abans del juliol del 2012. Us n’anirem informant.

Hi ha gaires revistes de caire infantil i juvenil en
català?
Sí, n’hi ha força i de qualitat. Actualment en el mercat
se’n poden trobar fins a deu (a banda que fa poc ha
plegat la degana de les revistes infantils: Tretzevents,
amb 60 anys d’història).
Les revistes infantils i juvenils publicades en català són
les següents: Camacuc, Cavall Fort, Cucafera, El tatano,
Esquitx, La revista de Les Tres Bessones, Piu-piu,
Reporter Doc, Súpers i Tiro-liro.

A dia d’avui es poden trobar
més de 750 jocs i joguines en
català. La Plataforma per la
Llengua va fent recompte dels
jocs i les joguines que hi ha al
mercat en català i intenta
actualitzar-ne el número
anualment. Ens trobem que
neixen noves petites empreses
que inclouen els jocs i les
joguines en català, o bé que
empreses més veteranes
incrementen la producció de
joguines en la nostra llengua o
bé obren noves línies de jocs en
català. I és que l’oferta va
creixent lentament però sòlida.
Així, avui (2011) un 6% dels jocs
i les joguines del mercat són en
català, una xifra similar a la del
2010, encara que lleugerament
superior a la de fa 3 o 4 anys,
quan tot just arribava al 3,5%.
Alhora, hi ha més de 80
empreses que aposten pel joc i
la joguina en català.
Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/joguines

Per a saber-ne més, podeu consultar la pàgina web de
l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC):
www.lesrevistes.cat
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Entrevista a

Joaquim Dorca
Soci Director
de Devir Iberia
Des de quan Devir aposta per
treure al mercat jocs de taula
només en català? Per què?
Fem edicions monolingües en
català des de l’any 2010, i sempre
que es pot posem les instruccions
en català dins tots els nostres
jocs. Ho fem perquè creiem que
es pot construir un mercat de jocs
en català, i que cal fer-ho.
Com van les vendes del
producte en català?
Per ara cobrim costos. El mercat
català de jocs, en termes
generals, és el més important de
l’estat. I és que cal recalcar que
les edicions catalanes no
malmeten les vendes del
producte en castellà a casa nostra.
Poc a poc anem tenint més
presència amb els jocs en català
a tots els canals de distribució.
Com és que en el mercat hi ha
tants pocs jocs de taula, d’estil
universal, en català?
Això ho hauries de preguntar a les
companyies que comercialitzen
jocs fa cinquanta anys, o més, i
que només ho fan en castellà.
Curiosament, moltes són
d’obediència catalana. Suposo
que té a veure amb pors, unitats
de mercat i el fet de no acabar-se

Entrevista feta per
Jordi Manent

de creure això del país.
El nou Codi de consum exigeix
a les empreses que les dades
obligatòries dels productes han
de ser en català. Aquest fet pot
ajudar que les empreses facin
més jocs i joguines en català?
No sóc partidari ni de les
subvencions ni de les obligacions.
Crec que l’administració catalana
hauria de considerar que jocs i
joguines són cultura i que cal
promocionar-ne genèricament el
seu consum en català, com es va
fer amb els llibres fa trenta anys.
És important pel país i per la
llengua; les lleis només són un
reflex de l’anormalitat lingüística
que ens envolta.
Què es pot fer per impulsar més
els jocs i les joguines en català?
Formant a mestres i educadors.
Obtenint complicitats en els
mitjans de comunicació.
Dignificant les múltiples jornades
de joc que es fan a casa nostra.
Fent campanyes de
sensibilització. Explicant a
empresaris, botigues i
consumidors que entre tots
podem construir aquest mercat,
que és rendible, i que els països
normals juguen en el seu idioma.

Perfil

FOTO: DEVIR

Joaquim Dorca i Bis (Barcelona,
1962) és empresari. Estudià
Ciències de la informació i Dret.
Ha treballat a agències de
publicitat (Tagg i Bassat Ogilvy
& Mather S.A.) i a
empreses com
Juegos y Juguetes
Borras Plana S.A. i
Grupo Planeta. Des
del 2000 és soci
director de Devir
Iberia.
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Conscienciació
lingüística
Benvinguts a Catalunya
o explicar què és
Catalunya als estrangers
La Plataforma per la Llengua i
la Fundació Vincle van editar un
desplegable que explica als
visitants que vénen a casa
nostra durant els mesos d’estiu
les particularitats culturals i
lingüístiques del nostre país.
Així, l’entitat aprofita el fet que
el nostre país és un dels
reclams turístics per
excel·lència per tal de projectar,
també a l’exterior, la llengua
catalana.

Tarragona i la Universitat Rovira
i Virgili, és un material
multilingüe principalment en
català i anglès, i parcialment
també en alemany, castellà i
francès. L’objectiu és donar a
conèixer la llengua i la cultura
catalanes a tots aquells que
ens visiten i fer-los despertar
l’interès per tal que la seva
estada sigui enriquidora i,
alhora, respectuosa amb
l’entorn.

El desplegable, que compta
amb la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya i el
suport de la Diputació de

Es van publicar 5.000
exemplars del desplegable, que
varen ser distribuïts durant
l’estiu passat per diversos

Francesc Marco i Gemma Ponsa
Plataforma per la Llengua

indrets de Catalunya,
especialment per les zones
més turístiques i de més
afluència de persones
nouvingudes. L’entitat va
repartir els desplegables, a
través de les seves delegacions
territorials, per hotels, oficines
de turisme, ajuntaments,
aeroports i centres turístics de
tot el país. Així mateix, els
voluntaris de les comarques
tarragonines van distribuir-ne
milers d’unitats entre els
turistes que passaven les seves
vacances a la Costa Daurada.
També es va repartir entre
nombrosos joves catòlics de
diferents punts d’Europa i
Amèrica Llatina que, de camí a
la visita del Pontífex, van ser
acollits, aquest estiu, a les
diòcesis catalanes. El mes
d’agost passat va ser, doncs,
fructífer per internacionalitzar la
llengua, donant resposta, a
més, a un turisme de qualitat
basat en la descoberta dels
atractius propis del nostre país.
Podeu veure el desplegable en pdf a:
www.plataforma-llengua.cat/
estudis/interior/85
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El discurs de la
Plataforma per la Llengua
es difon per la ràdio
A mitjan 2011 la Plataforma per la Llengua va
aconseguir un acord amb RadioCat (Grup Godó) i
amb el Grup Flaix per difondre la filosofia de
l’organització a través de les seves ràdios. Així, el
discurs començà a emetre’s per RAC 1 i RAC 105 a
partir del mes d’agost i fins a final d’any. Inicialment
la Plataforma per la Llengua apadrinà la coneguda i
popularitzada secció d’“El català correcte”, que ja
feia temps que s’emetia pel Grup Godó.
Seguidament, i sota la secció “El català suma”, es
començaren a emetre falques d’uns trenta segons
de durada cadascuna que expressaven el contingut
ideològic i sociolingüístic de la nostra entitat. Cap a
final de setembre les ràdios Flaix FM i FlaixBac, del
Grup Flaix, iniciaren la difusió de les falques amb

contingut del treball que desenvolupen les diverses
àrees i comissions de la nostra entitat. Les falques
s’han fet ressò de diferents dades sociolingüístiques
sobre la bona salut que té el català i que són poc
conegudes per al gran públic. Alhora, es pretén
canviar certes actituds lingüístiques que no són
bones per la llengua i que, poc o molt, arraconen el
català dels seus espais públics en certes situacions
reals. Aquesta emissió s’emmarca dins una
campanya global de l’entitat per a aconseguir més
presència pública i més associats. Les falques es
clouen amb el lema següent: “Plataforma per la
Llengua. L’ONG del català. Fes-te’n soci”.
Podeu escoltar totes les falques a:
www.plataforma-llengua.cat/falques
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Participació i
voluntariat

Enguany s’ha celebrat l’Any Europeu del
Voluntariat. Gràcies a aquest esdeveniment, durant
el 2011 s’han fet diferents actes per commemorar
el compromís que milions de voluntaris europeus
tenen, tot posant el seu gra de sorra, per
aconseguir un món més just. Així, Barcelona ha
encapçalat per segona vegada, i al cap de 13 anys
de celebrar el primer, el II Congrés Europeu del
Voluntariat, que ha permès a tots els tècnics i
voluntaris treballar amb persones i entitats d’arreu
del continent. Persones que, malgrat viure
experiències, cultures i maneres de fer ben
diverses, comparteixen els valors bàsics que
sustenten qualsevol tasca voluntària.
Durant tres dies van tenir lloc diferents
conferències, àgores d’experiències i tallers de
treball amb l’objectiu comú d’aconseguir una
societat més cohesionada, més solidària, més
corresponsable i més justa. “Sens dubte, les
temàtiques tractades van ser molt diferents a les
que s’havien treballat en el primer congrés. El
context actual, els canvis demogràfics, tecnològics
i socials han determinat el moviment voluntari que
ha demostrat una i altra vegada la seva capacitat
d’adaptació als nous temps”, tal com bé apuntava
el president Artur Mas en la inauguració del
congrés.
Des de fa molt de temps Catalunya ha gaudit d’un
teixit associatiu que compta amb una quantitat
important de voluntaris, un teixit fort i emprenedor,
capaç de fer dels seus ideals de justícia un poble
30

Laura Camps
Àrea de Participació i voluntariat

més humà. Des de la Plataforma per la Llengua
tenim la sort de poder gaudir de tot aquest llegat
humà tan important i necessari per poder assolir
els objectius que ens hem marcat i arribar a la
plena normalització lingüística. Tenim la plena
consciència de treballar amb la màxima
transversalitat i responsabilitat global. Per tant,
mentre treballem per la llengua també ho estem
fent per aconseguir un poble més just, més solidari
i més sostenible. Aquesta és la nostra convicció i
aquesta és la nostra màxima a l’hora de treballar.
Són valors que transmetem com a entitat i
compartim amb l’equip de voluntaris, als quals
volem felicitar-los de nou per l’engrescadora i
necessària tasca que dia a dia fan per assolir els
nostres propòsits. A tots ells els esperonem a
continuar amb aquesta #energiavoluntaria que
també corre arreu de la xarxa a través del Twitter.
FOTO: MIREIA PLANA

El voluntariat,
un valor a l’alça

La Plataforma per la Llengua va ser membre del jurat dels premis
voluntariat.
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Territori

La passió pel
Correfoc per la Llengua
Al local on s’estan canviant tot són corredisses.
S’acosta l’hora i hi ha qui encara no s’ha acabat
de vestir i de preparar el seu equipament. L’equip
de suport prepara els carretons amb el material
per repartir al llarg del recorregut. De cop arriba
l’avís: “la marxa de torxes ja ha arribat i ens està
esperant a la Riera”. A corre-cuita s’enllesteixen
els preparatius i tots els participants baixen les
escales del Xifré. La marxa de torxes s’anima
amb el soroll dels tabals i continua el seu camí
acompanyada dels diables, Riera avall.

Francesc Martín
Plataforma per la Llengua Maresme

traca i uns espectaculars focs d’artifici marquen
el final de la festa i, de cop, es fa el silenci. Un
cop més el Correfoc per la Llengua ha estat un
èxit; la Colla del Basilisc de Mataró ha ofert un
magnífic espectacle i la gent ha marxat satisfeta.
El Correfoc per la Llengua ja és un clàssic de la
Plataforma per la Llengua del Maresme.
Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/maresme

Un cop arribats a la plaça de l’Església, els diables
es reuneixen en un racó, i quan els torxaires
acaben el seu parlament van cap al centre de la
plaça i comencen l’espectacle, ballant i cremant
pólvora. La gent els va envoltant, el repic dels
timbals i l’esclat dels petards colpeja les orelles,
la pólvora omple els narius i el fum de color que
surt de les maces ofereix una visió quasi bé
fantasmagòrica. Els diables enfilen tot ballant cap
a una de les sortides de la plaça i comencen el
seu recorregut sense parar de saltar en cap
moment. Cremen pólvora a balquena i tot el camí
sembla un món estrany, una avantsala de l’infern.
La majoria de la gent segueix els diables a una
certa distància, però els més agosarats es
barregen amb ells i es posen sense por sota les
maces i les espurnes que surten disparades i
omplen tot el carrer. La comitiva arriba al Xifré i
els diables intensifiquen els seus balls i el soroll
dels timbals i dels petards és eixordidor. Una gran

FOTO: ISABEL ROMANO
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Territori
Gran acollida dels
primers Jocs de
Llengua a la Festa
Major de Sabadell

Tona Codina i Josep Abad i Sentís
Plataforma per la Llengua Vallès Occidental

La Plataforma per la Llengua Vallès Occidental
celebra l'èxit obtingut en els primers Jocs de
Llengua, promoguts per l'ONG del català durant la
Festa Major de Sabadell. Més de 60 persones van
participar en l'activitat i van cobrir totes les sol·licituds
que els organitzadors havien previst en les dues
modalitats que es van disputar: dissabte, el
Superdictat, i diumenge, l'Scrabble.
Els guanyadors de l'edició de dissabte van ser Xavier
Ribau i Núria Cirera –que van empatar a punts en la
primera posició i que casualment són parella– i Maria
Calzada i Xavier Pons. Els guanyadors de diumenge
van ser Francina Medina, Oriol Fages i Eulàlia
Llarguès. El concurs d'Scrabble va comptar amb
l'inestimable i entusiasta suport de la Federació
Internacional d'Scrabble en Català (autors, també,
del vídeo 1r Concurs de Scrabble en Català 2011 –
Sabadell). També es comptà amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Sabadell, d'Abacus, de Mattel i del
Grup de Teatre del Centre P. Sant Vicenç.

D’altra banda, la territorial del Vallès Occidental ha
col·laborat, un any més, en el Correllengua de
Sabadell organitzat per la CAL que ha consistit en
una molt participada i interessant Estramp Jam –
Marató poètica i musical.
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Els Jocs de Llengua constitueixen una bona manera
de fomentar l'ús de la llengua –fent-la present en
l'àmbit del lleure– i alhora de donar a conèixer
l'entitat a la ciutat en el marc de la Festa Major. Una
iniciativa a repetir i consolidar!

Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/vallesoccidental

C

La Plataforma per la Llengua va portar, a Tarragona,
la campanya "Si us plau, parla'm en català”, en la
qual nouvinguts que estan aprenent català demanen
a la ciutadania que se'ls adreci en aquesta llengua
per poder integrar-se millor a la ciutat.
Ho fan a través d’un miler de xapes corporatives i
de 10.000 postals en què expliquen els seus orígens
i la seva relació amb la llengua catalana. Els espais
triats per fer les fotografies de la campanya són
emblemàticament tarragonins: el Mercat Central i
el Monument als Castellers.
"Si us plau, parla'm en català" s'implanta a Tarragona
amb la col·laboració del Servei de Política Lingüística
de l'Ajuntament i el Centre de Normalització
Lingüística de Tarragona, i compta amb el suport de
la Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill.
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Francesc Marco
Plataforma per la Llengua Tarragonès

La voluntat d’afavorir la igualtat d'oportunitats i la
no-discriminació de les persones nouvingudes va
continuar present amb la instal·lació al llarg del mes
d’octubre de les exposicions "El català? És chévere!”
i "Obre't en català!" a l’antiga facultat de lletres de la
plaça Imperial Tarraco i al Centre Cívic de la Part Alta
gràcies a la bona feina feta pel CNL i l’SPLAT.
Des de l’entitat es continuarà treballant amb
iniciatives com aquesta per sensibilitzar la població
catalanoparlant de la necessitat de dirigir-se en català
als nouvinguts. La millor manera d'ajudar els
nouvinguts a aprendre català és parlar-los en català.
Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/tarragones

FOTO CEDIDA

"Si us plau, parla'm
en català", a Tarragona

M

Al llarg dels darrers mesos s’estan distribuint les
postals per diversos espais de la ciutat, com ara
centres cívics, de formació, d’ensenyament i per tot
el teixit associatiu local, en què destaquen les
entitats juvenils, culturals i d’educació en el lleure
pel paper que poden jugar en l’acollida als
nouvinguts. També es poden trobar les postals
editades de la campanya "Si us plau, parla'm en
català" als expositors de les 22 biblioteques
públiques de les comarques de l'Alt Camp, el Baix
Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el
Priorat i el Tarragonès.
Presentació de la campanya als mitjans de comunicació
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Més campanyes
pel valencià
El 2011 ha estat un any d’eleccions, i també de
campanyes per la llengua. Des de la Plataforma per
la Llengua, amb eleccions o sense, hem mantingut
un treball continu en forma de campanyes, cada una
amb un objectiu concret. Les campanyes han tingut
èxit perquè s’han implicat constantment voluntaris
i simpatitzants.
Entre les campanyes del 2011, destaquem la
continuïtat d’“A la taula, en valencià!”. Entre altres
objectius, buscàvem l’adhesió de diverses entitats
per a aconseguir més etiquetatge en valencià. Fins
ara, s’han adherit més d’una vintena d’entitats, entre
les quals l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo
Blanc, l’Associació el Tempir d’Elx, el Bloc
d’Estudiants Agermanats (BEA), l’Escola Valenciana
o el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del
País Valencià (STE-PV).
També hem fet una campanya de promoció del
valencià en format audiovisual a la Universitat Jaume
I de Castelló. Hem tingut la col·laboració de l’ACV
Tirant lo Blanc i el Servei de Política Lingüística de la
mateixa universitat. La campanya es prolongarà al
llarg del curs 2011/2012.
Durant els mesos de febrer i abril, vam participar en
les Trobades d’escoles en valencià, en què la
Plataforma per la Llengua va presentar la campanya
“Joguets en valencià”. Les trobades tingueren una
acollida molt bona, amb milers d’assistents.
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Àlvar Kuehn
Plataforma per la Llengua País Valencià

Prèviament, en les festes de Nadal havíem fet una
campanya a favor de la Festa del joguet en valencià.
És possible que aquesta sensibilització lingüística
creixent haja contribuït, poc o molt, a modificar la
redacció de l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de
la Comunitat Valenciana, que tingué lloc el passat
mes de març del 2011. En la versió actual, per
primera vegada s’incorporen els drets lingüístics.
“Viure en valencià!” ha estat la campanya central
de l’estiu, que té l’objectiu de sensibilitzar els
establiments de restauració i comerços de les
poblacions costaneres de les comarques centrals a
fi que tinguen la retolació i l’etiquetatge en valencià.
Després de l’estiu (en octubre), hem participat amb
diversos ajuntaments de les comarques centrals
(Bellreguard, Oliva, Tavernes, Alcoi) per tal que la
cartelleria de la campanya a favor del comerç local
fóra tota en valencià.
Finalment, hem col·laborat amb la Plataforma Sí al
valencià!, que treballa pel requisit lingüístic per a
accedir a la funció pública. De fet, eixe tema va
centrar la convocatòria de la manifestació del 9
d’octubre a València. Encara que són una minoria,
convé destacar que l’Ajuntament d’Ontinyent va
recuperar en novembre l’exigència del requisit
lingüístic per a accedir a la funció pública.
Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/paisvalencia
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A més a més

Es publica el primer diccionari
del còmic en català
Jordi Riera Pujal acaba de publicar El còmic en
català. Catàleg d’àlbums i publicacions (1939-2011)
(Glénat, 2011). Es tracta d’un volum de 184
pàgines, un petit diccionari del còmic. Riera, que
col·lecciona tot còmic en català des de fa anys,
introdueix cada àlbum o nom de personatge o
col·lecció (Astèrix, Bola de drac, Espirú i Fantàstic,
Kimagure Orange Road, Lucky Luke, Shin Chan,
Tintín, etc.) amb una fitxa de cadascun. Però el
llibre té la virtut de complementar-se amb una
introducció històrica i uns apèndixs molt
interessants: llista de revistes de còmic, de
fanzines, d’autors d’humorisme gràfic, de webs
especialitzades de còmics, de museus i salons del
còmic... El còmic en
català és una obra
completa que fa una
panoràmica general i
alhora aprofundida de
la situació del sector,
que si bé té i ha tingut
una certa presència
històrica, encara li
queda camí per a
normalitzar-se. Riera
ha fet un primer pas
de sistematització.
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Plega Tretzevents, una revista
infantil amb 60 anys al servei
del país
Desgraciadament no tot són bones notícies per a
la llengua catalana. El 2011 tanca l’any amb una
mala notícia pel que fa a la salut de les revistes
infantils en català: plega Tretzevents, la més
veterana del nostre país i amb 60 anys d’història.
Nascuda el 1951 com a publicació quinzenal per
als infants, inicialment s’anomenà L’infantil.
Aixoplugada pel seminari de Solsona, el 1973
passà a anomenar-se Tretzevents. Els seus
directors han estat Climent Forner, Manuel
Sayrach i Montserrat Ginesta. Semblantment a
Cavall Fort, Tretzevents publicava còmics, contes
i temes històrics adreçats bàsicament als infants
de 6 a 12 anys. Des de 1968 s’encarregava de
l’edició Publicacions de l’Abadia de Montserrat
(PAM). La crisi econòmica i la falta de suport
institucional han estat els motius principals del seu
tancament, tenia un tiratge d’uns 8.000 exemplars.
Des del 2008 la revista –gràcies a la fins ara
directora Montserrat Ginesta i a l’editor de les
PAM Josep Massot i Muntaner– ha donat suport
a la Festa per al joc i la joguina en català de la
Plataforma per la Llengua. Agraïm a Tretzevents la
seva col·laboració i ens agradaria poder pensar
que algun dia o altre tornarà a néixer.
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Neix Piu-piu, una revista
per als més menuts
Publicacions de l’Abadia de Montserrat va treure, el 2010, una nova
revista infantil: Piu-piu, dirigida per Montse Ginesta. La novetat és
que es tracta de la primera revista adreçada a nens i nenes de 0 a 3
anys. Té una dotzena de pàgines, que són d’un cert gruix i
plastificades, i un format molt manejable. Surten 4 números l’any, i
el preu per unitat és de 6 euros. El preu anual de subscripció és de
20 euros. Podeu informar-vos-en telefonant al 93-245 03 03 o enviant
un correu electrònic a piupiu@pamsa.cat

Breu història del catalanisme, un llibre essencial
De vegades –o sovint– es dóna el fet que entre els militants més militants de la llengua catalana i del país
hi ha un desconeixement considerable pel que fa a la nostra pròpia història: fets històrics cabdals, líders
del catalanisme, entitats pro llengua catalana, institucions nacionals... L’historiador Lluís Duran ha publicat
la Breu història del catalanisme, que comprèn dos volums (2009 i 2011) editats per Publicacions de l'Abadia
de Montserrat i que tracten els segles XIX i XX. El primer
porta el subtítol “Del segle XIX a la Dictadura de Primo
de Rivera”, i el segon “De la República al canvi de
mil·leni”. Cap al final del llibre, Duran, expert en
institucions i associacions del catalanisme, dedica unes
quantes línies a la nostra entitat, la Plataforma per la
Llengua. La qual cosa vol dir que la Plataforma per la
Llengua ja forma part de la Història, i és que 18 anys
d’èxits en favor de la llengua catalana (el 12 de
desembre del 1993 és la data del nostre naixement)
són la nostra millor carta de presentació. Gràcies, Lluís
Duran, per tenir-nos en compte.
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Opinió

De la televisió
i el català
Fa 27 anys que tenim una televisió generalista
pensada i feta en català. En aquestes tres dècades,
el català ha fet avenços en l’ús públic i en el
coneixement que en té el conjunt de la població. I
això ha estat possible, en primer lloc, per la
voluntat dels catalans i de les catalanes així com
de les institucions de Catalunya en general, però,
més en particular, per la feinada que s’ha fet des

Carles Solà i Serra
Periodista

de l’escola pública i, en bona part, també ha estat
gràcies a l’existència d’uns mitjans públics de ràdio
i televisió, és a dir, de Catalunya Ràdio i TV3.
La televisió nacional de Catalunya ha tingut un
paper molt destacat en la recuperació del català i
en favor de la llengua i cultura catalanes. Podem
discutir el model lingüístic que s’ha fet servir o si
s’ha apostat prou decididament per construir >>

En el record
Mor Enric Garriga i Trullols, activista per l’occità i el català
El 17 de novembre del 2011 ens deixava, a l’edat de 85 anys, Enric Garriga i Trullols,
lluitador incansable en pro de la llengua i cultura catalana i occitana. Nascut a
Barcelona el 1926, Garriga s’havia graduat com a enginyer químic a l’Escola
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial, i exercí com a tal al Departament
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya fins el 1996, any de la seva jubilació. Home
de tracte exquisit i independentista irredempt, durant anys fou president de l’Institut
de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) i també del Cercle
d’Agermanament Occitano-Català (CAOC). Home constant i perseverant, a través
d’aquestes dues plataformes treballà intensament en pro de l’occità i del català. La Plataforma per la
Llengua en manté un record càlid i especial, ja que des dels inicis de la nostra organització, el nostre
despatx compartia veïnatge amb el del CAOC i l’IPECC a l’Hotel d’Entitats de Gràcia al carrer de la
Providència de Barcelona. Garriga ens assessorà diverses vegades en temes de llengua, però també
arran de la posada en marxa de la Llei de l’occità. Hem perdut un home jove d’esperit i il·lusionat.
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un mitjà d’àmbit dels Països Catalans o si s’ha
estat prou valent en la defensa de la llengua i del
país, però el que és indiscutible és que sense una
institució com TV3 no hauríem aconseguit
generalitzar el coneixement i l’ús del català fins a
l’estat actual.
A més a més, Televisió de Catalunya ha contribuït
a crear un canal de comunicació d’una gran
credibilitat, amb uns estàndards de qualitat que
competeixen amb les cadenes generalistes de
molts països europeus i de la resta del món. Les
produccions fetes a TV3 a coproduïdes per aquest
canal han estat premiades en diferents festivals
internacionals i, en algunes ocasions, com en el
cas de Balseros, i ara mateix amb Pa negre,
candidates als premis Oscar.
Avui que es parla de retallar despeses per poder
acomplir l’objectiu del dèficit públic de les
administracions, i s’aprimaran els recursos de la
ràdio i la televisió públiques de Catalunya per la via
de la subvenció institucional. Cal recordar que en
un país com el nostre només uns mitjans públics
poden garantir uns productes audiovisuals d’una
gran qualitat que ens han convertit en líders a
Catalunya i en un referent a nivell mundial.
Però és que la televisió catalana és, a més a més,
el principal motor del sector audiovisual català, que
els darrers anys s’ha convertit en la indústria cultural
capdavantera i de més impacte social i dinamisme
econòmic. Els catalans hem pogut exercir el nostre
dret a veure cinema i vídeo en la nostra llengua
perquè s’ha treballat en l’impuls de la producció i
difusió d’aquests formats en català. De fet, si
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podem veure versions doblades al català en altres
emissores, tant públiques com privades, de
Catalunya i les Illes Balears, és perquè a través del
Servei Català del Doblatge s’assumeix el doblatge
per a televisió de films estrangers que s'estrenen
en sales comercials i els cedeix gratuïtament a les
distribuïdores amb la finalitat que es puguin incloure
en les edicions de DVD i es posin a disposició de
les televisions que en comprin els drets d'emissió.
En definitiva, que les emissores de TV3 i Catalunya
Ràdio han treballat i treballen en favor de la llengua
i per la cohesió social, a l’hora que han informat i
reflexionat dels canvis al país i al món i ho han fet
amb una òptica catalana.
Potser és el moment de preguntar-nos si volem els
mitjans que li calen a una nació que aspira a tenir
una veu pròpia al món o ens conformem a ser uns
mitjans autonòmics reduïts que cedeixin el
lideratge, no a un altre canal pensat i fet en català,
sinó al conjunt de televisions i ràdios pensades i
fetes en espanyol allunyades del nostre país i de la
llengua i cultura catalanes, quan no obertament
anticatalanes. No sé quin futur ens espera si no
podem continuar comptant amb la potència d’uns
mitjans públics de qualitat, forts i competitius, líders
en audiència i emprenedors, amb iniciativa i
projecció internacional. No crec pas en cataclismes
bíblics ni res d’això, però segur que hi perdrem
com a país i com a societat i que el català veurà
reduïda la seva presència en el sector audiovisual i
de retruc al conjunt de la societat, amb tot el que
això comporta per una llengua, la catalana, que
volem forta i amb molt de futur per endavant.
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T’interessa col·laborar amb la Plataforma per la Llengua?
Omple aquest formulari i fes-nos-el arribar a l’adreça:
Via Laietana, 48 A. Principal 2a - 08003 Barcelona. O bé entra al nostre web, www.plataforma-llengua.cat
O bé truca al 93 321 18 03. O bé envia’ns un correu electrònic a info@plataforma-llengua.cat

Vull fer-me soci

Vull ser voluntari i col·laborar en les diferents accions

Nom i cognoms:
Adreça:
Població:

Codi postal:

Telèfon:

Mòbil:

A/e:

DNI:

Edat:

Professió:
En el cas de fer-te soci segueix omplint la butlleta

Quota:

Soci protector

Especial

Normal

(mínim 25 euros al trimestre)

(15 euros al trimestre)

(10 euros al trimestre)

Periodicitat de pagament:

Trimestral

Anual

Reduïda
(5 euros al trimestre)

Signatura

Número de compte
Entitat

Oficina

DC

Número de Compte

Plataforma per la Llengua. Via Laietana, 48 A. Principal 2a- 08003 Barcelona - info@plataforma-llengua.cat
En aplicació de l'article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Plataforma per la Llengua - Col·lectiu Esbarzer informa del següent: Les dades de caràcter
personal que ens faciliteu s'inclouen en el fitxer "dades socis i col·laboradors de la Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l'Esbarzer", d'acord amb allò previst per l'Ordre de BEF/419/2003, d'1 d'octubre,
per la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades personals. Les dades del nostre fitxer s'usaran per a trametre els butlletins electrònics, la revista La Corbella i per a difondre les
activitats de la Plataforma per la Llengua, així com tota aquella informació que la pròpia Plataforma consideri d'especial interès pels seus socis i col·laboradors/es. Existeix la possibilitat d'exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que se subministren, adreçant-se a la persona titular de la Plataforma per la Llengua (Via Laietana, 48 A. Principal 2a - 08003 Barcelona).
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