
31 Estiu
2018

Entrevista
Dolo Beltrán

La revista dels qui estimem la llengua catalana

EL CATALÀ, 
LLENGUA 
COMUNA



3

Arribem a l’equador de l’any i amb aquest nou número de La 
Corbella tenim l’oportunitat de presentar-vos alguns reportatges 
d’interès i compartir amb vosaltres algunes de les principals 
campanyes que estem impulsant, els èxits que hem assolit, i 
també les dificultats que tenim per fer avançar la llengua catalana. 

Un dels àmbit en què hem centrat una part important dels esforços és en la 
campanya “El català, llengua comuna”. Cares populars de l’àmbit polític, social i 
cultural han participat en aquesta iniciativa que té com a objectiu promoure l’ús 
del català, posar-lo en valor com a llengua comuna i de cohesió social de tots els 
catalans, i protegir-lo dels atacs polítics. La llengua és de tots, amb independència 
del pensament, la religió o l’origen de cadascú. Col·locar el punt de vista dels 
catalanoparlants d’adopció (i dels nous catalanoparlants) al centre dels discursos a 
favor del català és una mostra de la vitalitat de la llengua i la capacitat que té per ser 
un instrument de cohesió social.

Amb campanyes com aquesta volem mostrar la importància que té treballar 
activament perquè la llengua catalana sigui la llengua que estructura la vida pública 
en un context de multilingüisme, que reconcilia la individualitat de cada persona 
amb la pluralitat que és necessària en tota societat democràtica i la necessitat de 
compartir referents i valors per poder conviure i assegurar la cohesió social.

Per a la Plataforma per la Llengua, aquest consens social i polític a favor del català 
com a llengua comuna s’ha de preservar i protegir, especialment en un moment 
com l’actual, en què de manera regular s’ataca el model d’escola catalana, es 
qüestiona la presència del català a la justícia o es deixa de demanar la competència 
lingüística per a treballadors de la salut pública. 

Al llarg d’aquestes pàgines també us exposem la presència de la llengua en les 
marques blanques dels supermercats. El català és una llengua de dimensions 
mitjanes amb un potencial econòmic important. Parlat per deu milions de 
persones, representa la 9a llengua de la Unió Europea, amb més parlants que el 
suec, el danès, el grec o el finès. L’ús del català en el comerç defineix un públic 
objectiu ampli per al qual el simple ús del català ja és un reclam i genera interès. 
A més, l’ús del català permet segmentar, genera empatia i demostra un grau de 
responsabilitat social important per part de qualsevol empresa. 

Aquesta anàlisi objectiva sovint la desconeixen moltes empreses, que continuen 
repetint inèrcies creades, no donen importància a la gestió lingüística,  
o senzillament volen utilitzar només una llengua (o, potser, una combinació de tot 
plegat). Des de la Plataforma per la Llengua continuem treballant per incrementar 
la presència de la llengua en productes de consum i també en la defensa dels drets 
del consumidors. 

A Catalunya, la situació d’incertesa política es manté, i ara per ara no és possible 
aventurar com serà el desenllaç. És precisament en moments com aquests quan 
la tasca i la força de la societat civil prenen més rellevància. A la Plataforma per 
la Llengua som conscients d’aquesta responsabilitat afegida, que assumim amb 
més energia i motivació que mai. Alhora, volem aprofitar per agrair el suport 
incondicional dels més 17.000 socis que ens doneu la força per continuar treballant 
a favor de la llengua. Moltes gràcies!
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Moments d’incertesa,  
però avancem amb pas ferm

Editorial
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L’esport, com a valor humà que 
representa l’esforç i el treball en 
equip, ha de fer visible la voluntat de 
la societat valenciana de viure 
plenament en valencià.
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Carta a Carme 
Forcadell

Estimada Carme,

Ja fa uns quants mesos que no ens veiem. Com saps, en aquests darrers 
anys degut a les teves múltiples obligacions, primer com a Presidenta de 
l’ANC i després com a Presidenta del Parlament, ens vèiem menys, però 
sabíem que hi eres i que d’una o altra manera donaves suport a la ingent 
tasca a favor del català que la Plataforma per la Llengua feia i encara 
continua fent, més fins i tot que en tots aquells anys en què tu eres membre 
de la nostra Executiva! En aquests mesos, dia sí, dia també, et trobem a 
faltar i pensem com et deus sentir a Alcalá Meco, on ets injustament closa, 
lluny dels teus, lluny de nosaltres, lluny de casa.  
El sentiment d’injustícia retruny dins el nostre cap, no em puc imaginar  
en el teu!!

Com aquests mesos, avui t’escric una altra carta a la presó, per explicar-te 
coses que ens van passant, i perquè sàpigues que, malgrat els impediments 
de l’estat i els interessos d’alguns partits polítics, no deixarem que 
malmetin els nostres drets lingüístics (almenys no encara més, i no sense 
fer sentir la nostra veu tot el que ens sigui possible), que tant ens han costat 
aconseguir, ni que ens clivellin la cohesió social. Amb la campanya  
“El català, llengua comuna”, hem aconseguit que professionals de 
sensibilitats molt diferents s’hagin sumat a un mateix clam públic, el que 
hem defensat sempre, el que parla del català com a eina de cohesió social.

Ja saps que volem, com més aviat millor, un Estat per a tots els ciutadans 
d’aquest país, inclusiu, lliure, plenament democràtic, que tothom que 
visqui aquí el senti com a propi, que ens respecti i representi a tots, on el 
català rebi la promoció que reben les llengües dels seus Estats, i no atacs 
constants i permanents... com bé saps, no sense dificultats, som en el camí, 
Carme, som en el camí de començar a construir aquest present entre tots... 
malgrat les presons i l’exili. I mentre l’anem fent i la justícia internacional 
comença a oferir els seus fruits, et continuarem tenint molt present, 
desitjosos que puguis sortir aviat, que s’acabi aquest segrest, que deixeu de 
ser ostatges.

Dona molts records i una forta abraçada a la Dolors Bassa, a qui també 
hem escrit, i també aquesta setmana escriurem a la resta d’ostatges:  
el vicepresident Oriol Junqueras, els consellers Josep Rull, Jordi Turull,  
Joaquim Forn, Raül Romeva, i també els amics Jordi Sánchez i Jordi 
Cuixart.

Fins aviat, Carme.

Òscar Escuder
President de la 

Plataforma per la Llengua

Un pas endavant: 
llengua i país
La Plataforma per la Llengua 
té un ferm compromís amb la 
societat catalana i amb els valors 
de la democràcia i els drets cívics i 
polítics. Així, malgrat el context de 
dificultats que ha viscut el nostre 
país aquests darrers mesos, l’ONG 
del català és sempre al costat de les 
nostres institucions i dels anhels de 
llibertat. 

És així, com des de l’entitat s’ha 
treballat per contrarestar els efectes 
negatius de l’aplicació de l’article 
155, s’ha participat en nombroses 
mobilitzacions convocades pel 
teixit associatiu i s’ha mostrat 
públicament el suport al govern 
legítim de Catalunya visitant el 
president Carles Puigdemont i 
els consellers exiliats a Bèlgica, 
de la mateixa manera que s’han 
enviat desenes de cartes als presos 
polítics: el vicepresident Oriol 
Junqueras, els diversos consellers, i 
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

L’entitat també celebra l’elecció 
de l’editor Quim Torra com a nou 
president de la Generalitat de 
Catalunya i li desitja molta sort i 
molts encerts. 



Les marques dels supermercats

Júlia Sanuy
Drets Lingüístics

Les marques dels 
supermercats: 
més mercat que 
protecció legal? Que una empresa usi de manera normal la llengua catalana als 

territoris catalanoparlants és un dels factors més indicatius 
que es troba arrelada en la societat i que té sensibilitat social. 

Si bé l’accés a la informació dels productes en la llengua 
pròpia és un dret que els parlants de català hauríem de tenir 
plenament reconegut, la situació és lluny de ser la desitjable 

a les grans superfícies comercials. Malgrat que el català 
és una llengua de mida mitjana a Europa, en el sector del 

comerç els parlants de català estem molt més desprotegits 
legalment que els membres de comunitats lingüístiques 

similars com la danesa, la finesa o l’eslovaca. En aquest sentit, 
la legislació espanyola i la tradició política de l’Estat espanyol 

són clarament contràries als interessos dels consumidors 
catalanoparlants: Espanya i les institucions espanyoles s’han 

vinculat sempre de manera exclusiva amb el castellà. 

Com afecta, això, els consumidors catalans?

Hi ha diferències entre supermercats?
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Les marques dels supermercats

La llengua de les marques blanques
Quina és la situació del català en les marques pròpies dels 
supermercats? Un estudi recent de la Plataforma per la Llengua 
analitza precisament les marques de les cadenes de distribució 
principals, que representen una quota de mercat cada cop més 
elevada i acostumen a tenir preus més econòmics que les marques 
de fabricant.

Els productes de marca pròpia tenen una gran sortida en el mercat i 
l’ús que facin del català té molta incidència en el paisatge lingüístic 
final del món del consum. En nombres absoluts, la presència del 
català en l’etiquetatge no es pot considerar satisfactòria, atès 
que només un 38,4% dels productes de marca de distribució que 
s’han estudiat l’inclouen (i tot sembla indicar que les marques de 
fabricant encara l’inclouen menys). Tanmateix, si tenim en compte 
la poca supervisió de l’Administració per garantir el compliment 
de la llei, qel fet que quatre de cada deu productes incorporin el 
català permet ser optimista i pensar que la situació canviarà quan 

l’actitud de l’Administració sigui més vigilant, ara que el Tribunal 
Constitucional ha validat el Codi de consum. En realitat, el fet que un 
nombre notable de productes inclogui el català tot i les mancances 
de l’Administració corrobora que l’ús del català és un indicador de 
la sensibilitat social i l’arrelament de l’empresa, elements que els 
consumidors valoren. 

Alimentaris / no alimentaris. En aquesta línia es podria interpretar 
una de les dades més sorprenents de l’estudi: hi ha més productes 
alimentaris que estan etiquetats en català (40%), tot i que no n’hi 
ha l’obligació, que no pas productes no alimentaris (32,4%), en què 
l’obligació sí que hi és. La raó d’aquesta paradoxa pot ser que els 
productes alimentaris es veuen com a més propers i els consumidors 
valoren encara més l’arrelament de les marques; si no hi ha supervisió 
de l’Administració, és normal que els productes que tenen un incentiu 
natural més gran a l’hora d’utilitzar el català ho facin més que els que 
tenen un incentiu menor

2012-2017. Finalment, l’estudi també va oferir dues dades que 
són d’interès per comprendre la situació del català en el mercat. 
La comparació de les observacions del 2017 amb unes que 
es van fer el 2012 (només de productes alimentaris) indiquen 
que l’avenç del català ha estat imperceptible. El 2012 estaven 
etiquetats en català un 41,3% dels productes alimentaris que 
s’havien estudiat, i el 2017 la xifra només havia augmentat fins a 
un 41,7% del total. Cal tenir en compte que la llista del 2017 era 
més exhaustiva, però la comparació es va fer entre els mateixos 
tipus de productes que s’havien observat el 2012, de manera 
que el percentatge real de productes alimentaris que estaven 
etiquetats en català que es van observar aquell any era diferent, 
del 40%.

Els súpers. L’altra dada rellevant és que la presència del català 
en els productes comercials és molt desigual i depèn en gran 
part de la cadena de supermercats. Així, un 100% dels productes 
de Casa Ametller, la Sirena i Condis estan etiquetats en català i 
també ho estan gairebé tots els de BonPreu i Eroski, que només 
no l’inclouen en alguns productes que provenen de centrals 
de compres que no porten el nom corporatiu. A l’altre extrem 
hi ha marques com Mercadona, Carrefour, Alcampo, Dia, Lidl, 
El Corte Inglés, Aldi, DUSA i FACSA, que no tenen res en català. 
Finalment, en una situació intermèdia hi ha grups com Consum, 
Sorli Discau i Suma, que inclouen el català parcialment i de 
manera desigual, depenent dels productes i les sèries de 
distribució.
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23,9%
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21,5
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29%

21%
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Alimentari No alimentari

Català Castellà Anglès Francès Portuguès Altres

A tall de conclusió, podem 
dir que la situació del català 
en l’etiquetatge no és positiva 
hi ha tots els elements 
necessaris perquè millori. 

• Sembla que el català es 
percep com una llengua de 
proximitat i de qualitat i que 
es valora les empreses que 
l’utilitzen com més arrelades 
i sensibles 

• El català té una veta 
de mercat important de 
consumidors i hi ha cadenes 
que l’inclouen en tots o 
gairebé tots els productes 

• També hi ha el marc legal 
necessari per estendre la 
presència de la llengua a tots 
els productes no alimentaris, 
una part molt important del 
mercat. 

• Actualment, el gran 
obstacle que impedeix 
garantir els drets lingüístics 
dels consumidors 
catalanoparlants és la 
voluntat de l’Administració, 
que ha de vetllar perquè 
la llei que protegeix 
aquests drets es compleixi 
íntegrament. Tanmateix, 
ateses les sentències recents 
del Tribunal Constitucional 
espanyol favorables a 
l’etiquetatge en català, i 
la consciència ciutadana 
creixent sobre els drets 
lingüístics, tot fa pensar 
que un canvi en positiu és 
possible

• L’estudi complet de 
la Plataforma per la 
Llengua sobre el català en 
l’etiquetatge es pot trobar en: 
L’etiquetatge de productes 
de marca pròpia 2017. Estudi 
sobre els usos lingüístics i la 
presència del català.
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Els valors  
de les marques

Daniel Mundet
Sociòleg i membre de 

l’Executiva de la Plataforma 
per la Llengua

Avui, en el món de l’empresa, és 
importantíssim vertebrar les marques a 
través dels valors. 

Així, sabem com és de transcendent que 
els consumidors i els usuaris associïn 
cada producte als valors que la marca 
vol transmetre, els seus valors. El cas dels 
supermercats és exactament aquest.

Per què comprem en un supermercat 
o en un altre? Poden haver-hi moltes 
motivacions: la proximitat de casa o del 
lloc de feina, la possibilitat d’aparcar-hi, 
el preu, la diversitat d’assortiment, els 
frescos, etc. Al mateix temps, però, també 
hi ha valors i alguns intangibles que poden 
estimular-nos a sentir-nos identificats amb 
algun dels grans establiments comercials: 
l’aposta pel quilòmetre 0, el tracte que 
reben els treballadors de l’empresa, la seva 
aposta mediambiental i energètica, i molts 
d’altres.

L’ús normalitzat de la llengua catalana 
en l’etiquetatge dels productes, en la 
retolació, en l’atenció oral i en la compra 
on-line, és un d’aquests valors que ajuden 
les empreses a arrelar-se a la societat. 
Alguns supermercats ja se n’han adonat.  

Puntuacions dels usuaris de la CatalApp en els principals 
supermercats. Nota mitjana en l’atenció oral, escrita i virtual.
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Les marques dels supermercats

La situació legal
L’etiquetatge és un dels camps en què la desigualtat legal entre llengües s’ha 
fet patent. De fa dècades, la legislació espanyola imposa que l’etiquetatge dels 
productes comercials s’ha de fer, com a mínim, en castellà. Així, en el cas concret 
dels productes alimentaris, el Reial Decret 1334/1999 va establir que les indicacions 
obligatòries d’aquests productes havien d’estar expressades, com a mínim, en «la 
lengua española oficial del Estado» i, posteriorment, el Reial Decret Legislatiu 1/2007 
va estendre aquesta exigència a tots els productes comercialitzats a l’Estat.

Això no obstant, cal dir que les institucions catalanes han intentat equiparar els drets 
dels catalanoparlants en la mesura que ha estat possible. En aquest sentit, l’any 
2010 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 22/2010, del Codi de consum, que 
establia que l’etiquetatge en català també fos obligatori en territori de Catalunya, 
si bé el «Defensor del Pueblo» i el grup parlamentari del Partit Popular al Congrés 
espanyol van recórrer ràpidament aquesta norma. 

Més de set anys després de l’aprovació de la llei, el Tribunal Constitucional va 
resoldre finalment aquests recursos i va mantenir l’obligatorietat d’etiquetar 
en català allà on no hi hagués normes europees o estatals competents que ho 
impedissin. Segons el tribunal, el castellà es podia imposar en l’etiquetatge com 
a llengua d’informació i de drets ciutadans, però el català només podia ser-hi per 
motius de promoció cultural.

En tot cas, cal dir que el matís del Tribunal Constitucional que l’obligatorietat 
d’etiquetar en català es mantenia sempre que no hi hagués normativa competent 
europea o estatal que ho impedís no és poc important: hi ha una norma europea, el 
Reglament de la Unió Europea 1169/2011, que fa inaplicable l’obligació d’etiquetar 
en català en el camp dels productes alimentaris –una gamma de productes molt 
important– perquè estableix que les autoritats dels estats membres només podran 
exigir en l’etiquetatge dels aliments llengües oficials de la Unió Europea, estatut del 
qual el català no gaudeix.

Malgrat això, durant els anys d’incertesa entre l’aprovació del Codi de consum 
i les sentències del Tribunal Constitucional l’Administració catalana tampoc va 
prioritzar aquest aspecte: una gran quantitat de productes, també de productes 
no alimentaris, no oferien cap mena d’informació en català. Les moltes queixes i 
denúnciesque consumidors 
i usuaris presentaven a 
l’Agència Catalana de 
Consum van motivar la 
Plataforma per la Llengua 
a fer un estudi detallat de 
la situació de la llengua 
en l’etiquetatge dels 
productes comercialitzats a 
Catalunya. Les observacions, 
efectuades a final de 2017, 
van confirmar les sospites 
i també van oferir altres 
dades interessants.

Què n’opinen, els 
usuaris de la CatalApp?

La CatalApp, l’aplicació mòbil creada per la Plataforma 
per la Llengua, permet valorar i comentar l’ús que es fa 
de la llengua catalana en l’atenció oral, escrita i virtual 
d’1.500.000 establiments. Entre aquests comerços també 
trobem les grans cadenes de supermercats.

Els supermercats més 
ben valorats a la Catalapp
Entre els supermercats que han obtingut puntuacions més 
bones en relació amb la responsabilitat lingüística trobem 
els diferents establiments dels supermercats BonPreu (9,1) i 
Esclat, amb gairebé 500 valoracions, i també Casa Ametller 
(7,6) i la Sirena (6,8).

Andrés Arnal
Comunicació

Arriba la ValenciApp,  
l’App del País Valencià
Amb la voluntat ferma 
d’oferir eines perquè la 
ciutadania pugui viure 
plenament en valencià, 
des de la Plataforma per 
la Llengua presentem la 
ValenciApp, una aplicació 
per a telèfons mòbils on 
la ciutadania pot conèixer 
on l’atenen en valencià 
i millorar així la situació 
de la llengua pròpia en 
el comerç. De la mateixa 
manera que la CatalApp, la 
ValenciApp també  permet 
valorar la responsabilitat 
lingüística de tots els 
establiments.

2010
0%

LES XIFRES

38,4%
100%

Només un 38,4% dels productes de 
marca blanca incorporen el català.

Gairebé el 100% de productes propis 
de Casa Ametller, la Sirena, Condis, 
BonPreu i Eroski són en català.

L3S X1FRES

0% de productes en català a 
Mercadona, Dia, Lidl, Aldi o Alcampo.

El 2010 es va aprovar el Codi de  
consum, que encara no s’ha fet efectiu.
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El català a les escriptures notarials: una signatura pendent

Les nostres recomanacions:
Garantir que es pugui triar la llengua de l’escriptura és la millor manera de 
no deixar marge als prejudicis que perjudiquen l’ús del català a les notaries. 
Les recomanacions són diferents en funció de la persona o col·lectiu a qui van 
adreçades: clients, notaris, professionals i bancs o caixes. 

Notaris
> Garantia d’informació. Cal que 
informin sempre del dret d’opció lingüística 
de forma efectiva, no només de manera 
oral, sinó també amb un indicador per escrit 
ben visible. És una bona pràctica que hem 
detectat en algunes de les notaries. 

> Tria per defecte. És important també 
d’informar de totes les possibilitats i regles 
que conté la normativa vigent sobre l’ús 
de la llengua catalana en els documents 
notarials, com ara que el document s’ha de 
redactar en català en el cas que no s’esculli 
expressament la llengua, o que l’escriptura 
es farà en totes dues llengües oficials en cas 
de conflicte de tries lingüístiques.

> Oferiment i control. El notari s’ha 
d’assegurar que no sigui el professional 
o l’entitat bancària qui triï la llengua de 
manera unilateral i ha d’oferir al client 
l’exercici del dret a l’opció lingüística i a 
fer els canvis que calgui, sense que això 
impliqui ni més costos ni dilacions.

> Web del col·legi. El Col·legi de Notaris 
de Catalunya hauria de publicar les dades 
estadístiques de l’ús del català i fer també 
el seguiment del grau de coneixement 
d’aquesta llengua als despatxos notarials 
i l’ús oral que se’n fa. El seu web hauria de 
recordar que els ciutadans tenen el dret 
d’escollir la llengua oficial que volen en les 
escriptures i incorporar informació sobre el 
dret de l’opció lingüística.

Clients
> Sense cost. El client que fa l’escriptura 
en català sempre pot demanar, si li cal, la 
traducció al castellà sense cap cost, com 
una còpia de l’escriptura i amb els mateixos 
efectes que la primera còpia.

> Diverses llengües. Si concorren 
diversos actors amb tries de llengües 
diferents, es pot demanar que l’escriptura 
s’atorgui en totes dues llengües oficials.

> Us ajudem. Recomanem de denunciar 
al nostre servei de queixes o a l’Oficina de 
Garanties Lingüístiques de la Generalitat 
de Catalunya, i també al Síndic de Greuges, 
l’incompliment motivat per un coneixement 
insuficient o inadequat de les llengües 
oficials, tant per part del notari com del 
personal del despatx notarial.        

Professionals  
del dret
> Oferiment de tria. Sempre han 
de preguntar en quina llengua es vol 
l’escriptura i el notari s’hauria d’assegurar 
en tot cas que el ciutadà no s’ha trobat 
que el professional ha triat la llengua 
unilateralment, i ho ha d’apuntar a la fitxa-
formulari del client.

> Català jurídic. Caldria també millorar-ne 
les habilitats lingüístiques. Cal treballar-
ho des de la universitat i des dels col·legis 
professionals.

Bancs  
i caixes
> El client tria. Els professionals 
d’aquestes entitats que encarreguen les 
escriptures a les notaries han de preguntar 
al client o a les parts en quina llengua 
volen les escriptures, i el notari ho ha de 
supervisar en tot cas. 

> Models en català. Les entitats bancàries 
han d’enviar les minutes de les escriptures a 
les notaries sempre en català.

El català en les  
escriptures 

notarials: 
una assignatura 

pendent
Òscar-Adrià Ibáñez i Rut Carandell 
Drets Lingüístics

Segons les darreres dades del Col·legi de Notaris de Catalunya, l’any 2016 només 85.332 
dels 885.407 documents notarials autoritzats a Catalunya han estat redactats en català. 
Una proporció d’un 9,6% d’ús del català que segueix la línia dels darrers quatre anys en 
què s’ha situat en l’interval 9,4% - 9,7%, molt per sota de l’11% de l’any 2012 o de l’11,2% 
de l’any 2011.

La Plataforma per la Llengua ha elaborat l’«Estudi sobre usos lingüístics a les oficines 
notarials de Catalunya», que es du a terme després d’anys d’accions de foment del català 
en aquest àmbit —com ara la provisió de models de documents notarials en català—, 
amb la finalitat de conèixer-ne les causes de la caiguda i l’estancament de la llengua. 

Els resultats de l’estudi són molt reveladors: només quatre de cada deu dels parlants 
de català veuen llurs escriptures tramitades en llur llengua. En canvi, gairebé tots els 
parlants de castellà (el 95,8%) veuen llurs escriptures tramitades en castellà. 

Un dret poc informat. Cal destacar que la Llei de política lingüística indica que cal 
preguntar específicament per la llengua en què es vol l’escriptura. L’estudi mostra que 
l’ús del català augmenta quan això es fa. Un 33,8% dels clients que són parlants de català 
reben l’escriptura en castellà quan no se’ls ha preguntat la llengua en què la volen. En 
canvi, la xifra de redacció de documents en català puja fins al 54,5% quan es pregunta 
als clients de parla catalana en quina llengua volen l’escriptura.

Explica’ns el teu cas a: 
www.plataforma-llengua.cat/que-
fem/ambits-de-treball/fes-una-queixa
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El català a les escriptures notarials: una signatura pendent

Per què no es rep l’escriptura en català, 
quan aquesta és la llengua del client? 

L’informe conté un apartat qualitatiu que 
analitza les reflexions dels entrevistats sobre 
aquesta qüestió. Les respostes són molt 
diverses, però assenyalen set aspectes: 

a) Manca d’informació sobre la possibilitat 
de fer-ho en català.

b) El notari té la inèrcia de fer-les en 
castellà si no se li diu el contrari, fins i tot 
si parla en català amb els clients.

c) L’escriptura es fa com a continuació 
d’una altra escriptura o document que 
era inicialment en castellà.

d) El professional (sovint de l’advocacia) té 
problemes per a escriure o treballar en 
català i presenta els documents previs 
en castellà.

e) Alguna de les parts (persona física o 
jurídica) té el castellà com a llengua 
habitual i tots els catalanoparlants 
implicats accedeixen a fer les escriptures 
en castellà. En alguns casos es tracta de 
matrimonis mixtos de llengua. Alguns 
col·lectius, com els bancs, treballen 
sistemàticament en castellà.

f) El client o una de les parts són d’un 
territori de parla castellana.

g) El client o una de les parts són 
estrangers i volen l’escriptura en castellà 
o s’assumeix que la voldran així.

Llengua de l’escriptura notarial, classificada segons la llengua del client

La unitat de mostra són 248 clients que sortien de 53 notaries visitades arreu de 
Catalunya, els quals van rebre un 24,6% de les escriptures en català. La diferència 
amb les estadístiques oficials s’explica pel fet que la unitat és el client, i no el 
document notarial, atès que clients com les entitats financeres, amb tendència a 
marginar el català, fan moltes més escriptures que els particulars. Les notaries fan un pas 

endavant en l’ús del català
Mireia Plana

Filòloga i vicepresidenta  
de la Plataforma per la Llengua

És ben sabut que un dels àmbits on el català té menys presencia és l’àmbit de la justícia. I és que aquest és un món 
ben complex, on hi intervenen diferents professionals, on la utilització del llenguatge hi té un paper important, i on, 
tradicionalment, els canvis no hi són gaire ben rebuts.

Però a la Plataforma per la Llengua, tot i ser conscients d’aquesta dificultat, no hem tirat la tovallola, ans al contrari. A 
més de denunciar en diferents informes les vulneracions constants dels drets lingüístics dels catalanoparlants a tot el 
territori, l’any 2017 vam presentar l’estudi Quins són els obstacles que impedeixen l’ús del català a la justícia, on vam 
concloure que, a banda del fet que l’Estat espanyol promou l’ús exclusiu del castellà en l’Administració, contravenint la 
seva pròpia Constitució i altres normatives, com la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, que incompleix 
sistemàticament (i fet pel qual ha estat repetidament advertit per les institucions europees), hi ha també una inhibició 
per part de la ciutadania, i dels professionals del dret, a usar el català en l’àmbit jurídic. Aquesta inhibició és a vegades per 
desconeixement de la norma, a vegades per costum, o per comoditat. I en aquest punt és on ens vam proposar d’intervenir 
de manera decidida.

Un dels col·lectius professionals al qual, inevitablement, tothom hi ha de recórrer en algun moment de la vida, és el dels 
notaris. Els notaris compleixen una funció social important, ja que són els que garanteixen la legalitat i el recte compliment 
de les transaccions econòmiques i patrimonials. Ells custodien documents oficials com testaments, hipoteques i molts 
d’altres. I són, a més, persones arrelades al territori, ja que, si bé només un 30% dels notaris són nascuts a Catalunya, els que 
vénen de fora s’hi queden.

Recentment hem presentat un estudi dut a terme amb la col·laboració del Col·legi de Notaris de Catalunya: Estudi sobre 
usos lingüístics a les oficines notarials de Catalunya. No m’estendré en el contingut, però sí que voldria destacar les 
principals recomanacions que hem fet arran de l’estudi. En primer lloc, cal que la ciutadania prengui consciència dels seus 
drets lingüístics, i del fet que totes les escriptures notarials es poden fer en català sense que això representi cap càrrec afegit 
ni cap demora en la tramitació. A banda, els notaris han d’informar d’ofici d’aquesta possibilitat, i no solament oferir-la, 
sinó que han de garantir que les transaccions de les quals donen fe s’han fet en la tria lingüística conscient del client. Les 
entitats bancàries han de recordar també que han de disposar de tota la documentació també en català i oferir sempre als 
clients la possibilitat de tria lingüística. I finalment, els col·legis professionals i les facultats de dret han de vetllar perquè els 
professionals jurídics tinguin la formació necessària en llenguatge jurídic i marc normatiu específic català.

El Col·legi de Notaris ha pres bona nota de les recomanacions i s’han compromès a situar en totes les notaries de Catalunya, 
en un lloc ben visible, un rètol per anunciar la possibilitat de triar la llengua, i també de publicar un bàner al seu web amb 
aquest anunci. Igualment, té la intenció de continuar amb la formació dels notaris i del personal de les notaries i també fer 
un seguiment més acurat de l’ús del català a les notaries.

 Ara, doncs, ens toca vetllar perquè aquest primer pas es compleixi; i això és feina de la Plataforma per la Llengua, però 
també és feina de tots i cadascun de nosaltres. Som-hi, doncs!
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El futur és nostre. Rodatge d’un videoclip de rap en català elaborat pels alumnes de l’Institut Ribot i Serra, amb l’artista Nel·lo C,  
el dramaturg Lluís Elías i el director Antoni Verdaguer. Un projecte de la Plataforma per la Llengua amb la col·laboració de la Fundació SGAE.
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En el moment d’escriure aquest article, segons la revista Timeout1,  
només una de les vuit sales de concerts de moda situades a Barcelona 
ofereix dos concerts en català. 

Es tracta d’un dels molts casos en què l’oferta d’oci en català, malgrat la 
quantitat i diversitat de grups de música que hi ha en aquesta llengua, 
no és a l’abast del públic. El públic jove catalanoparlant es troba massa 
sovint amb espais i elements de comunicació on els joves són els 
destinataris principals, però s’hi ignora la llengua que parlen. D’aquí, la 
necessitat d’incidir en aquesta anomalia inexcusable del món de l’oci i 
del lleure. 

S’atribueix a cada generació unes característiques comunes que els 
dona una identitat com a grup. Les generacions també són molt plurals 
internament, i sempre podem trobar subgrups d’interès o afinitat que 
van més enllà de les tendències generals. 

La generació Z dels nascuts a partir del 2000 és la que ja marca el nou 
rumb de la societat des de l’adolescència. Parlem de nadius digitals 
en un context global, on allò que diferencia el món en línia del món 
tangible és molt flexible. Si els adolescents actuals ja substitueixen 
Facebook per Instagram, com transformaran el mercat del consum 
cultural d’aquí a pocs anys? I quin serà el paper de la llengua catalana 
en aquesta evolució?  

El cert és que tenim alguns nous recursos per fer que el català sigui 
present o es consolidi en l’àmbit musical, la moda, les noves tendències  
i l’oci juvenil. 

Gemma Ponsa 
Cultura, Lleure i Joventut

Tendències juvenils:  
també en català!
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Complicitat
Iniciar actuacions que 
motivin el jovent, que els 
facin accessible la llengua 
catalana i que connectin amb 
els seus interessos és un dels 
objectius que ens hem marcat 
des de la Plataforma per la 
Llengua. Això també ens ha fet 
veure que sovint cal oblidar 
la pulcritud i la formalitat i 
apropar-nos a un llenguatge 
més fresc i transgressor. Una d’aquestes accions ha estat la 
creació i distribució d’una línia de preservatius de la marca 
RFSU, que ja etiquetava en català. A l’interior de l’embolcall, 
s’hi destaquen paraules en les diferents variants dialectals que 
busquen la complicitat del públic juvenil de tots els territoris 
de parla catalana. “Carda, catxa, suca, boixa. Fes-t’ho com 
vulguis, però fes-la córrer!” és el missatge que podem veure 
en una cara dels preservatius. Complicitat i llenguatge sense 
complexos, com hem dit. Les 10.000 unitats encarregades 
s’han repartit en concerts i altres espais on s’ha detectat una 
afluència regular de públic jove.

La glosa i el rap
L’espontaneïtat també troba lloc en la creació de cançons, i 
més en uns joves que busquen la immediatesa. Així, si tenim 
les arrels en la glosa de Mateu Xurí, cançó improvisada 
que avui fomenta Cor de Carxofa, ara també el rap i el 
hip-hop són presents en algunes places del nostre 
país. Amb aquesta base, i amb mescles de reggae, 
sound sistem o reggaeton, trobem mostres d’un 
estil heterogeni en el mallorquí Valtònyc, en 
les valencianes de Pupil·les o en els Pirat’s 
Sound Sistema de Sants. 

Per incidir en aquesta comunió, des de la 
Plataforma per la Llengua hem dut a terme 
en els darrers mesos més d’una cinquantena 
de tallers de glosa i de rap, que hem 
organitzat en instituts del Baix Besòs i de 
Sabadell Sud, amb els quals col·laborem per 
potenciar la presència i l’ús del català en el 
marc d’un Pla Lingüístic Integral. Als tallers, 
els joves han de compondre les lletres de les 
cançons expressives que volen cantar. També 
hem organitzat aquests tallers en alguns 
espais de lleure, com ara esplais, centres 
oberts i associacions juvenils ben diverses.

Els mems
Cada dia circulen, per 
Whatsapp o per les xarxes 
socials, adaptacions 
gràfiques d’imatges amb 
finalitats humorístiques. 
Sovint fan escarni de 
l’actualitat més immediata 
o reflecteixen escenes 
quotidianes des d’un punt 
de vista còmic. Aquestes 
creacions humorístiques 
s’anomenen mems. 

Com és, però, que la majoria de mems no són en català? 

Per tal d’oferir també recursos còmics, des de la Plataforma per 
la Llengua hem llançat la campanya #memsencatalà, elaborada 
conjuntament amb Ycom.cat, un portal especialitzat en el món 
digital en català. La campanya es fa a des de dos comptes, de Twitter  
i d’Instagram, amb els quals ens involucrem en la difusió de mems 
en la nostra llengua i en la creació o la traducció d’altres mems. 
També publiquem articles en què es donen idees i enllaços pràctics 
perquè cadascú pugui crear-ne d’una manera àgil i creativa. I també 
hem entrat als instituts, amb un projecte complementari basat en la 
formació de joves perquè puguin crear mems en català amb l’ajut de 
creadors experts. La imaginació al poder!

Tendències juvenils 
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LES XIFRES

90%
50

El 90% dels joves escolten 
música habitualment.

50 cançons úniques  
en català a la llista 
“Moments únics” d’Spotify

L3S X1FRES

8 hores d’intensa música a 
“Fes-te la festa” a Spotify

10.00010.000 preservatius en 
català han estat editats per 
la Plataforma per la Llengua.

Festa musical
Un altre camp: la música. Aquesta és una de les activitats culturals preferides 
dels joves. Segons el darrer informe del Consell Nacional de la Cultura i les 
Arts (CoNCA), a Catalunya, escoltar música és una de les pràctiques que es 
manté constant en més del 90% de la població d’entre 14 i 34 anys. 

Des de l’ONG del català hem utilitzat un dels canals que permeten escoltar 
música a la carta per internet, Spotify, per impulsar dues propostes de 
música en català que inclouen grups dels diversos territoris de parla 
catalana, amb una selecció feta pel PD Marc Serrats.

“Fes-te la Festa” ja ha acumulat 
gairebé 2.500 seguidors, després 
de fer-se’n una difusió intensiva 
per les xarxes socials, centres 
cívics, centres d’informació 
juvenil i espais d’oci juvenil 
diversos. Són més de vuit hores 
d’èxits musicals incontestables, 
amb cançons que són ideals 
per a passar tota la nit ballant: 
de Txarango, Zoo, Xavi Sarrià 
o Mazoni, entre molts d’altres. 
Amb aquests hits, la festa és 
imparable.

“Moments únics”, amb 
les millors cançons per a 
vetllades i sopars especials. 
Mishima, Judit Neddermann, 
La Iaia, Renaldo & Clara, El 
Petit de Ca l’Eril o Roger Mas 
són alguns dels artistes que 
en formen part. Són cançons 
que suggereixen instants 
recordats, que intensifiquen 
cada moment amb una banda 
sonora d’excepció.

... i Ruc’n’roll!

Com ens evidencia cada mes la revista 
Enderrock, i malgrat els  impediments 
remarcables que troba en la seva difusió, 
la creació i la riquesa d’estils de música 
en català viu un moment a l’alça. Per això, 
des de la Plataforma per la Llengua hem 
establert una col·laboració amb la nova 
Gira 2018 de Ruc’n’Roll, un grup de música 
que recupera els grans èxits del rock català 
dels anys noranta, aquells que l’any 1992 
van demostrar al Palau Sant Jordi que hi 
havia un esclat de música en català de 
primeríssima qualitat. 

El dels Pets, Lax’n’Busto, Sau, Sopa 
de Cabra, Brams, Obrint Pas, Gossos o 
Sangtraït és un repertori enèrgic que 
va omplir de festa places i festivals dels 
any noranta i que alguns grups encara 
continuen portant cada any a les ciutats i 
pobles del nostre país. Aquesta és la base 
que ha permès que avui molts grups de 
música novells ja tinguin un camí a seguir. 
La vitalitat d’una llengua és també els 
èxits musicals que tothom canta a la Festa 
Major, i per això és important consolidar els 
nostres clàssics més recents.
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Entrevista Dolo Beltrán
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“Sí, podreu gaudir de 
més cançons meves 
escrites en català.”
ENTREVISTA

Dolo Beltrán
per Francesc Marco-Palau 
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A més d’altres sèries, has participat a Dinamita, Jet lag i 
Infidels. Com veus la ficció a casa nostra? Qualitat / actors / 
històries...?

La veritat és que cada cop hi ha més risc a l’hora d’explicar les 
històries i de com explicar-les. Veig coses interessants, molt 
europees (en el millor sentit). 

Fa poc també t’hem vist en pel·lícules a la petita pantalla. 
És el cas de Res no tornarà a ser com abans. Quin paper creus 
que ha de tenir TV3 com a impulsora de sèries i pel·lícules 
de ficció?

Un paper molt important. Hem d’apostar-hi nosaltres mateixos. 
Si no, qui ho farà?

Isona Passola, Carla Simón, Ventura Pons i els Premis 
Gaudí demostren que es poden fer pel·lícules d’èxit a casa 
nostra. Què li falta, a la indústria cinematogràfica, per fer el 
salt definitiu? 

Falten mitjans, sempre falten mitjans. Diners per fer, treballar, 
difondre… Creure des de les altes esferes que la cultura fa molt 
per les persones. Les pot canviar. 

Parlem de música. Després d’anys a Pastora, el grup que 
formàveu amb Pau i Caïm Riba, has publicat un disc en 
solitari, Copilotos, on inclous uns cançó en català: “Una nit 
en blanc”. Com ha estat l’experiència de compondre-la? Ha 
estat un procés natural? T’hi has sentit còmoda?

Sí, absolutament. El català és la llengua que parlo a diari.

De fet, no era la primera vegada que cantaves en aquesta 
llengua. Amb Pastora també havies cantat en català i, a més, 
també has posat veu a d’altres cançons en català: “Cançons 
de matí encalmat” (amb Toni Xuclà) i “Paraules” de Lexu’s, 
entre d’altres. De cara al futur, podrem gaudir d’altres 
composicions teves en català? Un disc sencer...?

Sí, amb Pastora vam fer un disc sencer en català: “Una altra 
galàxia”, editat el 2012. O sigui que sí, podreu gaudir de més 
cançons escrites en català per mi. Si no, és com si em faltés 
alguna cosa. 

Com valores la presència de les varietats dialectals del català  
a TV3? 

Fatal. Per desgràcia, quan una persona de les Illes Balears, del 
País Valencià o del català occidental, aquells que no parlen català 
central, ve a Barcelona considera que la manera que té per no 
diferenciar-se és canviar l’accent. De la mateixa manera que en 
la societat, els presentadors que venen a Televisió de Catalunya 
(TVC) consideren que si no parlen català estàndard la gent no 
els valora com els hauria de valorar. És un error. La gent no ha 
de canviar d’accent quan arriba a Barcelona, i si treballen a TV3, 
l’haurien de continuar mantenint.

“TV3 té un paper molt important.  
Hem d’apostar-hi nosaltres 
mateixos.”

Amb Elena Gadel, Sor Lucía Caram, Benedetta Tagliabue 
i molts altres, participes en una nova campanya de la 
Plataforma per la Llengua, “El català, llengua comuna”. Què 
hi aportes? Quin és el teu testimoni? 

La meva llengua materna és el castellà. El català el vaig aprendre 
a l’escola. Des dels 20 anys em vaig esforçar per parlar-lo millor 
pel meu amor al teatre. I jo volia fer teatre aquí, a casa meva. 
Estimo molt casa meva. Per mi ha sigut molt enriquidor.

L’ONG del català sempre parla del català com a llengua 
de cohesió social, d’acollida i arrelament, d’igualtat 
d’oportunitats... Creus que Sant Boi, amb l’escola, seria un 
bon exemple d’això?

Jo soc d’un barri amb molta immigració des dels anys 70, “la 
ciutat Cooperativa”, i sí que és un gran exemple.

En quins projectes estàs treballant actualment? (música, 
televisió, cinema, etc.)

Una mica de tot, no m’agrada parar…, però començo a pensar en 
noves cançons per fer un altre disc. 

Els vídeos de la campanya
En la conversa entre Dolo Beltrán i Gabriel Rufíán 

de la campanya “El català, llengua comuna”, l’actriu i 
cantant també ens diu que: “Mon pare és extremeny i ma 

mare catalana, però a casa era molt patriarcat i es parlava 
en castellà. I el meu barri era un barri que es va crear als anys 

setanta, un barri de pisos a la perifèria de Sant Boi, i tothom era 
immigrant.”

“De fet, amb ma germana també parlem en català, però ara. 
Perquè ja té nenes i amb els nens parlem tots en català.” “L’havia 

estudiat de sempre al col·le però no l’havia parlat mai, així, com 
a llengua... i vaig dir a tots els meus amics ’si us plau, parleu-me 

en català’ i vaig estar fent això, i vaig aconseguir-ho.”

El català, llengua comuna
Cares populars de l’àmbit polític, social i cultural han participat 

en aquesta iniciativa per promoure l’ús del català, posar-lo 
en valor com a llengua comuna i de cohesió social de tots els 

catalans i protegir-lo dels atac paolítics. El català és de tots, amb 
independència del pensament, la religió o l’origen de cadascú.

Entrevista Dolo Beltrán

Dolo Beltrán (Barcelona, 1974). 
Actriu i cantant. Ha participat 
en pel·lícules i sèries de 
televisió, i també ha representat 
diverses obres de teatre. 
Ha estat vocalista del grup 
Pastora i lletrista per a diversos 
intèrprets. Ara és solista. 
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Literatura.  Matemàtica verbal 
de Susan Buzzi.

Obres d’art/artistes. Manolo 
Sierra, pintor de Huelva que 
viu a l’Empordà. Em fascinen 
els seus quadres. Semblen 
fotografies, finestres obertes.

Cinema. El manantial de King 
Vidor. 

Paisatge. L’Empordà sempre. 

Gastronomia. Qualsevol plat 
de la factoria dels germans 
Adrià. Aquí tenim una 
cuina catalana popular ben 
treballada i magnífica, però 
també tenim la factoria Adrià. 

3 adjectius que et defineixin. 
Perseverant, propera i… 
guapa,  què passa? ;)
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I. L’arribada de gent de tot el món ha 
fet que a Catalunya es parlin avui dia 
més de 300 llengües. Oferim les nostres 
llengües i cultures d’origen per enriquir 
aquest país.

II. Les administracions i institucions 
públiques han d’apostar per un model 
educatiu inclusiu, que no segregui 
l’alumnat. El català ha de ser la llengua 
vehicular de l’ensenyament.

El manifest:

L’any 2008, 23 associacions de persones immigrades i organitzacions de suport  
a les poblacions immigrades van signar el manifest El català, llengua comuna.  
Deu anys després, tot i alguns avenços, el contingut del manifest continua essent vigent:

Ara més que mai reivindiquem el paper del català com a eix 
vertebrador de la nostra societat. Amb la campanya “El català, 
llengua comuna” volem agrupar el màxim nombre d’entitats, 

fundacions, organitzacions i persones a títol individual 
per a demostrar que el català ens uneix i que contribueix a 

l’arrelament i a la cohesió social.

III. En aquest context de diversitat lingüística, el català és la llengua 
que ens uneix. És l’idioma amb el qual volem construir la societat 
i que tothom pot compartir.

IV. Els poders públics han d’establir les mesures necessàries per 
facilitar l’exercici d’aquest dret als qui ens establim en aquesta 
terra.

V. La defensa del català és la defensa de totes les nostres llengües. 
Volem transmetre la importància que té parlar la llengua del lloc 
on es viu.

VI. El català és una eina d’inclusió social. Fent-lo servir aconseguim 
ser reconeguts com a propis del lloc.

VII. L’adopció del català ha d’anar acompanyada també de mesures 
que facilitin l’adquisició dels drets socials i polítics: el dret a 
l’habitatge és inseparable del dret al treball, del dret lingüístic o 
del dret a votar.

VIII. El català és sinònim de cohesió. La llengua és el millor vehicle 
per fer comunitat, més enllà de la comunitat cultural de cadascú.

IX. La llengua és una eina d’aproximació, i no pas un instrument 
de confrontació. Des d’alguns sectors es vol utilitzar la llengua 
catalana com a arma d’enfrontament polític, i cap llengua mereix 
aquest tracte.

X. Volem viure en català! Fem del català la llengua d’arrelament i 
permeteu-nos que participem en la construcció d’aquest país.
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Entitat

La 5a edició dels Premis Martí Gasull i Roig va tornar a ser 
un espai de reconeixement i homenatge a aquelles iniciatives i 
persones que contribueixen a fer del català la llengua comuna i 
de cohesió social. L’acte, en què va haver-hi moments de record 
per als presos polítics i els exiliats, va celebrar-se en un context 
polític d’excepció, amb la projecció d’un vídeo enregistrat 
des de Waterloo pel president Carles Puigdemont i amb una 
benvinguda institucional a càrrec del president del Parlament 
de Catalunya, Roger Torrent.

En aquest marc, centenars de persones van omplir el teatre 
Poliorama de Barcelona per recordar la figura de l’activista i 
fundador de la Plataforma per la Llengua Martí Gasull i Roig 
(Barcelona, 1969 – Manaslu, Nepal, 2012). Música, actuacions 
i sorpreses dalt de l’escenari en un acte presentat per Xantal 
Llavina i Jofre Llombart, van animar un públic amb ganes de 
felicitar la bona feina que fan Catalunya Ràdio, l’escola La 
Masia i els cinemes Texas i de fer ressaltar la trajectòria de 
Josep Ruaix, tots ells guardonats pel Jurat de l’edició d’enguany. 

Comunicació, escola, 
cinematografia i 
trajectòria
Els reconeixements de la 5a edició  
dels Premis Martí Gasull i Roig
Francesc Marco Palau 
Secretari del Jurat dels Premis Martí Gasull i Roig

Catalunya ràdio
L’emissora pública és exemple de 
professionalitat, una ràdio amb vocació 
de servei públic que ha estat clau per 
normalitzar la llengua catalana.

Fundada el 1983, Catalunya Ràdio és, amb 
TV3, el mitjà públic de referència al nostre 
país. Al llarg d’aquests anys ha creat un 

imaginari radiofònic propi, àmpliament compartit per centenars 
de milers d’oients diaris, des d’El lloro, el moro, el mico i el senyor de 
Puerto Rico, fins a El Suplement, passant pel Tarda Tardà i El club de 
la mitjanit. L’objectiu de la institució radiofònica és continuar oferint 
a l’espai català de comunicació un servei públic basat en el rigor i la 
pluralitat, i un entreteniment fresc i dinàmic.

GUANYADOR

Fotografies: Marc Puig Pérez 29

Josep Ruaix
Josep Ruaix i Vinyet (Moià, 1940) és 
sacerdot, gramàtic i autor d’una 
seixantena de publicacions.

Llicenciat en humanitats, teologia 
i filologia clàssica, Ruaix ha 
desenvolupat una llarga tasca 
sacerdotal. Aquest vessant eclesiàstic 
l’ha compatibilitzat sempre amb una 
evident vocació gramàtica. Ja el 1959, en ple franquisme, 
començà a elaborar materials didàctics per ensenyar 
llengua catalana. D’aquesta etapa, n’apareix: El català en 
fitxes (1968). Les populars “fitxes d’en Ruaix” van marcar una 
generació d’aprenents de català des de finals de la dècada 
dels seixanta fins als primers vuitanta. Amb Català fàcil 
(1983), Ruaix n’actualitzà l’ensenyament. 

La Masia
L’escola cooperativa de l’Horta 
Nord (València), fundada el 
1968, fa 50 anys que manté el 
compromís educatiu amb la 
llengua catalana.

L’escola cooperativa de Museros 
és un exemple de compromís 
actiu amb la llengua catalana 
i ha estat sempre un punt de 
referència educatiu dins i fora de 
les aules pel seu projecte actiu, 
honest i coherent. El centre té 
l’objectiu d’assolir una societat 
valenciana justa, solidària, 
pacifista, democràtica, sostenible 
i orgullosa de la nostra llengua. 
Els de l’escola La Masia són 50 
anys d’un projecte d’èxit.

Cinemes texas
Unes valuoses sales de cinema a 
Barcelona i València on els espectadors 
poden gaudir amb normalitat de 
pel·lícules en llengua catalana. 

Oberts a Barcelona el 2014, els 
cinemes Texas representen una 
excepció valuosa dins del món 
cinematogràfic del nostre país. En un 
sector, l’audiovisual, on la presència 
de la llengua catalana és clarament 
minoritzada, els Texas han demostrat 
que es poden projectar pel·lícules en 
català amb tota normalitat i amb un 
èxit de públic important. El 2017, a més, 
s’inauguraven els cinemes AlbaTexas a 
València. Com explica el seu fundador, 
el cineasta Ventura Pons: “als Texas, el 
cinema interessant arriba a la gent”.

PREMI ESPECIAL 
DEL JURAT
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Illes Balears:  
el repte de la sanitat
Més de 9.000 persones exigeixen per carta al 
govern balear que els professionals de la sanitat 
pública de les Illes tinguin un coneixement 
suficient del català. Aquesta reclamació es fa 
en el marc d’una campanya impulsada per la Plataforma per la Llengua des del 
web estimelcatala.cat. L’entitat i els usuaris demanen que sigui necessària la 
competència en llengua catalana per a treballar en el sector públic de les Illes 
Balears. El coneixement de català representa un mecanisme indispensable per a 
garantir els drets lingüístics de tots els ciutadans illencs.

Escolta, Europa: més d’1 
milió de signatures

Amb les 1.215.789 signatures de ciutadans 
europeus per a la iniciativa legislativa de la 

xarxa FUEN “Minority Safepack”, la Comissió 
Europea ha de valorar que estableixin uns 

mínims de protecció de les llengües no 
oficials de la UE amb una oficina de promoció 

lingüística i que s’inclogui la promoció 
de la diversitat lingüística en els criteris 

d’atorgament dels fons de cohesió regionals.

Tísner, la creació  
de jocs en català
La 4a edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs 
de Català ha rebut enguany jocs ideats per 86 
aules d’escoles i instituts del nostre país. 

Un jurat format per professionals i experts ha estat 
l’encarregat de valorar els projectes presentats. 
En formen part: Màrius Serra, Salvador Alsius, 
Oriol Comas, Joaquim Dorca, Jaume Cela i Isabel 
Romano.

L’acte de lliurament dels guardons, celebrat a 
l’Estació del Nord de Barcelona, va ser de nou una 
festa del món educatiu amenitzada per l’actor 
Toni Albà i el divulgador científic Dani Jiménez.

Entitat 

financem projectes, financem país

la plataforma catalana de micromecenatgewww.totsuma.cat

Donatiu 
Sr. J.A. Roura i Comas

L’auca de Ferrer i Pastor,  
el lexicògraf valencià 
Commemorem amb una auca el centenari del 
naixement del lexicògraf valencià Francesc Ferrer i 
Pastor (La Font d’en Carròs, 1918 - València, 2000). 

Des de l’ONG del català, hem editat i distribuït 
18.000 exemplars de 
l’auca elaborada per 
l’artista gràfic Joan 
Montañés (Xipell) i el 
poeta Vicent Jaume 
Almela a través del 
diari Levante-EMV. La 
iniciativa ha comptat 
amb la col·laboració de la 
Fundació Ferrer Pastor i 
de l’editorial Denes.

Ja teniu el GPS 
en català?
El català és ben present en les 
aplicacions de navegació GPS per 
a mòbils: empreses com Waze 
(propietat de Google), Tomtom 
Go, IGO Navigation i CoPilot GPS-
Navigation ja l’incorporen en les 
indicacions a la pantalla i en el 
seguiment per veu. 

També l’han incorporat Google 
Maps, Apple Maps Osmand, Sygic 
i MapFactor Navigator, però sense 
seguiment per veu, només en les 
indicacions en pantalla.  
I vosaltres, ja teniu el GPS en català?
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El català, llengua comuna

Fotografia: Juan Miguel Morales

Sentir dir en Gerardo Pisarello que “la primera paraula que 
va dir la meva filla va ser sabata! Aquesta paraula la porto al 
cor”, o en Lluís Marco dient “vam emigrar a Catalunya i ens 
hi vam trobar els catalans. Aleshores no sabíem que nosaltres 
també n’acabaríem sent” o l’Elena Gadel que “l’inici d’una gran 
amistat amb una noia va fer llençar-me a parlar el català. El 
català enganxa emocionalment” ens ha omplert de sentit una 
campanya que el que pretén és precisament això, preservar 
aquest gran consens social que ha tingut la societat d’aquest 
país en matèria de llengua. Fins que s’ha volgut utilitzar, per 
alguns, com un element de debat polític.  

Perico o culer, vermut o canya, bicicleta o moto, gat o gos... 
són els missatges literals de la campanya en la qual han 
participat nombroses cares populars que representen la 
transversalitat ideològica del país i que no van tenir el català 
com a primera llengua però que l’han adoptat. El missatge de 
fons és que malgrat les nostres diferències, la llengua ens uneix.

Aquest consens social i polític s’ha de preservar i protegir. 
Catalunya sempre ha apostat per fer del català la llengua 
d’ús habitual i un element clau per a la inclusió, i d’igualtat 
d’oportunitats per a tothom. I no podem permetre que per 
motius polítics es desprestigiï la llengua i es facin atacs a un bé 
tant preuat. 

Amb aquest gran repte, el de preservar aquest consens social, 
la Plataforma per la Llengua ha dissenyat la campanya “El 
català, llengua comuna” que ha culminat amb el concert Fes-te 
Meridiana a Ciutat Meridiana el dia 19 de maig. Un concert 
multitudinari, organitzat amb la il·lusió d’apropar la música 
en català també al barri. El resultat d’una feina de gairebé 
dos anys, dins el marc del Pla d’Actuació Lingüística Integral 
que s’està desenvolupant des de la mateixa entitat en aquest 
barri, amb l’objectiu de promoure l’ús de la llengua catalana en 
l’àmbit del comerç, els espais de culte, l’oci i el lleure, la sanitat 
i l’educació. 

No deixem de dir paraules, no deixem mai de dir aquelles 
paraules que ens surten del cor. 

Paraules que ens 
surten del cor...

Neus Mestres 
Directora de la Plataforma per la Llengua
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GANDIA
Col·laborem amb el 
concurs de microrelats 
Tirantianes de Gandia.

CASTELLÓ
Demanem normalitzar el 
nom de la ciutat: Castelló.

LA FONT D’EN CARRÒS
Editem 18.000 auques del 
lexicògraf Ferrer Pastor.

SANT ANDREU  
DE LA BARCA
Celebrem el 3r Dictat de Català.

SANT FELIU 
DE LLOBREGAT
Participació amb el Premi a 
la Qualitat Lingüística en els 
treballs de recerca de batxillerat 
(projecte Edurecerca dels ST 
d’Ensenyament).

Reivindiquem l’ús de la llengua 
a l’esport amb la campanya  
“Fes un gol pel valencià”. 

VALÈNCIA
Ens mobilitzem per la competència 
lingüística a la funció pública.

ESPARREGUERA
Organitzem la 5a edició del projecte Lletra a Lletra i un recital 
poeticomusical amb motiu del Dia Mundial de la Poesia.

SOLSONA
Organitzem un taller de 
sensibilització i gestió lingüístiques 
adreçat als treballadors de 
l’Ajuntament i del Consell Comarcal.
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MATARÓ
Nou grup local de 
la Plataforma per 
la Llengua.

ARENYS DE MAR
Col·laborem en l’organització 
del concurs Alça’t per a grups 
de música novells en català.

Aconseguim restablir els vols 
directes entre Barcelona i l’Alguer 
gràcies a les 6.000 adhesions a la 
campanya Volem volar. 

SABADELL
Amb Gemma Humet i Estel 
Solé portem la poesia 
musical reivindicativa al 
districte 6è de Sabadell, en 
el marc del Pla d’Actuació 
Lingüística Integral.

CANET DE MAR
Projeccions de cinema en català 
en el marc del programa CINC.

PALMA
Ens reunim amb el Govern 
Balear per millorar la situació 
del català a les Illes.

FEM
VINT
ANYS

L’ALGUER
Distribuïm el reeixit llibre-disc 
Mans manetes. L’Alguer: paraules, 
cançons i veus de minyons.

PERPINYÀ
Exigim al govern francès 
més presència del 
català a l’ensenyament!
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Territori

A mitjans de 1997, ja fa una mica més de vint anys, un petit 
grup de persones inquietes per la situació del català i amb moltes 
ganes de treballar per potenciar-ne l’ús social forma un grup local 
de la Plataforma per la Llengua a Sabadell. S’hi entra a través de 
l’Associació per la Llengua i la Cultura (ALC). Aquest grup inicial el 
formen Carme Forcadell, Enric Bosch, Eugeni Junyent, Josep Abad 
Sentís “Pep” i Sever Salvador. En bona part provenen d’Òmnium 
Cultural i de la dissolta Crida a la Solidaritat. La presentació pública 
es fa el març de 1998 al Casal Pere Quart.

Els primers anys hom es reuneix setmanalment a casa d’un dels 
activistes. Els recursos materials són migrats; aquests, però, són 
compensats amb escreix per les ganes de treballar pel català des 
d’una dinàmica moderna, ferma i en positiu. 

El 2001 es crea un altre grup de l’ALC a Mollet del Vallès, grup que 
propicia l’edició conjunta de la revista Viure en català, que reprèn el 
nom de la revista que editaren als anys vuitanta els Grups de Defensa 
de la Llengua (GDL) i que pretén dur a terme una tasca divulgativa i 
formativa, amb uns continguts molt clars de denúncia i reivindicació, 
a més dels de caire cultural. La directora i dinamitzadora del grup és 
Anna Porquet. Alhora s’edita, fins a la integració directa en l’ONG del 
català el 2008, el combatiu full informatiu Llengua i Nació (abril 2003 
- setembre 2007), coincidint amb Sant Jordi i l’Onze de Setembre. 

En aquestes dates s’incorporen tres membres que seran columna 
vertebral del nucli sabadellenc: Cèsar Sànchez, Marc Monràs i Maria 
Rosa Puig. El nucli de l’ALC, juntament amb aquests membres 
històrics, tindrà un gran pes en la línia ideològica que la secció 
territorial sabadellenca ha seguit fins avui en dia. Diversos companys 
deixen l’Associació i entren a la CAL, on durant uns quants anys 
organitzen el Correllengua; després d’un tall ‒durant el qual 
s’encarrega d’organitzar-lo Can Capablanca‒, es crea un nou  
i potent nucli de la CAL. 

La PL Sabadell col·labora en les campanyes d’abast nacional de 
l’entitat (on cal destacar les accions pel doblatge en català als 
multicinemes de l’Eix Macià de Sabadell i per les joguines al Toys 
“R” Us de Sant Quirze del Vallès, o la distribució de cartes als reis 
d’Orient), a més d’endegar campanyes pròpies d’àmbit local a favor 
de l’ús de la llengua en diferents espais (empreses, cinema, migrants, 
mitjans de comunicació, xerrades, exposicions, presentacions de 
llibres, articles, adhesius, pancartes...). 

En l’àmbit local, al llarg d’aquests anys s’ha actuat en diverses 
línies, que cerquen sempre les col·laboracions i els companys adients 
per  maximitzar-ne el resultat, des dels contactes amb l’Administració 
fins a les accions directes al carrer.

Un dels eixos d’actuació han estat les campanyes, que han tingut 
àmbits d’actuació com la catalanització de les tanques publicitàries, 
l’adhesió a la campanya “Jo també denuncio” (el rei de Castella Juan 
Carlos I) o les accions dirigides a la catalanització de les empreses 
i els comerços. Aquesta darrera acció pren cos amb una exposició 
fotogràfica que posa en evidència desenes d’empreses. 

Sovint cal donar pes a les campanyes amb accions visibles al 
carrer. Podem esmentar l’acció directa d’inici de campanya a Viajes 
Marsans, Viajes Iberia i Ecuador Viajes per demanar la catalanització 
de les agències de viatges. Igualment, una llufa gegant fa ben visible 
el suport a l’Èric Bertran davant els supermercats Dia de Sabadell. 

L’aprovació de la Llei del cinema dona lloc a una vaga d’empresaris, 
que hi són ben poc receptius. Com a protesta, més de 200 persones 
responen a una convocatòria conjunta amb Òmnium i la CAL i 
es concentren davant del cinema Imperial de Sabadell. Una altra 
concentració, també conjuntament amb la CAL i Òmnium, llegeix a la 
plaça de l’Ajuntament un manifest que demana la continuïtat de TV3 
al País Valencià. Per acabar, una acció d’àmbit comarcal reivindica 
l’etiquetatge en català en un supermercat de la cadena Mercadona a 
Sant Cugat del Vallès.

La repercussió en les grans empreses ha estat un aspecte que cal 
prendre en consideració. Per aquesta raó, hi ha hagut reunions amb 
directius d’El Corte Inglés per tractar de l’ús del català en aquesta 
empresa i fer-ne un seguiment. En col·laboració amb els associats 
valencians de la Plataforma per la Llengua, s’endega un enviament 
de cartes en Braille a les seus de l’ONCE de Barcelona, València, 
Mallorca i Madrid per denunciar la nul·la presència del català en la 
campanya publicitària de Nadal.

Si el contacte amb les grans empreses sempre ha estat important, 
no cal dir que el contacte amb l’Administració és vital. En aquest 
sentit, es participa activament en el “Manifest unitari en defensa 
del Reglament d’usos lingüístics de l’Ajuntament de Sabadell”. 
Juntament amb Òmnium i la CAL, es van fer reunions amb el regidor 
de Cultura Juan Carlos Sánchez i el director de Ràdio Sabadell per 
vetllar per la presència del català en l’emissora municipal. Des d’un 
punt de vista més lúdic, l’entitat col·labora en el “Cicle de Cinema 
Català” organitzat pel CPNL fins que l’Ajuntament socialista el 
desvirtua i fineix. 

20 anys d’activisme per la llengua al Vallès

VALLÈS

Josep Abad Sentís, Eugeni Junyent, Carme Forcadell,  
Marc Monràs, Maria Rosa Puig, Cèsar Sànchez i Lluís Duran

Un dels àmbits al qual es dediquen esforços creixents, atès el canvi social que 
representa, és la presència del català entre els nouvinguts. Per aquesta raó, 
s’endeguen projectes amb l’Oficina de Nova Ciutadania i es participa a la Taula de 
Nova Ciutadania. Fruit d’això, es duran a terme les exposicions “Obre’t en català” i 
“El català? És chévere!” en diversos centres cívics i entitats de Sabadell o les edicions 
sabadellenques de les guies Salam al català i El català també és meu, entre d’altres 
actuacions. L’any 2013 s’inicien les Jornades de Treball amb els Voluntaris i es 
col·labora al seminari “Les llengües en el nou estat” (organitzat pels Tallers per la 
Llengua i la CAL).

Per tancar les actuacions d’àmbit local, volem posar l’accent en les nombroses accions 
de caire més social o de lleure, com l’homenatge a Pere Calders o l’organització de 
dues edicions dels Concerts i Rapsòdia per la Llengua i la Cultura" per Sant Jordi els 
anys 2005 i 2006, que no varen tenir continuïtat per les traves de l’ajuntament bustista. 
Tot i això, l’any 2011, en col·laboració amb la FISC, el CPNL i Creu Roja, s’organitzaren 
els primers Jocs de Llengua a la Festa Major de Sabadell.

L’any 2012 s’inicia el Refres.CAT, Cicle de Cinema a la Fresca en Català de Sabadell, 
en col·laboració amb l’AV de Torreguitart a partir del 2013. A partir de 2015, l’ONG del 
català participa en el Festival de Cinema de Terror, i l’any següent s’organitzen activitats 
per celebrar el Nadal per als més petits de la família, conjuntament amb l’AVV de la 
Creu de Barberà. La participació anual del Correllengua a la nostra ciutat, que cada any 
compta amb més participació, és un altre indicador de la presència pública de l’entitat 
a Sabadell. Ja fa cinc anys del vermut a l’Àgora amb què es va celebrar el  15è aniversari 
de la nostra aparició a Sabadell.

Actualment
La territorial del Vallès Occidental 
compta amb els grups locals de 
Sabadell (1997/8), Sant Cugat del 
Vallès (2011) i Terrassa (2015), que 
treballen de manera continuada per 
promocionar i defensar el català 
a la comarca. Enguany treballem 
en l’ambiciós Pla d’Actuació 
Lingüística al districte 6 de Sabadell 
‒els barris de la Creu de Barberà, les 
Termes, Campoamor i Espronceda‒, 
que té com a repte donar resposta 
als importants dèficits lingüístics que, 
per raons històriques, determinats 
barris presenten respecte de la 
llengua catalana.

Sinergies associatives. Des de 
la Plataforma per la Llengua, s’ha 
treballat en xarxa i de manera 
coordinada amb les diverses 
organitzacions de Sabadell amb 
què es comparteixen objectius, 
amb la finalitat de sumar esforços 
i millorar la situació del català. 
Es col·labora especialment 
amb la CAL, Òmnium Cultural, 
la Comissió Permanent per la 
Llengua a Sabadell (de la qual 
forma part) i el CPNL; també 
amb l’ANC, Tallers per la Llengua, 
les AV Creu Alta, Torreguitart i 
Creu de Barberà, l’Acadèmia 
Catòlica, el Moviment d’Esplais 
del Vallès (MEV), l’Oficina de 
Nova Ciutadania, la Federació 
Internacional de Scrabble en 
Català (FISC), el Grup de Teatre 
Centre Sant Vicenç, la Joventut 
de la Faràndula, La República, 
el Festival de Cinema de Terror, 
Creu Roja, UES, Associació 
Catalano-Amaziga “Anaruz N 
Afrika”, Amical Wikimedia, Nous 
Temps, Fundació Gas Natural, 
botigues i comerços... FEM

VINT
ANYS
defensant la nostra 
llengua!

Vermut musical amb 
Carles Belda i el seu acordió
Intervencions del president de la Plataforma per la Llengua, 
Òscar Escuder, i dels membres del grup local de Sabadell

Diumenge 17 de juny, 12h
A l’Espai Àgora del Centre Cívic 
de Sol i Padrís de Sabadell
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Territori

Així es defineixen els membres destacats de la Plataforma per la Llengua Vallès.

Abad Sentís, Josep “Pep”
El juliol del 2006 vam dissoldre l’Associació 
per la Llengua i la Cultura (Vallès) i ens vam 
integrar a la Plataforma per la Llengua. Des 
de l’inici fins avui, tot ha anat creixent al 
voltant d’un pal de paller, en Josep Abad, 
un home positiu i tossudament alçat, un 
activista que pensa, un home que ens fa ser 
actius i ens exigeix pensar a tots.

Pedrós, Marc
Pobler, estudia a l’ESCAC (Escola Superior 
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya). 
Coordinador de l’àmbit de cinema (Cinema 
en català a la fresca i la pel·lícula de la PL al 
Festival de Terror de Sabadell).

Canyadell, Josep
Ha col·laborat activament durant uns anys 
fent feina i amb idees brillants com els Jocs 
de Llengua, que continuem fent.

Datzira, David
Jovenet inquiet i combatiu. Entra a la PL 
després de l’ignominiós episodi en què 
fou detingut i maltractat per la policia 
municipal per enganxar un adhesiu 
contrari a l’alcalde Bustos.

Maeso, Núria
Compromís i implicació. Seriositat i molt 
bon treball.

Agulló, Antoni
Vocal durant anys. Molt actiu. Extravertit i 
amant de la conversa, cosa que el fa ideal 
per al voluntariat lingüístic! Poc després de 
jubilar-se marxà a viure al Vallès Oriental 
i, malauradament, no va poder continuar 
col·laborant amb la PL Sabadell.

Porquet, Anna
Dinamitzadora de l’ALC - PL Mollet del Vallès. 
Directora de la revista portaveu de l’ALC 
Viure en català. Autora del llibre Canviar la 
realitat. Els Grups de Defensa de la Llengua 
i l’aplicació de la teoria sociolingüística a 
l’activisme lingüístic. 

Cetrà, Jordi
Membre de la Junta des de fa molts anys, 
membre destacat també de l’AVV de la 
Creu Alta i d’Intermon, promotor del 
Banc de Medicaments a Sabadell... Com 
el definí en Marc Monràs, un “pessimista 
perseverant”, compromès plenament 
amb la llengua i el país. 

Duran, Lluís
És, des de fa uns quants anys, una energia 
animada i decidida que ha treballat de 
valent, i per la seva edat ha connectat amb 
entitats i grups de gent jove a la ciutat.

Mir, Manel
Fou molts anys soci i membre actiu: 
juntes, parades, concentracions, accions 
al carrer... Sempre hi era present; fou vocal 
i posteriorment tresorer. Malauradament, 
el càncer se l’endugué. Fins a última hora 
col·laborà amb l’entitat. Molt bona persona, 
s’estimava molt la llengua i el país. A la seva 
mort, la seva dona, l’Assumpta, es feu sòcia 
de la PL en memòria seva.

Bosch, Enric
Soci fundador de l’entitat; home d’acció, 
lluitador de tota la vida ‒ja als anys 70‒ pel 
català. Patriota de pedra picada, immune al 
desànim.  

Puig, Maria Rosa
Membre històric. Sempre a primera línia en 
campanyes, parades... Incansable! I sempre 
transmetent energia positiva.

Codina, Tona
Dinàmica i creativa; entre d’altres, tingué la 
molt bona pensada d’introduir el concurs de 
Scrabble als Jocs de Llengua.

Junyent, Eugeni
Treballador, disciplinat i reflexiu alhora que 
home d’acció. Sempre amb un comentari 
irònic a punt per a posar distensió en 
qualsevol tema cantellut.

Forcadell, Carme
Persona clau en la fundació i consolidació 
del grup de Sabadell. Dotada d’una gran 
capacitat de treball. Vinculada a múltiples 
entitats i iniciatives per la cultura, així com 
per l’autodeterminació i la independència 
de la nació catalana. 

Monràs, Marc
Alt directiu del Banc de Sabadell. Empresari. 
Membre històric. Patró de la Fundació Vincle 
i de la Fundació Cercle per al Coneixement. 
Soci actiu d’entitats que treballen per la 
llengua i la cultura. Paper molt destacat en 
la línia ideològica del grup, primer com a 
ALC i després com a PL Sabadell. 

Morató, Ivan
Col·laborador des de fa molts, molts anys. 
Moltes parades s’han transportat i muntat 
gràcies a la seva furgoneta!

Pujolar, Lluís
Va fer una aportació essencial a la 
Plataforma amb el seu coneixement 
d’associacions i posant-nos en contacte 
amb agrupacions de caire social on el 
català era menystingut. El seu tarannà serè i 
decidit és un gran actiu.

Salvador, Sever
Persona informada i llegida en 
sociolingüística. Reflexiu. Amant del debat.   

Sentís i Montagut, Magda
Col·laboradora en les parades de l’ALC 
i posteriorment de la PL. Única venent 
samarretes a petits i grans! Estigué darrere 
una parada fins als 90 anys!

Sànchez, Cèsar
Membre històric, ha estat també 
coordinador comarcal. Intel·ligent, 
combatiu, directe; veí de Can Rull i bon 
coneixedor de la realitat dels barris, 
treballa sempre per fomentar l’ús social del 
català entre els qui són majoritàriament 
castellanoparlants.          
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Sentís i Montagut, Mercè
Exemple de fidelitat lingüística. Es pot dir 
que la PL Sabadell nasqué a casa seva; 
durant molt de temps fou on es reuní el grup 
local. Encara avui dia s’hi fan reunions, tot i 
disposar de seu social pública.

Vicente, Isidre
Vocal durant anys; sempre present, a més, 
en parades, actes... Sempre de bon humor 
i fent broma. President de l’Associació de 
Diabètics, cantaire de diverses corals...

Cal fer esment també de: Maria Antich, 
Sílvia i Marta Arcabell, Montserrat 
Balaguer, Carme Casablancas, 
Jesús Clapés, Joaquim Clusa, 
Gerard Fortaner, Francesc Martí, 
Oriol Muñoz, Miquel Pasqual, 
Montse Prat, Laura Pujol, Dolors 
Ribera, Oriol Rifer, Anna Salvador, 
Mercè Sentís, Oriol Ustrell...

Llistat de coordinadors (per ordre 
cronològic): Carme Forcadell (2 cops), 
Eugeni Junyent, Josep Abad Sentís 
(2 cops), Cèsar Sànchez, Núria 
Maeso, Lluís Duran i Maria Rosa 
Puig.

Llistat de secretaris tècnics (per ordre 
cronològic): Gerard Fortaner, Josep 
Abad Sentís, Èric Bertran, Elisabet 
Medina, Laura Pujol, Laura 
Benseny, Anna Martínez i Guillem 
Fuster.



Jordi Turull i Negre @jorditurull – 5 febrer. 
Excel·lent gala dels #PremisMartíGasull de  
@llenguacat conduïda per @xantalllavina  
@jofrellombart. Felicitats als premiats i finalistes: 
Josep Ruaix @CatalunyaRadio @escolalamasia i  
@CineTexas2014. I sobretot gràcies @llenguacat per 
tanta feina permanent pel català.

Neus Mestres @neusmestres · 12 març. 
Avui a Brussel·les dins de l’agenda de reunions  
amb @llenguacat hem fet reunió amb el finès  
@johanhaggmann expert en multilingüisme

BARNASANTS @barnasants · 28 març. 
Divendres de la setmana passada es presentava al teatre 
Joventut de l’Hospitalet de Llobregat #MansManetes,  
un concert amb els Minyons de l’Alguer, les amigues de  
@llenguacat i una mà de música, per defensar la llengua 
i la cultura comuna a l’Alguer

Teresa Ciges  @Teresa_Ciges · 22 de març. 
Tenia moltes ganes de tindre aquesta meravella a 
les mans. Gràcies @llenguacat per aquesta delícia. 

Oriol Amorós  #JoSócCDR @OriolAmoros · 26 febrer.  
Avui hem comparegut al #parlament basc per parlar 
de llengua. Escola, immigració, immersió. Com fer un 
país i una escola inclusiva, d’èxit per a tothom.  
Amb l’@EulaBuch de @llenguacat

Jordi #JuntsxCat @jordivilar66 · 1 març. 
Ja he rebut el carnet de soci de la @llenguacat i la 
revista #LaCorbella. Orgullós de promoure la llengua 
catalana #UtilitzaLaLlengua

Roger Torrent @rogertorrent · 17 març. 
Avui manifestació per l’escola catalana 
#EscolaCatalana #Escolanotepor @somescola 
@llenguacat

Jordi Sebastià*!  @Sebastia_Jordi · 12 març. 
@llenguacat (Plataforma per la Llengua) presenta 
a Brussel·les l’informe sobre el català 2017 amb els 
consellers @PuigGordi i @MeritxellSerret. Demanant a la 
UE un tracte just per totes les llengües, també la nostra!
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La força dels parlants   
La llengua és a tot arreu i, així, la gestió dels usos lingüístics de cadascun de nosaltres no 
passa desapercebuda de la nostra quotidianitat. En les decisions lingüístiques que prenem 
cada dia hi influeix el marc legislatiu, el context social i la nostra pròpia cosmovisió.

Un dels que coneix millor aquestes diferents facetes de la presa de decisions lingüístiques 
és Ferran Suay (València, 1959), el professor del Departament de Psicobiologia de la 
Universitat de València que ha dinamitzat més d’un centenar de tallers per reflexionar 
col·lectivament al voltant de les nostres actituds envers la llengua. 

Ara, Ferran Suay publica Parlants fets i drets (Voliana edicions, 2018), un llibre en què 
el valencià recull un gruix important d’articles publicats els darrers anys i on defensa 
amb fermesa i exemples clarividents la necessitat que els valencians i el conjunt de 
catalanoparlants tinguin un comportament lingüístic responsable. Una radiografia 
imprescindible que ens encoratja a ser més coherents.

Diacrítics i altres novetats 
Fa uns mesos es va parlar molt dels canvis de criteri pel que fa als accents diacrítics 
en la nova normativa de la llengua catalana. Més enllà d’aquest element que va tenir 

una repercussió mediàtica important, quins són els altres canvis? Quins retocs es van fer? 
Quines noves incorporacions hi ha a la llengua estàndard? Què cal revisar de la puntuació, 

les preposicions i les locucions, entre d’altres?

Per resoldre aquests dubtes des d’una vocació divulgativa, la filòloga i professora de la 
Universitat de Barcelona Neus Nogué (Barcelona, 1962) acaba de publicar La nova normativa 

a la butxaca. L’ortografia catalana i la gramàtica de la llengua catalana (Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2018). Aquest és un llibre de consulta útil per a tots els públics, i especialment per a 

aquells que treballen en l’àmbit lingüístic.

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

de l’Executiva de la Plataforma per la Llengua 

Recomanacions
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Opinió

Encara sobre el 
cinema i la llengua

Enguany, Isona Passola obria el seu parlament a la gala del 10è 
aniversari dels Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català, 
que presideix, amb unes paraules pronunciades per Antoni Gaudí 
referides a la detenció de què fou objecte a la manifestació de l’11 de 
Setembre del 1924. Dels insults i improperis que Gaudí explicava que 
va patir en el corresponent interrogatori policial, en destaquem: “… 
Em preguntaren si no sabia parlar en castellà. Els vaig dir que sí, però 
que no em donava la gana”. 

Isona Passola havia triat aquell text de la repressió patida pel genial 
arquitecte per a il·lustrar el record i la reivindicació de llibertat per 
als polítics catalans actualment empresonats o a l’exili. I si ara en 
destaquem aquest fragment, que incideix en el fet de la llengua, és 
per a fer atenció precisament al vessant lingüístic de la selecció de 
films que aquest 2018 van assolir la nominació als Gaudí.

Del total de les 26 pel·lícules nominades enguany als premis, vuit 
havien estat rodades en català, tretze en altres llengües i cinc, en més 
d’una llengua. A reserva, que en algunes d’aquestes darreres el català 
hi fos parcialment present; en definitiva, en la llengua del país, hi han 
estat rodades menys d’una tercera part. 

No és pas un fenomen nou, i fins i tot alguna gent de la professió 
podria dir que cal celebrar que la proporció hagi estat més alta que 
en alguns dels anys anteriors. En qualsevol cas però, no deixa de 
ser una anormalitat que s’inscriu en el dèficit lingüístic crònic de la 
producció cinematogràfica catalana, per a la superació del qual hem 
estat i seguim batallant constantment, i en tots els fronts possibles, i 
des de la fundació mateixa de la Plataforma per la Llengua.

Deixant ja de banda la resistència de les grans multinacionals 
del ram, la producció de les quals inunda, controla i domina la 
programació de les sales i dels diversos mitjans actuals de visionat 
de pel·lícules i sèries, la manca de poder de les institucions catalanes 
(sense estat i amb un estat en contra), la insuficiència de mitjans 
d’aquestes, i encara un compromís irregular de la Generalitat –com 
entendre altrament, la incapacitat d’impulsar la vigència de la Llei 
del Cinema aprovada pel Parlament el 2010?– no han possibilitat 

Josep Maria López Llaví 
Crític de cinema i membre de l’Executiva  

de la Plataforma per la Llengua
Versió actualitzada de l’article publicat el 13 de febrer  

de 2018 al blog d’opinió de l’ONG del català al diari Ara

la que hauria estat normal penetració de la llengua en el mercat 
cinematogràfic i audiovisual del país.

 És així que, en aquest context, el paper normalitzador de la 
producció pròpia adquireix un paper imprescindible. I és així que 
resulta més penós que un bon nombre de productors i de directors 
catalans no assumeixi en les seves produccions la responsabilitat en 
l’ús de la llengua catalana.

Amb tot, però, és el que hi ha. I arribem a aquesta reflexió quan 
encara ressonen els ecos de la nit que el cinema produït a Catalunya 
recollia els reconeixements de la professió i una setmana abans que 
als Goya tornés a afermar-se com el més reconegut pel global dels 
professionals de l’Estat espanyol. 

Remarcava, això no obstant, Isona Passola, que això només seguirà 
essent possible mentre la indústria catalana del cinema no es quedi 
sense el suport de TV3, ferida greument amb l’IVA que se li reclama, i 
sense la taxa de l’audiovisual, ara suspesa pel Tribunal Constitucional. 
I una minva de la producció catalana de cinema comportaria 
indefectiblement la disminució del seu pes cultural i tanmateix la 
minorització, encara més, de la presència de la llengua del país.

En aquest context, el paper 
normalitzador de la producció pròpia 
adquireix un paper imprescindible 
(...) cal que productors i directors 
catalans assumeixin en les seves 
produccions la responsabilitat en l’ús 
de la llengua catalana.

Puchades va fer  
els gols en valencià

L’esport, com a valor humà que 
representa l’esforç i el treball en 
equip, ha de fer visible la voluntat 
de la societat valenciana de viure 
plenament en valencià.

Els equips de futbol formen part de la identitat i també de la 
projecció exterior del poble valencià. Per tant, han de ser un exemple 
per al conjunt de la població autòctona. Perquè conformen un 
sector emblemàtic amb un ressò social que supera les fronteres 
administratives, dins i fora del món de l’esport.

El valencià ha d’estar present en el món de l’esport en les mateixes 
condicions que la resta de llengües, com poden ser el castellà i 
l’anglès. Això inclou la comunicació del club amb l’afició, en l’àmbit 
oral i escrit, i en les plataformes digitals.

Per això, des de la Plataforma per la Llengua reivindiquem, amb la 
campanya “Fes un gol pel valencià”, la presència normal de la 
llengua pròpia al món del futbol i demanem a les directives dels 
clubs valencians més implicació en l’ús de l’idioma. 

Adherir-se a la campanya de la Plataforma per la Llengua és un 
pas important en el camí per normalitzar el valencià al món del 
futbol. Així mateix, considerem que els clubs de futbol s’han de 
comprometre a treballar per garantir els drets dels aficionats. 
L’esport, com a valor humà que representa l’esforç i el treball en 
equip, ha de fer visible la voluntat de la societat valenciana de viure 
plenament en valencià. Que s’alce el banderí, que l’àrbitre agafe el 
xiulet i que comence el partit!  No ens podem quedar fora de joc.  
Tots guanyarem!

Manuel Carceller   
Historiador i membre de l’Executiva de la 

Plataforma per la Llengua.
Versió actualitzada de l’article publicat el 22 de març  

de 2018 al blog d’opinió de l’ONG del català al diari Ara.

La figura d’Antoni Puchades Casanova (Sueca, 1925-2013) és un 
dels mites de la història del València Club de Futbol. Puchades va 
debutar a la Primera Divisió amb el València en 1946, amb 21 anys, i 
aquella temporada el club va guanyar la lliga. Per Mestalla va driblar 
aquell mig centre, un autèntic constructor del joc, a qui mai no li van 
mostrar una targeta groga. A bon segur, quan en 1948 va marcar el 
seu primer gol amb el València va exclamar amb alegria, amb la o 
oberta: gol!

Al Mundial del Brasil de 1950, Puchades, jugador de la selecció 
espanyola, va ser elegit com el millor centrecampista del campionat. 
Anys després, en 1959, totes les seccions esportives del València 
van formar el seu nom sobre la gespa de Mestalla. Allò va ser un 
espectacle inoblidable i també un acte lingüístic d’homenatge a qui 
s’havia convertit en una imatge icònica del club.

Puchades va ser un home arrelat, 
que estimava la seua terra, que 

parlava valencià. Bé podem 
dir que el gran Puchades 

es va transformar en 
un símbol d’identitat 
i també de projecció 
exterior del poble 
valencià. El de Sueca 
és un exemple del 

vincle entre una afició 
i un equip. No podem 

oblidar que els clubs de 
futbol existeixen perquè 

formen part de la societat. 
Si els noms Mestalla, València, 

Llevant, Hèrcules, Elx, Vila-real o Castelló 
desperten emocions és perquè representen els sentiments de molts 
valencians i valencianes. El futbol és esport i també economia, el 
futbol és cultura, en concret és un fenomen de cultura de masses,  
i el futbol també és comunicació.

El valencià ha d’estar present en el món de l’esport, i això inclou 
els noms propis dels estadis,  la comunicació amb l’afició, en l’àmbit 
oral i escrit, les pàgines web o les xarxes socials. L’esport, com a valor 
humà que representa l’esforç i el treball en equip, ha de fer visible la 
voluntat de la societat valenciana de viure plenament en valencià. 
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Jeroglífics d’Octavian Mocanu, verbívor.
Trobareu les solucions a la pàgina 46

A través de les imatges,  
avui endevinarem noms  
de municipis de les Balears  
i d’algunes de les illes.

Jocs de llengua
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Et regalem una capsa Fent País! 
Si fas un soci nou, et regalem una 
capsa d’experiències Fent País perquè 
puguis escollir entre un ampli ventall 
d’experiències i gaudir-ne sol o 
acompanyat. 

Subscripció gratuïta durant sis 
mesos al setmanari Eltemps.cat.  
Per a obtenir el codi promocional 
i poder activar aquesta promoció, 
exclusiva per als socis de l’ONG del 
català, haureu d’escriure un correu 
electrònic a socis@plataforma-
llengua.cat, i sol·licitar-lo. Quan 
tingueu el codi, us haureu d’inscriure 
en el web d’El Temps. 

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: 
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Preu reduït en l’alta de subscripció 
a FilminCat. Podreu gaudir de dos 
mesos de subscripció al preu d’un en 
aquesta nova plataforma digital de 
cinema i sèries de televisió en català. 

2x1 en la Ruta Pompeu Fabra.  
La Ruta Pompeu Fabra ofereix un 
itinerari cultural a peu que evoca els 
episodis més rellevants de la vida i 
l’obra de Pompeu Fabra. Els socis de 
l’ONG del català podreu gaudir d’una 
promoció de 2x1 en les entrades per 
a l’itinerari per Barcelona. Només 
caldrà que presenteu el carnet 
de soci a l’hora de fer efectiu el 
pagament de la ruta. 

Promocions específiques dels 
Cinemes Girona. Gaudeix d’un 2x1 
en la compra d’entrades als Cinemes 
Girona o, si hi vas sol, del preu 
reduït de 5,50 € per cada entrada, 
en presentar-hi el carnet de soci de 
l’entitat.  

Dos p
er u

n

Subscripció gratuïta al diari Ara.   
Hem arribat a un acord amb el diari 
Ara gràcies al qual tens l’oportunitat 
de rebre gratuïtament 20 vals per 
bescanviar pel diari Ara en paper 
(aplicable els dies laborables i en el 
territori on arriba l’Ara en paper),  
i l’accés gratuït, durant un mes, 
a la versió digital Premium del 
diari durant un mes, les 24 hores 
del dia (des de l’ordinador o des 
d’aplicacions mòbils. 

Consulta tota aquesta informació 
actualitzada a l’apartat AVANTATGES I 
PROMOCIONS del nostre web   
www.plataformaperlallengua.cat/
colabora/avantatges-socis  
i estigues al cas de tots els sortejos, regals 
puntuals i nous acords de col·laboració!

Gaudeix d’un descompte del 10% 
en les experiències de Fent País.  
Gaudeix d’un descompte del 10% en 
comprar per internet productes de 
Fent País, la cooperativa de turisme i 
consum responsable i de proximitat.   

Preu reduït en l’alta de subscripció 
al Club TR3SC. Si ets soci de 
l’entitat, podràs gaudir d’un preu 
reduït en els carnets: 26 € per a 
la modalitat BÀSIC i 43 € per a la 
modalitat PREMIUM. Per aconseguir 
aquest preu especial, t’has de donar 
d’alta com a soci al formulari web 
del Club TR3SC. 

10% de 
descompte 
en la teva 
factura 
de telèfon 

amb PARLEM.  Beneficia’t d’un 10% 
de descompte en la teva factura de 
telèfon durant un any. 

10% de descompte a la llibreria 
Ona. Tots els socis de la Plataforma 
per la Llengua podreu gaudir d’un 
descompte del 10% en les vostres 
compres a la llibreria en presentar-hi 
el vostre carnet de soci. 

Preus especials en l’oferta cultural 
de la Fundació Carulla. Presenta-hi 
el carnet de soci i gaudeix d’activitats 
a preu reduït que la Fundació Carulla 
t’ofereix a través del Museu de la Vida 
Rural i l’Editorial Barcino (Amics d’Els 
Clàssics). 

Gaudeix d’un 10% de descompte 
per l’adquisició de l’obra Homilies 
d’Organyà. Millennium Liber és una 
editorial que neix amb el desig i el 
compromís de recuperar la memòria 
artística i humanística catalana. Des 
de l’ONG del català volem col·laborar 
en el manteniment de les obres 
clàssiques en llengua catalana. 

20% de descompte en les activitats 
de Tela Marinera. Gaudeix d’un 
descompte d’un 20% en les diferents 
activitats que l’empresa marítima 
organitza arreu de la Costa Brava. 

Parc Cultural de la Muntanya de 
Sal de Cardona. Presenta el carnet 
de soci i gaudeix preu reduït de totes 
les possibilitats que t’ofereix el Parc 
Cultural: paquets promocionals, 
activitats, i museus del Parc Cultural 
de la Muntanya de Sal de Cardona. 

Gaudeix d’un 10% de descompte 
a F1 Informàtics. Gràcies a l’acord 
de col·laboració, si ets soci de la 
Plataforma per la Llengua, presenta-
hi el carnet de soci i gaudiràs d’un 
10% de descompte en tots els serveis 
informàtics d’F1 Informàtics. 

Desc
om

ptes

Preus r
eduïts

 

Gaudeix de 
descomptes a la 
llibreria Quart 
Creixent (Mallorca). 
Es tracta del 
primer acord de 
col·laboració que 
la Plataforma per la 
Llengua fa en una 
illa balear i respon a 
l’objectiu d’enfortir 
la presència del 
català a tot el domini 

lingüístic. Gràcies a aquest conveni, 
els socis de l’ONG del català podreu 
gaudir d’un 5% de descompte en tots 
els llibres i un 10% de descompte del 
preu total en jocs en català. 
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Cultura, lleure i joventut

Compra’l a la nostra botiga virtual  >>>

Ja tens el Mans manetes?
Mans manetes. L’Alguer: paraules, cançons  i 
veus de minyons és un projecte de la Plataforma 
per la Llengua que neix amb l’objectiu d’oferir a 
les noves generacions d’algueresos un producte 
cultural d’homenatge a la seva cultura.

Es tracta d’un recull de cançons tradicionals i 
infantils de l’Alguer interpretades i modernitzades 
per un cor d’infants algueresos i per músics 
d’arreu dels territoris de parla catalana, com 
ara Claudio Gabriel Sanna,  Marc Serrats, Raph 
Dumas, Meritxell Gené, Pau Alabajos, etc. 

El disc va acompanyat d’un llibre pedagògic on 
podràs trobar la lletra de les 22 cançons del disc, 
una introducció als seus referents històrics  
i socials, informació sobre els autors i arranjadors, 
i referències discogràfiques. 

La millor ocasió per escoltar les cançons 
modernitzades de Pino Piras, Pasqual Gallo, 
Antonello Colledanchise, Franco Cano  
i Mariano Piras!


