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Eulàlia Buch.

En la nostra darrera editorial fèiem una primera
anàlisi d'emergència sobre l'impacte de la
sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut
d'autonomia català. Ara han passat sis mesos des
que es va conèixer tota la sentència i ja podem
començar a comprovar els efectes devastadors
que està tenint sobre l'ordenament jurídic català.
En les darreres setmanes s'han presentat recursos
d'inconstitucionalitat a les principals lleis aprovades
pel Parlament de Catalunya durant els darrers anys:
la Llei d'acollida lingüística, el Codi de consum i la
Llei de cinema. En aquest número de La Corbella
fem una anàlisi una mica més detallada de la
sentència i els seus efectes.

Per si algú encara tenia algun dubte sobre la
possibilitat d'una interpretació flexible i inclusiva
de la Constitució espanyola que possibilités que la
llengua catalana pogués tenir un marc jurídic propi
i que la situés en igualtat de condicions amb el
castellà, la Defensora del Pueblo ja s'ha encarregat
d'explicitar que això no és possible. En una carta
enviada recentment a l'emissora RAC 1 ha justificat
la imposició de la llengua castellana amb les
corresponents sancions. La preponderància del
castellà queda plenament garantida per la
Constitució, mentre que l'ús del català queda
garantit en l'àmbit privat, en les relacions entre
persones, i en l'expressió pública però sense la
capacitat de poder-hi legislar. Qualsevol intent de
voler sortir d'aquest àmbit és interpretat com una
coacció i una imposició inacceptables per les
institucions de l'Estat espanyol.

Certament ens trobem en un nou context molt
difícil de treballar-hi on caldrà definir una estratègia
clara i intel·ligent per continuar treballant pel
progrés, i no l'estancament, de la llengua catalana.
Això s'ha de fer tant des de la societat civil com
des de les institucions catalanes. En aquesta tasca
el nou Parlament escollit i el nou govern de la
Generalitat tindran un paper molt important per tal
de construir una política de compromís amb la
llengua catalana que sigui rigorosa i eficaç. Els
animem a fer aquesta tasca, per a la qual sempre
comptaran amb la nostra col·laboració.

Des la Plataforma per la Llengua seguirem
treballant de manera decidida en favor del català.
Ho farem demanant un marc jurídic que ofereixi
les garanties que totes les llengües en situacions
comparables a la nostra tenen a Europa i, també,
innovant i transformat el discurs social sobre la
llengua catalana tant des de la persuasió, i prova
d'això és la publicació recent de la guia El català
també és meu de la comissió de Catalanoparlants
d'adopció de la Plataforma, com des de la demanda
de més legislació.

3 premis en l'últim mes i mig

A més, la Plataforma per la Llengua suma premis:
en els darrers sis mesos ens n’han concedit 3.
Premi Abacus 2010 en la categoria de Cultura,
Premi al Projecte associatiu del Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya 2010 i Premi
Voluntariat d'àmbit nacional 2010.
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La setena Festa per al joc i la joguina en català
es va tancar, el passat dissabte 27 de novembre,
amb un èxit d'assistència que va omplir de gom
a gom el passeig de Sant Joan de Barcelona,
en el tram entre Provença i Còrsega. La festa
va tenir lloc entre les 11 i les 18 hores. Més de
5.000 persones van passar per la festa en algun
moment del dia. La jornada tenia com a objectiu
reinvidicar que les joguines que es regalen per
Nadal i Reis incloguin el català en tots els
suports lingüístics, impresos o electrònics.

La jornada va convertir el passeig en una gran
festa infantil i va incloure nombroses activitats
adreçades especialment als més petits: jocs,
xanques, espectacles d'animació (a càrrec de

Ricard Ferran i Jordi Tonietti), taller de danses
a compte de la Casa Eslava, contes, castell
inflable, globus i tallers diversos (corones,
papiroflèxia, pintar cares...). Paral·lelament, i
com cada any, la campanya es complementà
amb l'edició de milers de cartes als Reis
(30.000) que comencen amb el tradicional
encapçalament "Estimats Reis Mags d'Orient"
i que conclouen amb una petició per als tres
Reis: "Poder jugar en català". Les cartes, que
es poden descarregar en versió digital des del
nostre web,  es repartiren a la festa mateix i
entre escoles, ludoteques, biblioteques,
ajuntaments, casals, esplais i botigues d'arreu
de l'àmbit lingüístic. Com a novetat, enguany,
la Festa es va retransmetre en temps real via

Àrea de Jocs i joguines

Més de 5.000 persones
a la Festa per al joc
i la joguina en català!

>en portada
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La notícia és bona: el nombre absolut de jocs i
joguines que inclouen la llengua catalana i que es
poden trobar al mercat creix força. Hem passat de
les 560 del 2009 a les 670 del 2010. Això es deu
al fet que cada vegada hi ha més empreses que
aposten per fabricar joguines en llengua catalana,
i les que ja ho feien no dubten a treure'n més al
mercat. Tanmateix, la xifra del percentatge total
de joguines i jocs en català en el mercat no ha
variat i, igual que l'any passat, és del 6%. És una
xifra petita que no representa el pes del
consumidor. Aquest “estancament” es deu
sobretot a dos factors: 1. El creixement del mercat
també en castellà (per exemple, l'empresa
Clementoni fabrica la majoria de joguines en versió
en català i castellà alhora i separant-ne els

Creix el nombre de
joguines en català, encara
que només representa el
6% del total

Twitter, a través de @llenguacat, i amb
l'etiqueta #festajoguina.

L'objectiu de la campanya és arribar als pares i
mares per conscienciar-los que comprin joguines
etiquetades i amb les instruccions i menús en
català, i als botiguers, productors i distribuïdors
de joguines, a qui es reclama que augmentin
l'oferta de joguines en la nostra llengua.

Enguany, s'han fet tres vídeos sobre la festa:
un de record de la festa del 2009, un altre de
promoció perquè la gent vingués a la festa del
2010 i un tercer de record i d'agraïment als
voluntaris que van col·laborar a la festa del 2010.

Podeu consultar els vídeos a
www.youtube.com/PlataformaxLlengua >>

FOTOS: LAURA CAMPS, MARTÍ GASULL I AVELLÁN, MIREIA LUDEVID,

FRANCESC REVERTÉ I JOAQUÍN RODRÍGUEZ
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estocs); i 2. El buidatge de dades i de catàlegs
de la Plataforma per la Llengua és més
aprofundit, la qual cosa ha permès trobar més
jocs i joguines existents en el mercat, ja
incloguin el català o no.

En els últims anys hi ha hagut una evolució
lenta però progressiva en la incorporació del
català en el sector: l'any 2007, les joguines
detectades representaven el 4,8% del total; el
2008, el 5,4%, i el 2009, el 6%, com enguany.
El creixement del sector, però, és significatiu,
ja que durant el 2010 s'han detectat en
nombres absoluts 110 joguines més que l'any
passat.

Altres dades que mostren l'evolució positiva del
sector és que ja hi ha 75 empreses que
fabriquen jocs i joguines en català, incloent-hi
els jocs multimèdia i els autors de jocs
d'Internet. També hi ha almenys 151 botigues
de tot l'àmbit lingüístic que venen joguines que
incorporen el català. Cal destacar que durant
aquesta cerca, la Plataforma per la Llengua ha
detectat que diverses grans cadenes de
joguines i hipermercats infrarepresenten els
jocs i joguines en català en prestatgeries i
catàlegs. És el cas d'empreses com El Corte
Inglés, Toys'r'us, Imaginarium, Toy Planet o
Carrefour. Cal tenir present que amb l'aprovació
recent del Codi de consum els productes
hauran d'incloure el català en les dades de

l'etiquetatge, instruccions i manuals d'ús. Per
tant, tots els jocs i joguines que es
comercialitzen a Catalunya hauran de tenir
aquestes dades bàsiques almenys en català a
partir de l'any vinent.

Jordi Manent
Àrea de Jocs i joguines

Si voleu conèixer les llistes dels jocs i les joguines que hi
ha en català al mercat, els fabricants i les botigues que en
venen, entreu a www.plataforma-llengua.cat/jocs

Us podeu descarregar la versió digital de les cartes als
Reis Mags en el web www.plataforma-llengua.cat/joguines

>en portada

*Dades aproximatives. Font: Plataforma per la Llengua

2007 2008 2009 2010

4,8% 5,4% 6% 6%

Percentatge de jocs i joguines en català sobre
el total*

Jocs i joguines en català que hi ha al mercat
(número absolut)*

*Com a mínim. Font: Plataforma per la Llengua

670
2010

560
2009
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Des de l'àrea d'Acollida lingüística seguim produint
material de dinamització i suport dels tallers
d'Acollida lingüística que realitzem arreu. El darrer
d'aquests materials són uns gags ideats per la
Plataforma per la Llengua i produïts per la productora
Minoria Absoluta. Es tracta de sis gags humorístics
que tracten les situacions lingüístiques més
habituals que es donen quan un catalanoparlant es
dirigeix a un nouvingut.

Aquests gags són un material de luxe, ja que ens
ha permès enregistrar en clau d'humor allò que en
definitiva és el cos central de les nostres idees i
conceptualitzacions respecte a les gestions
lingüístiques que fem els catalanoparlants tant
d'origen com d'adopció. Diem que és un material
de luxe perquè aquesta productora, responsable,
entre d'altres, dels programes Polònia i Crackòvia
que s'emeten a TV3 amb tant èxit d'audiència, no
acostuma a fer materials per encàrrec. Per tant, el
fet que haguem pogut treballar amb ells ens omple
de satisfacció.

De dos minuts de durada cadascun, els sis gags
(Catalans anònims, Reunió de veïns, Nen traductor,
Esportistes integrats, L'hora catalana i Posar-ho
difícil) compten amb la participació d'alguns dels
actors habituals de la productora (com David
Olivares i Xavi Serrano) i de voluntaris de la
Plataforma per la Llengua, que fan d'extres. Tots
ells se situen en escenaris quotidians on aquestes
situacions lingüístiques són habituals -com una
reunió de veïns, una escola, un banc...-, i assenyalen

qüestions paradoxals on es veu immersa la llengua
i els seus parlants, o bé les persones que encara no
la parlen però que hi volen entrar en contacte.

Un cop enregistrats, produïts i editats, ja han passat
a engreixar els materials que l'entitat disposa per
afinar en els discursos i els hàbits al voltant de la
llengua catalana. Per això cada vegada més
intentem idear un tipus de materials amb valor afegit
que ens permetin arribar a quotes més elevades de
públic i que, a la vegada, resultin atractius
audiovisualment. Després d'haver-los presentat als
cinemes Girona de Barcelona, ja hi ha dos sales -els
mateixos Girona i el Circuit Urgellenc-, que els
passen abans de l'inici d'algunes de les pel·lícules
que tenen en cartellera.

A més a més, els gags ja s'han utilitzat com a
material didàctic acompanyant i reforçant des d'una
dimensió humorística les sessions i tallers d'acollida
lingüística que l'entitat ofereix com a servei a
empreses i institucions. Per exemple, ja es van
utilitzar en un taller per als professionals de la Creu
Roja de Barcelona, organitzat conjuntament per la
nostra entitat i per la Secretaria per a la Immigració
de la Generalitat de Catalunya. També els han vist
els assistents als tallers que hem fet als
Poliesportius de Sants i La Bordeta de Barcelona, o
a la Festa de la diversitat, celebrada recentment,
també a Barcelona.

La bona valoració que n'han fet els assistents
d'aquests tallers i l'eficàcia que hi han vist com a
eina de treball els dinamitzadors, ens constata que,

08

Gags humorístics
per conscienciar
lingüísticament

Marc Biosca
Àrea d'Acollida lingüística

Acollida
lingüística
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des d'aquesta perspectiva més
desenfadada però no menys
punyent, els gags són material
excel·lent per potenciar el nostre
treball. També han estat utilitzats
a les sessions que hem fet amb
els professionals del programa
XICS de la Fundació Futbol Club
Barcelona, i també als tallers que
vàrem desenvolupar el
desembre passat a l'empresa
d'embotits La Selva.

A més, els gags s'estan difonent
massivament per Internet, a
través de les xarxes socials i del
canal de la Plataforma per la
Llengua a Youtube, i si hem de
fer cas dels milers de visites que
ja han rebut, convindrem que
l'èxit està sent notable.

En resum, els gags suposen una
aproximació humorística a tot
aquest seguit d'impediments
que no ens permeten, amb
normalitat, apropar-nos en
llengua catalana a molts dels
nostres conciutadans i, per tant,
perpetuar una discriminació que,
creiem, en el segle XXI no hi té
cabuda.

Veieu-los tots a:
www.youtube.com/PlataformaxLlengua
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Acollida
lingüística

El passat 14 d'octubre vam presentar, a la nova seu del Consell
Islàmic i Cultural de Catalunya, una nova edició de la guia Salam al
català, aquest cop adaptada per a la comunitat musulmana de parla
urdú que viu a Catalunya. La publicació, que ara s'ha editat en versió
bilingüe català/urdú, té com a objectiu explicar, de manera sintètica i
entenedora, alguns aspectes de la llengua catalana per tal d'apropar-
la als catalans parlants d'urdú.

El llibret s'ha elaborat conjuntament entre el Consell Islàmic i Cultural
de Catalunya, el Centre Cultural Islàmic Camí de la Pau, l'Associació
de dones paquistaneses ACESOP, El Mirador dels Immigrants i la
Plataforma per la Llengua. En aquesta edició també hi han donat
suport el Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Associació de
Treballadors Pakistanesos. La guia compta també amb el suport de
la Direcció General d'Afers Religiosos (2010) i la col·laboració del
Centre Interreligiós de Barcelona. De moment se n'han editat 6.000
exemplars, la meitat dels quals s'han encartat al setmanari El Mirador
dels Immigrants.

Gemma Ponsa
Àrea d'Acollida lingüística

També podeu consultar la guia en
format pdf a: www.plataforma-
llengua.cat/publicacions

Presentem la guia
Salam al català,
traduïda a l'urdú
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El nou desplegable El català,
llengua d'acollida és un
material de sensibilització
redactat en set llengües:
català, urdú, castellà, àrab,
amazic, xinès i anglès. Es
tracta d'un material que va
dirigit a la població nouvinguda
en què s'explica la utilitat
d'aprendre català.

El desplegable té com a
objectiu conscienciar les
persones immigrades sobre la
importància i la utilitat de
conèixer la llengua catalana per
a la seva vida quotidiana. La
publicació conté 4 vinyetes que
de manera molt gràfica i
entenedora descriuen
situacions on la utilització de la
llengua catalana és una font
d'avantatges. Tota aquesta
informació va acompanyada de
l'adreça i telèfon del Consorci
per a la Normalització
Lingüística, on es poden
realitzar els cursos
d'aprenentatge de la llengua.

En aquesta ocasió s'ha fet un
tiratge de 10.000 exemplars

editats en les set llengües. La
distribució es farà
especialment a través dels
ajuntaments, centres
d'empadronament, serveis
d'acollida, locutoris i comerços
específics.

El contingut de la guia s'ha
elaborat conjuntament entre la
Plataforma per la Llengua i les
22 associacions de nouvinguts
que formen part de la xarxa
que dinamitza l'entitat. El
disseny ha estat realitzat per
l'estudi Clic Traç i els dibuixos
han anat a càrrec de Marc
Franco. També hem comptat
amb la col·laboració del
Departament d'Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya.

Eulàlia Buch
Àrea d'Acollida lingüística

Nou desplegable
d'El català,
llengua d'acollida

El projecte musical Detotarrel,
també a Calella
D'altra banda, en el marc de les
activitats de l'àrea d'Acollida
lingüística, el passat mes de
setembre el projecte musical
Detotarrel va arribar a Calella.
Aquest treball musical forma
part d'una campanya
promoguda conjuntament amb
22 associacions de persones
immigrades que vol destacar el
paper del català com a element
d'inclusió de les persones
nouvingudes i com a eina de
cohesió social.

Per a més informació sobre aquesta
activitat, vegeu la plana 38



Huma Jamshed és pakistanesa.
Igual que la majoria de dones del
seu país va arribar per
reagrupació familiar. Potser això
és l'única cosa no excepcional
del seu intens currículum.
Valenta, emprenedora i molt
implicada en el teixit associatiu
del barri del Raval, és fundadora
de l'Associació Cultural
Educativa i Social Operativa de
Dones Pakistaneses, i és vice-
presidenta del Consell Municipal
d'Immigració.

ocasions senten recel cap a
les persones que venim
d'altres països.

Presideixes l'ACESOP. Quins
objectius et vas plantejar en el
moment que vas fundar
l'entitat?
Les dones pakistaneses eren
invisibles a Catalunya. Primer
havia de conèixer una mica la
seva situació legal i econòmica.
Després, introduir-me en el món
administratiu, educatiu i social.
Ajudar a les mares a escolaritzar
els fills i informar sobre el rol de
l'AMPA. Havia d'ajudar la meva
comunitat a aprendre el sistema
i les normes, però també a
conèixer les festes nacionals,
culturals i religioses del país
d'acollida i participar-hi. A més,
volia ajudar a desenvolupar una
harmonia entre les dues cultures,
la del país d'origen i la del país
autòcton. En l'àmbit associatiu,
em vaig plantejar desenvolupar
bons contactes amb les
associacions de veïns. Aprendre
els idiomes del país d'acollida i
facilitar la interpretació i mediació
amb la societat. També calia
crear un espai on poder celebrar
les nostres pròpies festes.

Quin va ser el teu primer
contacte amb la llengua
catalana?

Amb els professors de les
escoles.

Explica'ns com el vas
aprendre.
Vaig aprendre el català a través
dels contactes amb la
Plataforma per la Llengua, i
també en la vida quotidiana,
anant de compres, mirant TV3,
el 33 o BTV, llegint diaris, fixant-
me amb la publicitat, etc.

En què creus que t'ha bene-
ficiat haver après el català?
En les reunions amb
l'administració, a les escoles,
quan miro la televisió, per llegir
cartes administratives, per
assabentar-me de les multes o
del que necessita l'Agència
Tributària, per les ofertes i
rebaixes, per llogar o comprar
pis, etc.

Quin paper creus que juga la
llengua en el procés d'inclusió
de les persones nouvingudes?
És important per a conèixer la
cultura i sentir-se orgullós de ser
català. El seu coneixement
també ajuda a trobar feina, per a
fer amics, per a tractar els clients
i també per a aconseguir l'afecte
de la gent gran, que en moltes

Entrevista feta per
Eulàlia Buch

Presidenta i fundadora de l’ACESOP
(Associació Cultural Educativa i Social
Operativa de Dones Pakistaneses)

Perfil

Huma Jamshed
Entrevista a

Acollida
lingüística

Acollida
lingüística
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8TV es presenta com la televisió privada de
Catalunya, ¿però quin ús fa de la llengua pròpia
de Catalunya en la seva programació? Aquesta és
la pregunta que ens vam formular des de la
Plataforma per la Llengua. Per respondre aquest
i d'altres interrogants vam elaborar l'estudi Usos
lingüístics en els canals privats de TDT d'àmbit
català, on vam posar de manifest, analitzats els
usos lingüístics de la programació durant tota una
setmana, que el català
ocupa una posició
secundària en la
programació d'aquest
mitjà: tan sols el 36,5%
del temps de
programació es realitza
en català, essent inferior
en els horaris de prime
time, on les emissions
en català se situen en un
escàs 25%. Així, per
exemple, els programes
infantils i els magazines s'emeten 100% en
llengua catalana; per contra, les sèries i les
pel·lícules són majoritàriament en llengua
castellana. La preeminència d'aquestes darreres
en la programació de 8TV inclina la balança a favor
del castellà en el còmput global de la programació.

Des de la Plataforma per la Llengua no entenem
que la presència del català sigui tant pobra quan
una de les raons emprades per la Generalitat de
Catalunya a l'hora d’atorgar l'explotació d'un canal

múltiple de televisió digital a l'empresa Emissions
Digitals de Catalunya, pertanyent al Grup Godó,
fou que l'oferta presentava unes garanties d'ús
de la llengua catalana superiors a les exigides al
plec de condicions legals. Tampoc no entenem la
falta de voluntat del Grup Godó per consolidar

una televisió privada
catalana i en
català, sobretot
després de veure
els resultats de la

cadena privada de
radiodifusió RAC1,
propietat també de
l'esmentat grup de
comunicació, que ha
esdevingut el mitjà
radiofònic de
referència i líder
d'audiència a
Catalunya, fet que
demostra l'existència

d'una demanda insatisfeta de mitjans de
comunicació en català i de qualitat.

S'ha perdut, doncs, l'oportunitat de bastir un espai
televisiu català de caràcter privat i, de retruc, poder
normalitzar el català a l'escena audiovisual més
enllà dels mitjans públics de la CCMA. Esperem
que en un futur proper hi hagi millores de la
presència de la llengua catalana a 8TV.

8TV o una oportunitat
perduda per al català

13

Eloi Torrents
Àrea d'Empresa i consum

Empresa i consum

Podeu consultar l’estudi a: www.plataforma-llengua.cat/estudis
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El 12 de desembre de 1993 la Plataforma per la
Llengua va aplegar més de 18.000 llaunes buides
de Coca-Cola a la plaça Catalunya de Barcelona i
va fer un rètol gegant que deia, en majúscules,
“Etiquetem en català”. Aquest rècord Guiness va
significar el tret de sortida de l'activitat de la
Plataforma per la Llengua. L'any 1993 no hi havia
dins la Unió Europea ni dins els països de tradició
democràtica una llengua tan parlada com el català
que Coca-Cola no emprés en l'etiquetatge dels
seus productes. No en va l'organització utilitzava

llavors el lema “La Coca-Cola etiqueta en 135
idiomes arreu del món. I per què no en català?”.
Ara com ara la situació encara és la mateixa i Coca-
Cola i moltes grans multinacionals continuen
aplicant un règim d'excepcionalitat per al català.
Tanmateix, disset anys després, el 2011, això haurà
de canviar. Finalment, el nou Codi de consum
aprovat pel Parlament català equipara el català a la
resta de llengües comparables i també al castellà,
que amb 192 disposicions impositives en
l'etiquetatge de la llengua (a data de juny del 2010)
preveu, per part de l'Estat, un sistema de multes
totalment desequilibrat i únic en el sistema
europeu. Per primer cop, doncs, les informacions
bàsiques dels productes distribuïts a Catalunya han
de ser també en català: així s'especifica a l'article

Coca-Cola,
per fi en català

Bernat Gasull
Àrea d'Empresa i consum

El nou Codi de consum aprovat pel Parlament
català aquest estiu ha de comportar un canvi
substancial en el paisatge escrit dels
productes: etiquetatge, garanties, instruccions
i manuals d'ús.
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A Quants títols diferents de llibres en català es publiquen a l'any? Període: 1876-1946 (I)

En la píndola sociolingüística d'aquest número i el de La Corbella següent difondrem les dades
de producció de llibres en català arreu de l'àmbit lingüístic. En general són dades aproximatives,
però força fiables, a excepció dels buidatges de La Paraula Cristiana, en què la xifra no és prou
completa i, per tant, a la baixa. Anotem, respecte a cada any, la font d'on ha estat treta la dada
i en quins territoris de parla catalana s'ha fet el buidatge. A grans trets, l'increment és
considerable, ja que passem dels 230-740 llibres publicats durant els anys de la Segona
República als 10.000-15.000 títols diferents editats els darrers anys (1996-2009).

1876* 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933

90 (1) 500 (1) 660 (1) 220 (4) 300 (5) 327 (6) 270 (7) 228 (8) 740 (1)

195 (2) 260 (3) 300 (10) 301 (9)

Any

Títols
publicats
en català

Jordi Manent.
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128.1 sobre drets lingüístics de les persones
consumidores de la nova llei. Aquest dret passa
també a ésser una obligació per part de les
empreses, com també recull l'article 211.5. La data
clau és el 23 de gener del 2011, termini per a les
grans empreses, i el 23 de juliol del 2011 per als
empresaris que tenen la consideració de
microempresa o de petita o mitjana empresa. Val
a dir que probablement la implantació s'allargarà
uns mesos més, atès el canvi que significa en

moltes empreses. Això vol dir que al llarg del 2011
les grans empreses de refrescos, iogurts,
medicaments, joguines, electrodomèstics... que
encara no etiquetin en català hauran de canviar
l'etiquetatge i instruccions dels productes per
adaptar-los a la nova normativa. Cal estar amatents
a aquests canvis, i cal, sobretot, que des de
l'Administració s'impulsi la nova situació amb una
voluntat ferma i s'aposti de manera decidida per
aplicar la normativa. Altrament seria lletra morta.

*Segons Joan Coromines, en el darrer terç del segle XIX mai
no s'havia arribat a superar la xifra de 300 títols en un any.

(1) Segons Joan Coromines a El que s'ha de saber de la
llengua catalana (Editorial Moll, 1954, p. 13-16).

(2) Segons Lluís Bertran i Pijoan a La Paraula Cristiana (volum
V, núm. 25-30, gener-juny 1927, p. 113-127). Nota vàlida per a
totes les xifres extretes de LPC: Bertran excloïa els opuscles
de menys de 100 pàgines, les obres teatrals i les col·leccions
periòdiques de novel·les curtes. Àmbit rastrejat: Catalunya
(sobretot Barcelona i Sabadell).

(3) Segons Ll. Bertran a LPC (volum VII, núm. 37-42, gener-
juny 1928, p. 29-47).

(4) Segons Ll. Bertran a LPC (volum IX, núm. 49-54, gener-
juny 1929, p. 511-531).

(5) Segons Ll. Bertran a LPC (volum XI, núm. 61-66, gener-
juny 1930, p. 6-46).

(6) Segons Ll. Bertran a LPC (volum XIII, núm. 73-78, gener-
juny 1931, p. 114-134). Inclou els opuscles.

(7) Segons Ll. Bertran a LPC (volum XV, núm. 85-90, gener-
juny 1932, p. 117-139).

(8) Segons Ll. Bertran a LPC (volum XVII, núm. 97-102, gener-
juny 1933, p. 97-102).

(9) Segons Ll. Bertran a LPC (volum XIX, núm. 109-114, gener-
juny 1934, p. 507-517).

(10) Segons Francesc Vallverdú a “L'edició en català i
l'experiència d'Edicions 62” dins Edicions 62, vint-i-cinc anys
(1962-1987) (Ed. 62, 1987) i segons Joan Crexell a El llibre a
Catalunya durant la guerra civil (PAM, 1990, p. 37-48). Àmbit
rastrejat: Catalunya.

(11) Segons A. Manent i J. Crexell a Bibliografia catalana dels
anys més difícils (1939-1943) (PAM, 1988, p. 11-17). Inclouen
els llibres clandestins i els publicats a l'exili. Àmbit rastrejat:
àmbit lingüístic, Espanya i exili.

(12) Segons A. Manent i J. Crexell a Bibliografia catalana: cap
a la represa (1944-1946) (PAM, 1989, p. 47-54). Inclouen els
llibres clandestins i els publicats a l'exili. Àmbit rastrejat:
àmbit lingüístic, Espanya i exili.

1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

865 (10) 550 (10) 328 (10) 49 (11) 28 (11) 39 (11) 68 (11) 62 (11) 82 (12) 115 (12) 227 (12)



El català no acaba
d'aixecar el vol
El català té una presència
significativa en la megafonia dels
avions i en els llocs web
d'algunes de les principals
companyies aèries que operen
dins el domini lingüístic de parla
catalana, encara que resta lluny
de la plena normalització.
Aquesta és la principal conclusió
extreta de l'estudi El català i les
companyies aèries: megafonia
dels vols i llocs web, publicat per
la Plataforma per la Llengua a les
darreries de juliol.

L'estudi ha pogut ser elaborat
gràcies a la col·laboració dels
usuaris de les companyies aèries
que ens han fet arribar una fitxa
d'usos lingüístics sobre la
megafonia dels vols amb origen
o destinació a les terres de parla
catalana que vam penjar al nostre
lloc web corporatiu. En aquesta
fitxa es demanava als
col·laboradors que ens
apuntessin les llengües d'ús en

la megafonia gravada i en la
tripulació en els vols. L'objectiu
principal d'aquest informe era dur
a terme una primera radiografia
de la presència del català en el
sector de les companyies aèries.

L'anàlisi de les fitxes rebudes ens
ha permès constatar que el català
és la tercera llengua més
emprada en la megafonia
gravada, essent present en 31
dels 125 vols que en disposaven,
que representa el 24,8% del
total. En canvi, l'ús del català en
les comunicacions megafòniques
de la tripulació és sensiblement
més baixa; només s'empra el
català en el 16% dels vols
analitzats.

Si observem els usos lingüístics
de les 5 companyies aèries que
transporten un major nombre de
passatgers, copsem que només
Air Berlin no empra el català en
la megafonia de cap dels vols

Eloi Torrents
Àrea d'Empresa i consum

Fe d'errades. En el darrer número de La Corbella, el 17 (juliol de 2010), hi havia les errades
següents, que rectifiquem:

Pàgina 21 (destacat de l'entrevista a Jordi Pujol) i p. 22 (columna 2, línies 22-23): on
diu “Si la immersió lingüística quedés suprimida o rebaixada en la sentència del Tribunal
Constitucional, s'hauria de considerar un casus beli” hauria de dir “casus belli”

Pàgina 27 (títol): on diu “Avançant amb la campanya <<A la universitat en català!>>”
hauria de dir “Avançant en la campanya <<A la universitat en català!>>”
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Podeu consultar l’estudi a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis

analitzats. Les companyies
d'aquest grup que sí l'empren, ja
sigui en algun o en tots els vols
analitzats, són Ryanair, Vueling,
Spanair i Air Europa. També val la
pena destacar que una de les
companyies aèries més
importants del món, American
Air Lines, té una política d'usos
lingüístics exemplar respecte al
català.

Des de la Plataforma per la
Llengua continuarem analitzant la
situació del català en aquest
àmbit amb l'objectiu que les
companyies aèries assumeixin
l'ús del català  en les actuacions
realitzades dins els territoris de
parla catalana com una inversió,
una millora de la qualitat del
servei i la millor manera
d'acomplir i respectar els drets
lingüístics dels consumidors
catalans.
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lingüística

Rebuig a la sentència del
Tribunal Suprem, que ataca
la immersió lingüística, la
convivència i la cohesió social
La Plataforma per la Llengua ha rebutjat la
sentència del Tribunal Suprem que insta el govern
de Catalunya a emprar també el castellà com a
llengua vehicular en el sistema educatiu perquè, si
aquest fet es produís, s'acabaria amb la
metodologia de la immersió que ha permès que,
en acabar els ensenyaments obligatoris, tot
l'alumnat de Catalunya sigui competent en, com a
mínim, dues llengües, el català i el castellà. Cal
subratllar que el sistema d'immersió lingüística és
defensat tant per a la gran majoria de
catalanoparlants com de nous catalanoparlants, és
a dir, persones que tenen una llengua d'origen
diferent de la catalana però que fan del català,
també, la seva llengua.

La Plataforma per la Llengua ja va denunciar que
l'efecte de la sentència del Tribunal Constitucional
sobre l'Estatut tindria greus repercussions en
l'àmbit de l'educació a Catalunya, i ara alerta altra
vegada que si s'aplica la sentència del Tribunal
Suprem les conseqüències no només seran
lingüístiques sinó també socials i culturals. Per això
demana la màxima implicació del govern, de les
institucions culturals, socials i polítiques i de tota
la ciutadania per oposar-se amb la màxima
contundència a l'aplicació de l'esmentada
sentència.

La Plataforma per la Llengua no vol cap retrocés
en la formació lingüística dels joves catalans els
quals, amb la metodologia que actualment s'aplica

a les escoles, han esdevingut bilingües actius i
molt més capaços per a l'aprenentatge d'altres
llengües, la qual cosa representa un actiu molt
important en un món global on el monolingüisme
s'ha demostrat absolutament insuficient.

La Plataforma per la Llengua demana al nou govern
de Catalunya que mostri un rebuig complet a la
sentència i a l'esperit que la motiva i que es
posicioni per tal de garantir el model lingüístic
català que des de fa més de 30 anys s'està aplicant
sense problemes al nostre país. Així mateix, instem
totes les formacions democràtiques del Parlament
de Catalunya a defensar l'actual model de manera
clara, explícita i sense ambigüitats, tant a Catalunya
com a les Corts Generals espanyoles.

La Plataforma per la Llengua es compromet a
treballar amb més intensitat que mai per defensar
la llengua catalana, factor d'identitat i instrument
de cohesió social, i fa una crida a la ciutadania per
tal que prengui consciència del moment greu i crític
que estem vivint i que actuï, participant i donant
suport a les accions que l'entitat durà a terme
properament. Al mateix temps que proposem la
mobilització ciutadana treballem per demostrar que
el Tribunal Suprem s'ha excedit en les seves
funcions, que només li permetien arbitrar sobre
tres casos concrets i no arribar a conclusions
generals a partir de tres denúncies concretes que
representen un percentatge ínfim en relació amb
tot el sistema educatiu.

Teresa Casals
Àrea d'Educació i universitats
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Demanem un
compromís per la
llengua a les forces
polítiques

Amb motiu de les eleccions al Parlament de
Catalunya del passat 28 de novembre, la
Plataforma per la Llengua va elaborar un
document instant a les diverses forces
polítiques que hi concorrien que es
comprometessin a dur a terme polítiques en
l'àmbit lingüístic. Els partits polítics van
respondre de maneres diverses, però
majoritàriament van expressar la seva
predisposició positiva a seguir treballant
qüestions relatives a la llengua catalana.

L'objectiu era establir un diàleg amb les
formacions per poder conèixer les mesures
previstes per tal d'avançar vers el ple
reconeixement dels drets lingüístics dels
catalanoparlants, en igualtat de condicions amb
la resta de comunitats lingüístiques europees
i de l'entorn de països de tradició democràtica
amb un nombre similar de parlants.

El document recollia 10 punts relatius a àmbits
com ara els drets dels consumidors, l'aplicació
de la Llei d'acollida, la plena oficialitat del català
per tal que sigui llengua oficial d'estat o
l'equiparació entre el català i el castellà pel que
fa a les obligacions que tenen els ciutadans i
les empreses. Perquè cal recordar que
actualment existeixen més de 500 disposicions
impositives del castellà a casa nostra. En
definitiva, es demanava a les formacions
polítiques que treballessin per tal que els

ciutadans catalanoparlants deixin de ser la
comunitat més desprotegida legalment en
relació amb les comunitats lingüístiques
comparables d'aquest context, i deixin de ser
una excepció.

El document es va fer arribar a Convergència i
Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana de Catalunya, Partit
Popular, Iniciativa per Catalunya Verds,
Ciutadans, Reagrupament i Solidaritat Catalana.
Amb l'excepció de Ciutadans i del Partit
Popular, la Plataforma per la Llengua ha
constatat l'interès de la gran majoria de les
formacions polítiques contactades, que s'han
mostrat receptives al document elaborat i a la
necessitat de treballar en favor de la llengua.

La Plataforma per la Llengua demana que tant
el nou president del Govern com les
formacions polítiques que són representades
al nou Parlament català tinguin un compromís
ferm, ambiciós i intel·ligent amb la llengua i
cultura catalanes, amb l'objectiu de superar els
efectes de l'alta politització de la sentència del
Tribunal Constitucional espanyol i amb el
convenciment d'avançar per tal que el català
deixi de ser una de les llengües més
desprotegides d'Europa.

Daniel Mundet
Secretariat de la Plataforma per la Llengua

Política
lingüística

Podeu veure el document lliurat als diferents partits a:
www.plataforma-llengua.cat/estudis
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Des que es féu pública la sentència del Tribunal
Constitucional (TC) del 28 de juny, els partits i les
entitats contràries a la normalització lingüística han
posat la seva maquinària en marxa per tal
d'interposar una bateria de recursos contra tota
normativa que faci referència a l'ús del català d'una
manera o d'una altra. Aquests en són alguns, però
malauradament creiem que en vindran més.

> El 27 de setembre de 2010 el TC admet a tràmit
el recurs presentat per la Defensora del Pueblo (a
instàncies de la plataforma Impulso Ciudadano, afí al
partit polític Ciutadans) contra la Llei 10/2010 de 7
de maig d'acollida de les persones immigrades i
retornades a Catalunya.

> El 25 d'octubre de 2010 la Secció Cinquena del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya acorda suspendre
cautelarment alguns articles del Reglament d'ús de la
llengua catalana de l'Ajuntament de Barcelona, a
instàncies d'un recurs presentat pel president del Grup
Municipal del PP Sr. Alberto Fernández Díaz. També la
mateixa secció del TSJC i en la mateixa data acorda
suspendre cautelarment alguns articles del Reglament
d'ús de les llengües catalana i occitana (aranesa) de la
Diputació de Lleida, a instàncies de la plataforma
Convivencia Cívica Catalana.

> El PP i la Defensora del Pueblo (a instàncies de la
plataforma Impulso Ciudadano, afí al partit polític
Ciutadans) van interposar recurs d'inconstitu-
cionalitat contra la Llei 22/2010 de 20 de juliol del
Codi de consum de Catalunya. Ambdós recursos
van ser admesos a tràmit el dia 3 de novembre de
2010 i es troben pendents de resoldre.

> El 10 de novembre de 2010 el TC admet a tràmit
els recursos d'inconstitucionalitat presentats pel PP
i la Defensora del Pueblo (a instàncies del partit
polític Ciutadans en un recurs anunciat el Dia de la
Hispanidad) en contra de la Llei 20/2010 de 7 de
juliol del cinema, esgrimint que aquesta llei vulnera
el dret de fer servir el castellà amb llibertat.

> El 22 de desembre de 2010 es fan públiques tres
sentències idèntiques dictades pel Tribunal Suprem
instant que el castellà es reintrodueixi a l'escola com
a llengua vehicular d'ensenyament. Aquestes
sentències pretenen invalidar el model d'immersió
lingüística del sistema educatiu a Catalunya.

> També volem recordar que la Llei d'educació de
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya l'1
de juliol de 2009, va ser recorreguda pel PP i està
pendent de la resolució del TC.

Aquestes resolucions són fruit de la sentència del
Tribunal Constitucional (TC) sobre l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya. La Plataforma per la Llengua vol destacar
de nou que aquesta sentència va contra la voluntat
majoritària del poble de Catalunya expressada
lliurament a les urnes, i que representa una vulneració
al legítim exercici legislatiu dels representants escollits
pel poble català. A més, la Plataforma per la Llengua
vol recordar que la sentència confirma que a l'Estat
espanyol hi ha ciutadans de primera i de segona.
Demanem que les institucions catalanes continuïn
aplicant totes aquestes normatives passi el que passi
amb l'admissió d'aquests recursos, i creu que el
Tribunal Constitucional torna a confirmar que l'Estat
espanyol tanca la via a la igualtat de drets lingüístics.

Marc Cristià
Àrea d'Empresa i consum

TC: cronologia de recursos
contra la nostra llengua



Entrevista

¿Quan va començar a parlar en català i quin fou el
motiu que el va empènyer a fer-ho?
Nosaltres arribem a Catalunya un 9 de novembre de l’any
1967. Començo a treballar en un taller al costat del parc
de la Ciutadella, “Talleres Domènech”, i gairebé tots
parlaven en català. Els clients parlaven en català i, per
tant, vaig tenir la sort que durant el temps que vaig estar
en aquell taller vivia en català amb aquella gent i amb
aquella família. I t’anaves introduint en la necessitat
d’aprendre la llengua. Després d’aquest taller vaig fer la
prova per anar a treballar a la Rénault. Volia arribar a ser
oficial de primera, però havia d’aprovar un examen. No
el podia fer fins que no acabés el servei militar i vaig
començar a fer de recepcionista al taller, i havia de rebre
els clients que venien a reparar el cotxe, però no ho podia
fer perquè no parlava català. I em vaig quedar molt trist.
Em deia: “jo no puc accedir en aquest lloc de treball
perquè no sé català i no puc atendre un client”. Però ho
entenia perfectament.

I no es va rebotar?
No, jo vaig entendre que era una raó. Si ve un senyor a
reparar el cotxe i està a la seva ciutat, com a mínim l’has
d’atendre en la seva llengua. I la Rénault tenia aquesta
norma establerta. Vaig anar al servei militar una mica
tocat, i després sí que em van deixar fer la prova i la vaig
aprovar. I ja era oficial de primera. La mili la vaig fer a Sant
Climent Sescebes, i va ser a la mili que vaig descobrir,
gràcies als companys, la importància que tenia la llengua
catalana per als meus amics catalanoparlants. I parlant
amb uns i altres vas agafant el sentiment de pertànyer
a algun lloc. El català s’ha d’aprendre parlant-lo.

¿I què va ser allò més difícil d'aprendre català o de
començar a parlar-lo públicament? ¿És a dir, quines

persones, situacions, contextos... van afavorir o li van
facilitar o dificultar el procés d'adopció?
Jo no m’he topat amb ningú que m’hagi dit res perquè
parli en català o perquè et sentis més d’aquí o d’allà...;
més aviat al contrari. És un sentiment que la gent porta
a dintre. En canvi, alguns els hi dóna per estar 50 anys
aquí i no diuen ni “bon dia”. I viuen d’esquena a una
realitat que existeix. Però en canvi estan molt orgullosos
que els seus fills i els seus néts parlin català. Crec que
aquesta gent que porta aquí 50 anys i que no parla en
català és perquè no es decideix, no han fet el pas.

¿Vostè alguna vegada s'ha sentit o l'han fet sentir mai
un “catalanoparlant de segona”?
Ja estem amb el mateix de sempre. El català és massa
educat i aleshores quan noten que fots una castellanada
quan parles català sovint canvien de llengua i això et
margina i aleshores et sents malament. I això li ha passat
a tantíssima gent que ha dit “doncs ja no hi parlo més,
ja no ho intento més”. Vosaltres sou poc cabrons perquè
canvieu de llengua i no faciliteu que nosaltres hi puguem
accedir. Però també hi ha molts catalans que no ho fan
perquè “tu no ets dels nostres”. Això està malament.
Catalunya té una llengua pròpia que ens uneix a tots.

O sigui que els catalanoparlants d’origen us
boicotegem...
Sí, sense donar-vos compte. Vosaltres ho feu per ser
massa educats.

En la roda de premsa de presentació de la guia El

Entrevista feta per
Jordi Manent, Carmen Pérez i Puri Pinto
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Justo Molinero Calero

Empresari de
la comunicació

Nota: el lector s’adonarà que, d’acord amb l’entrevistat, hem marcat
en cursiva algunes expressions sintàctiques en català però que són
d’arrel castellana. És una manera pedagògica de fer veure que en
l’aprenentatge d’una llengua, i encara més per una persona que no
ha estat escolaritzada en català, es cometen errors en el camí del
seu perfeccionament.



Justo Molinero Calero (Villanueva
de Córdoba, Còrdova, 1949) és
empresari de la comunicació,
locutor de ràdio i presentador de
televisió. És president del Grup
TeleTaxi, que inclou, entre d’altres,
Ràdio RM, Ràdio Tele-Taxi i TeleTaxi
TV, a més de la companyia
discogràfica Moval Music. Arribà a
Catalunya el 1967, i exercí de
mecànic i de taxista. El 1982 creà
Ràdio Tele-Taxi, originàriament
pensada com a emissora per als
taxistes. Dirigeix i presenta
programes de ràdio i de televisió.
La seva trajectòria ha rebut diversos
reconeixements, com el Premio
Ondas 2006. Molinero és un home
compromès públicament amb
Catalunya i amb la llengua catalana.

“Quan la Plataforma per la Llengua em va demanar
la meva col·laboració, ho vaig entendre com un
pas important cap a la meva persona dient-me:
«Vine, perquè tu també ets dels nostres»”

FOTOS: GRUP TELETAXI.

Perfil
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“Jo crec que el català té futur. El català és de tots i també
cosa de tots. Però el català s’ho ha de creure. S’ha de
creure que té una eina bona, que el català ben parlat és
una llengua molt guapa i que per tant val la pena”

català també és meu vostè va expressar la seva
sorpresa pel fet que li haguéssim demanat que la
prologués. Per què? Què l’ha animat a acceptar a fer
el pròleg de la guia?
Quan em van demanar que fes el pròleg d’aquesta guia
jo ho vaig entendre com un pas important cap a la meva
persona dient-me: “Escolta, vine, perquè tu també ets
dels nostres”. I és el que intenta aquest llibre, que està
molt ben fet. El llibre reclama la possibilitat que un
castellanoparlant pugui desenvolupar-se en català amb
l’ajut dels catalanoparlants que no canvien de llengua.
Crec que va ser un pas i per tant em va fer il·lusió.

I què creu que aporta aquesta guia? La guia i també
el seu apadrinament.
Aquest és un llibre que els Reis d’Orient haurien de portar
a molts llocs perquè molta gent el llegeixi. Entens moltes
coses perquè està escrit per gent que ha tingut problemes.
És una bona eina per a arribar a gent que s’hi veurà
reflectida. Un cas igual que el meu. Què passa si utilitzo
el català? Què em diran? Tinc de renunciar a la meva
llengua? Si no has de renunciar a res! Teniu una eina a
les vostres mans que no sabeu fins a quin punt li pot fer
bé a la gent. És molt bona, i enriqueix. El català és de
tots i també cosa de tots.

¿Vostè es veu com un cas poc habitual entre els
catalans castellanoparlants que viuen a l’àrea
metropolitana de Barcelona? És a dir, ¿creu que gent
del seu entorn també actua com vostè o si no ho fa
és perquè no s’hi atreveixen, perquè els fa vergonya?
Segurament no actuen com jo perquè els fa vergonya o
han tingut alguna experiència dolenta quan han intentat
parlar i els han deixat malament. Imagina’t que estàs fent
un esforç per parlar una llengua i l’altre de seguida et

deixa amb el cul enlaire. Penses: “molt bé!”.

¿Com gestiona en la seva vida quotidiana les diferents
llengües? Quan i amb qui parla en castellà i quan i
amb qui parla en català?
No és un problema per a mi, això. Passa que si coneixes
una persona, i la coneixes en castellà, parles en castellà,
i després costa canviar de llengua. I amb això hi ha
catalanoparlants que també els deu passar com a mi.
Però si hi ha persones que sempre em parlen en català,
jo els dic: “Escolta, jo us ho agraeixo perquè és la manera
que jo també pugui practicar”.

Entenem que la seva emissora, pel tipus o gènere de
música que treu, que n’hi ha molta en castellà i poca
en català, i després per l’entorn, també, i els oients,
hagi de ser en bona part en castellà. ¿Però en la
mateixa emissora vostè també procura que hi hagi
una certa presència del català?
I tant, i tant. Fem programes en català. Posem la quota
en català, la superem quant a música cantada en català.
És molt important que en la nostra emissora el català
cantat tingui presència. Busquem cançons molt guapes
que volem que quedin en la memòria de la gent i que
fins i tot les arribin a cantar.

¿Quina recomanació faria als castellanoparlants que
saben parlar el català però que afirmen que tenen
vergonya de fer-ho?
Que no cal donar importància al que no té. I si es troben
amb entrebancs, res, cal seguir endavant. Perquè trobaran
a molts amics i coneguts que els diran: “Gràcies. Mira,
estàs donant el pas, parlant en català, no?”. No cal donar
importància al que pensin els altres. Has de fer el pas. Que
tindràs vergonya?: sí! Que no ho parlaràs bé?: per suposat.



“Un castellanoparlant no s’atreveix a parlar en català
possiblement perquè en algun moment l’han contestat
malament o li han canviat de llengua quan ell estava
il·lusionat. S’ha sentit ferit en el seu orgull personal”
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Que algú et dirà que has fotut la pota? Segur! Però avui
has fotut la pota i demà ja no amb aquesta expressió.

¿Vostè creu que el català s’ha polititzat massa en els
darrers anys i que s’ha donat poca importància a
aquests aspectes qualitatius, psicològics, emocionals,
etc. i que fins i tot alguns castellanoparlants han tingut
la sensació d’ofec?
És possible. I hi ha hagut extrems que no hi han ajudat.
Però al carrer no hi ha cap conflicte.

¿I què fa que un castellanoparlant no s’atreveixi a
parlar en català?
Possiblement perquè en algun moment l’han contestat
malament o li han canviat de llengua quan ell estava
il·lusionat. S’ha sentit ferit en el seu orgull personal. Lo
important és parlar en català, entendre-s’hi és lo fonamental.
I si fan una catalano-castellananada no passa res. Amb el
temps hi aniran guanyant. Jo he fet el pas i vull que el
facin tots. També els que no s’ho plantegen. Això de la
llengua també ho arreglarà una mica el pas del temps.

¿Què els aconsellaria als pocs pares i mares
castellanoparlants d’origen que dubten davant la
utilitat de la immersió lingüística? Ens referim al sector
de Ciutadans, una part del PP...
Jo no sé si hi ha molta gent que pugui dubtar d’aquesta
utilitat. Els pares el que no poden permetre és que el dia
de demà els seus fills puguin ser marginats d’un lloc de
treball precisament per no parlar bé o escriure la llengua.
Mireu, estem a Catalunya, demà s’hauran d’anar a
desenvolupar amb la seva vida professional i, per tant, si
tenen el català tindran més portes obertes. Des de l’any
1968 cap aquí hem caminat molt.

Segons algunes enquestes el 70% dels

catalanoparlants ens passem al castellà quan el nostre
interlocutor és castellanoparlant encara que entengui
o sàpiga parlar el català. Per què creu que ho fem,
nosaltres, això?
Durant molts anys hem dit: “Catalunya som sis milions”.
Els costa molt dir que ara som 7 milions i mig. És com
si hi hagués una barrera d’aquest milió i mig que ha vingut.
Abans va ser un altre milió, però ja estava així i ja estava
mig acceptat. Ara n’hi ha set i mig. ¿Estem disposats a
acceptar que aquesta gent també són catalans de fet i
de dret?

O sigui que nosaltres posem les barreres?
Clar.

¿I quines iniciatives creu que s’haurien de fer des de
la societat civil per promoure més l’ús del català?
¿Què creu que podria fer més la Plataforma per la
Llengua? Alguna idea?
No ho sé... Caldria pensar-ho. Però és important que el
català s’obri a nous espais. En la música, per exemple.
Jo vaig produir un disc de flamenc cantat en català ara fa
uns quatre o cinc anys, però no va tenir bona acollida. I
és que de vegades des de l’Administració et diuen que
tu ets aquest i jo sóc l’altre. Jo volia que aquest fos un
disc-llibre que anés a les biblioteques de tot Catalunya,
però no es va poder fer.

Potser encara no estàvem prou preparats per a aquesta
fusió...
És possible. Aquí a Catalunya hi ha un sentiment que la
música que agrada a tots els catalans ha de ser rock en
català. I no és això. El català és ric també en el seu voca-
bulari. I per tant hauríem de treballar més en aquest punt.

Sí, segurament durant els anys 70, 80 i 90 els referents
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musicals en català s’han limitat a la Nova Cançó i al
rock català. Però en els últims anys ha sortit música
melòdica, dance, hip-hop, pop i molts altres estils en
català. Poc a poc es van trencant vells esquemes.
D’altra banda, ¿quina opinió li mereixen les polítiques
lingüístiques adoptades pels governs de CiU i del
tripartit?
Hi va haver un avanç molt fort durant el mandat de CiU
amb l’aprovació de la llei lingüística, amb la proliferació
d’emissores que feien la seva programació en català,
amb la creació de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, TV3, Catalunya Ràdio... Ha estat un gran
esdeveniment i un avanç important quant a la llengua
i perquè la gent de Catalunya pugui viure també en
català i expressar-se en català. Darrerament en què
s’ha avançat? Jo crec que no s’ha avançat gaire. De
vegades se’n parla tant que es perd més el temps
parlant que no fent. Crec que s’ha de fer més i parlar
menys.

En la mesura que el català es vagi normalitzant, ¿quin
ha de ser el paper del castellà a Catalunya?
És una llengua important que parlen molts milions de
persones al món i que expressa el sentiment de molta
gent. I és un vehicle de comunicació fonamental al món
i a Espanya, és clar. El castellà, però, no quedarà mai
relegat a Catalunya. Hi ha algú que pot dir que “hi perdré
i deixaré de parlar en castellà”. No, escolta, al contrari,
serà més enriquidor.

¿Vostè ha defensat la necessitat que Catalunya tingui
un estat, que hi tenim dret?
Sí.

¿Creu que seria més beneficiós per a la llengua catalana

el fet de tenir un estat? I si és sí, per què?
Confio que la gent no entengui malament el que dic. Jo
crec que els catalans tenen dret a viure a la seva terra,
a Catalunya, en català. Ara, en determinats ambients és
difícil viure en català. Per tant, en el moment que Catalunya
sigui un estat, suposo que seria molt més fàcil que el
català es pogués desenvolupar amb normalitat a la seva
terra.

¿Per què pensa que el català ha de ser la llengua
comuna de Catalunya?
Perquè ho és. El que no seria normal és que a França
l’idioma comú fos l’espanyol, ni a Espanya el francès. A
Catalunya és el català. El país té una llengua pròpia, i si
els catalans s’ho creuen, endavant. Si no ens ho creiem,
pleguem.

Per Ciutadans també ho és el castellà. O més el castellà
que el català.
Ciutadans representa el que representa. No tothom camina
per la dreta i els carrers tenen dreta i esquerra. I hi ha
gent que camina per l’esquerra perquè li agrada anar per
l’esquerra. I també trobes algun tio que va per l’autopista
contra direcció. I a sobre esperen que t’apartis. Però això
no vol dir que la majoria de la gent vagi per la dreta.

¿Com veu la situació de la llengua catalana en present
i quin futur li augura?
Jo crec que s’ha fet un avanç important. Va pel bon camí
i en no molt de temps pot funcionar bé. I a més està
venint gent de fora d’Espanya i d’altres països que està
agafant el català com a llengua seva. Jo crec que el català
té futur. Però el català s’ho ha de creure. S’ha de creure
que té una eina bona, que el català ben parlat és una
llengua molt guapa i que per tant val la pena.

“Ciutadans representa el que representa. Hi ha gent que
camina per l’esquerra perquè li agrada anar per
l’esquerra. I també trobes algun tio que va per l’autopista
contra direcció. I a sobre esperen que t’apartis”
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La Plataforma per la Llengua ha guanyat un nou guardó a la seva tasca,
el Premi de Voluntariat en la modalitat d'àmbit nacional. Es tracta del
tercer premi que l'organització guanya en un mes i mig i el sisè en
quatre anys. El guardó premia el projecte de parelles lingüístiques per
a joves coordinat per l'àrea de Participació i voluntariat de la Plataforma
per la Llengua, que ha estat possible gràcies a una subvenció del
programa Joventut en Acció de la Unió Europea. Des de la Plataforma
per la Llengua manifestem la nostra satisfacció per aquest nou
reconeixement, que avala la política de voluntariat de l'entitat i que
ens encoratja a continuar fent la nostra feina amb més motivació i
ambició, amb l'objectiu de situar-nos com a entitat capdavantera i
de referència de la societat civil en l'àmbit de llengua.

El lliurament dels premis es va fer el passat 14 de desembre
coincidint amb el Dia Internacional del Voluntariat. La responsable
del projecte de parelles lingüístiques per a joves, Laura Camps, va
recollir el guardó i va esperonar a tots els assistents a continuar
endavant amb el voluntariat, "ja que és la base i el pilar de la
ciutadania que fa evolucionar i tirar endavant a la societat, que té la
sort de gaudir-ne". Més de 250 persones es van aplegar per
commemorar la jornada. Els Premis Voluntariat, que aquest any
arribaven a la 18a edició, reconeixen la tasca feta en tres modalitats:
el premi de l'àmbit nacional, que és el que ha guanyat la Plataforma
per la Llengua; el premi de la modalitat local i comarcal, que va rebre
l'Associació Down Lleida; i el Premi Voluntariat per votació popular,
que va ser per a Adama i el seu projecte de teràpies naturals per a
la inclusió social de sectors desfavorits.

La Generalitat de Catalunya va crear els Premis Voluntariat amb un
doble objectiu: possibilitar un reconeixement social i institucional
del voluntariat i premiar i impulsar les actuacions de les associacions
que amb el seu desenvolupament contribueixen a fer una societat
més justa i solidària.

Guardó de reconeixement
al voluntariat
que mou la
nostra entitat

El passat 6 de novembre,
gràcies al projecte del
Voluntariat lingüístic juvenil, la
Plataforma per la Llengua va
rebre un nou guardó, el IX
Premi al projecte associatiu
2010 que atorga el Consell
Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC). Òscar
Escuder, president de l'entitat,
va recollir el premi de la mà de
l’aleshores secretari de
Joventut de la Generalitat de
Catalunya, Eugeni Villalbí. L'acte
comptà amb la presència de
l’aleshores consellera de
Treball, Mar Serna, i de Víctor
Albert, president del CNJC. Es
tracta d'un reconeixement pel
treball en la inclusió social de la
nova ciutadania i pel foment del
voluntariat i el respecte
intercultural.

Laura Camps
Àrea de Participació i voluntariat

Premi al millor
projecte
associatiu!

Francesc Reverté
Plataforma per la Llengua
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Sis premis en
quatre anys

Premi Nacional de Cultura 2008
a la Projecció Social de la Llengua
Catalana (atorgat per la
Generalitat de Catalunya)

Premis
Nacionals
de Cultura

2008

Premi Popular Voluntariat 2008
en l'apartat de votació popular
pel projecte Voluntariat per la
llengua i la cohesió social
(atorgat per la Secretaria d'Acció
Ciutadana de la Generalitat de
Catalunya)

2008

PREMIS
VOLUNTARIAT

16a EDICIÓ

Premi Voluntariat d'àmbit nacional
2010 (atorgat pel Departament de
Governació de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de
Barcelona, l'Ajuntament de
Barcelona i la Federació Catalana
de Voluntariat Social)

PREMIS
VOLUNTARIAT

18a EDICIÓ

2010

Premi Abacus 2010 en la
categoria de Cultura (concedit per
Abacus Cooperativa)

2010

Premis

Premis Ateneus 2007 als mitjans
de comunicació d'associacions
culturals: La Corbella, millor
revista d'associacions culturals
(atorgat per la Federació
d'ateneus de Catalunya)

2007

Premi al Projecte associatiu del
Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya 2010

2010

Premi
Consell

Nacional de
la Joventut

La Plataforma per la Llengua ha rebut un nou premi a
la seva trajectòria. L'entitat va rebre el passat 5 de
novembre el Premi Abacus 2010 en la categoria de
Cultura. El premi, que entrega cada any Abacus
Cooperativa, ha estat lliurat a l'organització per la feina
realitzada en favor de l'acollida lingüística.

El premi, a més, s'ha aconseguit enfront de dos
competidors de nivell: el grup musical Manel i la
companyia Circ Cric, un fet que reforça el mèrit que
suposa haver rebut aquest guardó. El fet que la
Plataforma per la Llengua hagi obtingut aquest premi
és un reconeixement important que servirà per donar
més ressò i visibilitat a les campanyes que porta a
terme la nostra organització amb l'objectiu de difondre
la llengua catalana com a llengua comuna i eina de
cohesió social.

La Plataforma per
la Llengua guanya
un dels Premis
Abacus 2010

FOTO. ABACUS COOPERATIVA.
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L'experiència del Voluntariat
lingüístic juvenil. Sota aquest
títol vam presentar el passat
juliol a la Casa Elizalde de
Barcelona un opuscle per
explicar aquesta primera
tongada del projecte de parelles
lingüístiques juvenils. L'exitós
resultat d'aquesta edició ens ha
esperonat a continuar fent-ne
d'altres, ara la segona, que ja
compta en aquests moments
amb més de 14 parelles
lingüístiques, totes elles
formades per persones de 16 a
30 anys.

Durant les seves trobades
setmanals, decideixen les
parelles mateixes quines
activitats els ve més de gust
fer. Des de passejar o prendre
un cafè a anar al mercat o bé
donar a conèixer activitats de la
seva vida quotidiana, fins a
convidar-se a participar en les
activitats de les entitats on
pertanyen, en els esports o
aficions que practiquen.

Tot plegat, la voluntat del
projecte va una mica més enllà
del que seria practicar el català,

cosa que ja es fa. És sens dubte
una manera d'acostar-se d'una
forma amena i quotidiana a la
societat catalana i obrir la
possibilitat de poder ampliar els
cercles de coneguts i amistats
donant a conèixer la societat
d'acollida. És per això que a
banda de l'hora i mitja setmanal
on les parelles lingüístiques es
troben, també s'organitzen
activitats socioculturals amb tot
el grup de participants per tal
d'intercanviar les experiències,
conèixer-se millor i trobar la
forma d'eixamplar els seus
cercles.

A més a més, convidem a
diferents entitats a participar en
el projecte, des de les mateixes
que formen part de la xarxa
d'entitats d'immigrants amb
què col·labora la Plataforma per
la Llengua fins a d'altres entitats
inscrites al Consell Nacional de
la Joventut o bé que tenen com
a prioritat l'acollida de persones
nouvingudes. La col·laboració
pot ser de forma més estreta
intentant integrar el projecte a
tots els membres de la seva

entitat, on la seva associació
n'és la referència, o bé derivant-
nos les persones interessades
per tal que nosaltres coordinem
les parelles i les activitats
paral·leles.

En resum, allò que és
extraordinari d'aquest programa
és que, més enllà de qui és el
que aprèn o ensenya el català,
és un intercanvi de totes totes...
i en això tothom hi surt
guanyant!

Tot indica que a la proposta de
llei de creació de l'Agència
Catalana del Voluntariat, que
segurament s'aprovarà a la
legislatura que tot just
comença, farà que el voluntariat
lingüístic aparegui com un dels
subàmbits emergents. Aquest
reconeixement a aquesta
modalitat de voluntariat cal
entendre-la com la constatació
que la llengua no és només un
tret cultural sinó també un
vehicle social que ens permet
conviure a tots amb igualtat
d'oportunitats.

El voluntariat
lingüístic jove

Laura Camps
Àrea de Participació i voluntariat

Participació i
voluntariat
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Quan es va fer pública la sentència del Tribunal
Constitucional (TC), la Plataforma per la Llengua
va emetre un comunicat manifestant el seu rebuig
més enèrgic. Aquesta sentència representa una
regressió dels drets lingüístics de la llengua
catalana i una vulneració dels drets dels ciutadans,
dels parlants i del poble de Catalunya. Encara que
pretén ser una interpretació jurídica, la sentència
constitueix un dictamen polític i partidista que
busca retallar els drets lingüístics dels catalans i
de les seves institucions. La sentència i la seva
fonamentació representen un clar atac al respecte
i a la decisió d'autogovern d'un poble i a la seva
dignitat. I és evident que posa de manifest el baix
nivell de la qualitat de la democràcia espanyola.

En matèria de llengua, la sentència suprimeix i
desnaturalitza el contingut que es deriva de la
declaració del català com a llengua pròpia i
prescindeix del fet que, més enllà d'un contingut
jurídic, la qualificació de llengua pròpia té una
significació històrica i sociològica inalienable. El TC
retalla el concepte del català com a llengua oficial
i redueix els drets que es recullen en la declaració
d'”oficialitat”.

A més, però, la resolució ignora i contradiu
sentències del mateix TC que anteriorment ja
s'havien pronunciat en matèria de drets lingüístics.

Això evidencia l'alta politització d'aquesta sentència
que, de manera excepcional a la Unió Europea,
manté una llengua de la dimensió de la catalana
en una situació de subordinació jurídica i
discriminatòria.

La Plataforma per la Llengua va advertir i adverteix
que la sentència pot afectar tant les lleis aprovades
i l'acció política com la futura activitat legislativa
catalana, ja que la darrera competència sobre la
llengua catalana sempre serà de l'Estat, supeditant
així la voluntat política en matèria de llengua de les
institucions catalanes a les espanyoles. Per tot
plegat, des de la Plataforma per la Llengua vam
instar en el seu moment al Govern de la
Generalitat, al Parlament de Catalunya i als
responsables polítics catalans que pactessin una
resolució en què s'acordés:

1. Aplicar les lleis aprovades pel Parlament de
Catalunya tal com han estat aprovades pels
representants del poble de Catalunya i
desacatar la sentència si calia.

2. Reformar en profunditat i sense límits el marc
vigent per tal que els drets lingüístics dels
ciutadans i ciutadanes catalans es garanteixin
en les mateixes condicions que la resta de
llengües europees amb un nombre similar de
parlants.

El posicionament de la Plataforma per la Llengua en
conèixer la sentència del Tribunal Constitucional

Uns mesos després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de
Catalunya, la Plataforma per la Llengua vol destinar les planes següents de La
Corbella a explicar a fons com afectarà la resolució a la nostra llengua i a analitzar
quins aspectes es modifiquen respecte la proposta aprovada pel Parlament de
Catalunya. En el proper número continuarem tractant els efectes de la sentència
mitjançant l'anàlisi d'un estudi jurídic que hem encarregat.

La sentència
contra l’Estatut
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Amb la sentència del Tribunal Constitucional
espanyol (TC) retallant i reinterpretant articles de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, hem
entrat en un nou escenari, que cal analitzar amb
molt de deteniment. La Plataforma per la Llengua
ha encarregat a un grup de juristes experts en
temes constitucionals una anàlisi en profunditat
de la sentència. Esperem que en el proper
número de La Corbella us en puguem presentar
les conclusions principals. De moment, i amb
l'objectiu de poder fer una primera aproximació
de l'abast de la sentència, presentem una anàlisi
amb perspectiva històrica dels principals àmbits
on la llengua catalana ha estat retallada en els
diversos estatuts que ha tingut Catalunya.

El nostre anàlisi històric el fem comparant les
disposicions lingüístiques de:
1. Projecte de Constitució provisional de la

República Catalana de 1928, dita Constitució
de l'Havana.

2. Projecte de l'Estatut de Catalunya de 1931, dit
de Núria (aprovat en referèndum), i l'Estatut de
Catalunya de 1932 (amb les modificacions per
part del Govern espanyol de l'Estatut de Núria
i vigent durant part de la Segona República).

3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, dit de
Sau, de 1979.

4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2005
aprovat pel Parlament de Catalunya, l'Estatut de
2006 modificat per les Corts espanyoles i
aprovat en referèndum, i de l'Estatut de 2006

aprovat en referèndum i modificat posteriorment
per la sentència del Tribunal Constitucional.

No hem inclòs en aquest article l'Estatut de
l'Autonomia de Catalunya de 1919 aprovat per
l'Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya.

Es tracta de 4 moments polítics molt diferents
però que, com veurem, tenen en comú una
voluntat per garantir un marc jurídic propi i sòlid
per a la llengua catalana. A més, tots 4 textos
orgànics també comparteixen una retallada per
part de l'Estat espanyol amb l'objectiu de
desnaturalitzar la seva essència original. A
continuació exposem les principals conclusions
de la nostra anàlisi que, com ja hem dit,
completarem en el proper número de La Corbella.

Oficialitat i reconeixement

La constitució de l'Havana i l'Estatut de Núria de
1931 reconeixien com a única llengua oficial de
Catalunya el català. En el cas de l'Estatut de Núria
es fixava algunes excepcions pel que fa a les
relacions amb la República espanyola. L'Estatut
de 1932 i de 1979 assenyalen com a llengües
oficials el català i el castellà, i els estatuts de 2005
i 2006 el català, el castellà i l'occità. L'Estatut
sentenciat de 2006 elimina de facto el català com
a dret històric, cosa que reconeixien els altres
dos estatuts de 2005 i 2006. El motiu és que el
reconeixement de drets històrics només es pot
fer per a les comunitats forals.

Comparativa dels estatuts d'autonomia
en la història de Catalunya i la
sentència del Tribunal Constitucional
sobre l'Estatut del 2006

La sentència
contra l’Estatut
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Ús oficial a les administracions

És interessant analitzar l'evolució de la regulació
de l'ús del català en l'àmbit de les
administracions. Així, tant la Constitució de
l'Havana com l'Estatut de Núria (amb l'excepció
de les relacions amb el Govern de la República)
assenyalaven que la llengua de l'administració
era el català, l'Estatut de 1932 diu que la llengua
de les administracions catalanes ha de ser el
català i el castellà, i només el castellà pel que fa
a les relacions amb l'Estat espanyol. L'Estatut de
Sau només assenyala que la Generalitat ha de
garantir l'ús oficial del català i del castellà.

En canvi, els avenços aconseguits per l'Estatut
aprovat pel Parlament de Catalunya el 2005, pels
quals el català és la llengua preferent i normal de
totes les administracions públiques a Catalunya,
queden retallats a l'Estatut aprovat per les Corts
el 2006, on ja s'exclou la preferència del català
en les administracions de l'Estat a Catalunya.
Posteriorment, queda severament modificat per
la sentència de l'Estatut de 2006, en què s'elimina
l'ús preferent, fins i tot per a les administracions
catalanes.

A més a més, la sentència ens treu tant el dret
contingut a l'Estatut de 2006 d'adreçar-se en català
als òrgans constitucionals de l'Estat com la
necessitat d'acreditar el català per al personal de
l'administració de l'Estat, en tots dos casos sempre
que aquest dret no es desenvolupi per una llei

estatal, cosa que, malauradament, dubtem que es
faci. En definitiva, el concepte de llengua pròpia
per al català resta afectat, i les competències de la
Generalitat de Catalunya limitades i laminades.

Drets i deures

En la Constitució de l'Havana quedava molt clar
el deure del català, i només del català. A l'Estatut
de Núria de 1936 i l'Estatut de Sau de 1979, el
català resta garantit com a dret, amb matisos
diversos. No és fins a l'Estatut de 2005 que
s'equipara el deure del castellà establert per la
Constitució espanyola al del català. S'estableix
que totes les persones a Catalunya tenen el deure
i el dret de conèixer tant el català com el castellà.
La sentència del Tribunal Constitucional sobre
l'Estatut de 2006 elimina el deure de conèixer el
català per als ciutadans de Catalunya, i recupera
la desigualtat de deure de les dues llengües
cooficials: el castellà és un dret i deure universal
per als ciutadans de Catalunya, i el català tan sols
un dret. És només un deure restringit a persones
que exerceixin determinades tasques com
l'educació o serveis a l'administració catalana.
Per tant, segons es desprèn de la sentència, els
ciutadans de l'Estat espanyol tornen a ser
discriminats en funció de la seva llengua.

Competències en llengua

Així com en la Constitució de l'Havana Catalunya
té totes les competències en matèria de llengua,

Daniel Mundet i Bernat Gasull
Membres de l'Executiva de la Plataforma per la Llengua
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els estatuts de Núria, de 1931 i de 1979
restringeixen aquestes competències bàsicament
en cultura i ensenyament. Els estatuts de 2005 i
2006 donen plenes competències a la Generalitat
de Catalunya en matèria de llengua pròpia (català
i occità). En canvi, la sentència del Tribunal
Constitucional restringeix aquestes
competències. Dóna marge a l'estat per a legislar
sobre la llengua catalana i amb totes les
conseqüències que això comporta. En aquest
sentit la competència exclusiva de la Generalitat
en matèria de llengua pròpia queda delimitada
indirectament per la fonamentació jurídica de la
sentència del Tribunal Constitucional.

Relacions amb altres territoris de parla
catalana

Aquest punt no ha estat tocat per la sentència i,
per tant, la Generalitat de Catalunya ha de
promoure la cooperació amb altres territoris de
parla catalana i establir-hi convenis, sense
necessitat de demanar-ne autorització a les Corts
generals com assenyalava l'Estatut de 1979.

Ensenyament

Tant la Constitució de l'Havana com l'Estatut de
Núria establien que el català és la llengua de
l'ensenyament, i deixaven clar l'obligatorietat de
conèixer-ne la llengua castellana (a la Constitució
de l'Havana l'obligatorietat del castellà hi és
només a l'ensenyament secundari, i a l'Estatut

de Núria a primària i secundària). Un dels grans
avenços dels estatuts de 2005 i 2006 consisteix
a establir en llurs textos el català com a llengua
normalment emprada com a vehicular i
d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i no
universitari. El gran canvi de la sentència del
Tribunal Constitucional consisteix a dir que tant
el català com el castellà poden ser la llengua
normalment emprada com a vehicular en tot
l'ensenyament, deixant en mans de la Generalitat
de Catalunya poder establir l'ús de la llengua en
el sistema educatiu (també en dóna potestat a
l'Estat), sempre i quan el dret a rebre
l'ensenyament en català i castellà resti garantit.
És a dir, l'ensenyament vehicular en català es pot
mantenir, però deixa d'estar blindat per l'Estatut
d'Autonomia i, per tant, exposada a les
interferències estatals com la “famosa” tercera
hora de castellà, o altres que es puguin
desenvolupar.

Justícia

A l'Estatut de Núria, la Generalitat de Catalunya
tenia competències exclusives en matèria de
justícia i, per tant, n'era la llengua dels òrgans de
justícia, malgrat que restava palès que els
ciutadans s'hi podien adreçar en castellà. A
l'Estatut de 1931 s'estableix que els ciutadans
poden exigir l'idioma oficial que prefereixin en
llurs relacions amb la justícia, però sempre s'haurà
d'adjuntar una traducció al castellà si alguna de

La sentència
contra l’Estatut
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les parts ho sol·licita.
Els estatuts de 2005 i
2006 asseguren l'ús del
català i del castellà en tots
els usos davant la justícia, i
estableixen el requisit de
conèixer el català per part dels jutges i
càrrecs de la justícia. La sentència restringeix l'ús
del català a la justícia. Primerament n'exclou l'ús
quan els òrgans jurisdiccionals o constitucionals
siguin de naturalesa estatal i la seva activitat es
desenvolupi a tot l'estat. Segonament, elimina el
requisit de conèixer el català per a jutges i
magistrats que actuïn a Catalunya, i també el fet
que les oposicions als òrgans de justícia es puguin
fer en català, llevat que, en ambdós casos, ho
determini una llei estatal, i no pas l'Estatut. Ens
sembla greu perquè, de facto, si el català no pot
ser un requisit a la justícia, els drets lingüístics
dels catalans poden ser vulnerats, i més tenint
en compte la situació d'indefensió lingüística que
actualment patim davant de la justícia.

Consumidors i usuaris

Aquest és un àmbit que ha evolucionat amb el
temps i ha esdevingut propi de les societats de
final del segle XX, principis del XXI. És per això
que només se'n fa referència en l'Estatut del
Parlament català de 2005 i per l'Estatut aprovat
per les Corts espanyoles. No obstant això, la
sentència del Tribunal Constitucional restringeix el

dret de les
persones a ésser ateses
en català per disponibilitat lingüística, de
manera immediata i directa. De la mateixa manera,
la sentència elimina el dret d'ésser atès en occità
a la Vall d'Aran.

Apunt final

Després de la sentència del Tribunal
Constitucional cal ser conscients que hem entrat
en una nova situació, i molt complexa. Queda clar
la limitació i prohibició del TC de poder dotar la
llengua catalana d'un marc jurídic similar al de
totes les comunitats lingüístiques europees amb
un nombre de parlants similar al de la llengua
catalana. Serà imprescindible utilitzar amb
intel·ligència i ambició els recursos que tenim al
nostre abast per situar la llengua catalana en una
situació d'igualtat.
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El passat 7 d'octubre, a l'auditori del Museu
d'Història de Catalunya, organitzat per la Plataforma
per la llengua i vuit sindicats d'estudiants (el
Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, la
Plataforma Universitària pel Català, l'Associació de
Joves Estudiants de Catalunya, la Federació
Nacional d'Estudiants de Catalunya, l'Associació
d'Estudiants Progressistes, Acció Estudiantil, Bloc
d'Estudiants Agermanats i Joves de Mallorca per
la Llengua) va tenir lloc l'acte final de la primera
fase de la campanya “A la universitat en català!”.

Davant d'un centenar de persones, entre les quals
hi havia diputades del Parlament de Catalunya,
representants d'entitats i una important
representació del món universitari, es van explicar
i valorar les actuacions que, durant aquest any de
campanya, s'havien dut a terme així com els
resultats obtinguts. Així mateix, es va fer pública
l'acta notarial que donava fe de les postals
recollides i, mitjançant un vídeo enregistrat, es va
poder veure el moment en què representants dels
organitzadors de la campanya lliuraven l'esmentada
acta notarial al conseller Huguet i al Comissionat
per a Universitats i Recerca amb el prec que fessin
arribar, a través del Consell Interuniversitari de
Catalunya, els resultats de la campanya als rectors
i rectores de les nostres universitats per tal que

Educació i
universitats
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La Plataforma per la Llengua i 8 sindicats
d'estudiants recullen 15.256 postals signades
que reivindiquen una major presència del
català a les universitats

Eva Guillén
Àrea d'Educació i universitats

“A la universitat
en català!”. Balanç
d'un any de feina
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Per a més informació sobre la campanya, veieu el web
www.alauniversitatencatala.cat

tinguessin en compte les demandes que
presentaven les postals.

La Plataforma per la Llengua valora molt
positivament l'acte que ressenyem, que
va ser explicatiu, reivindicatiu i lúdic. La
primera part va consistir a explicar els 10
punts de la campanya i es va valorar el
fet positiu de poder comptar, finalment, amb el
decret que demana el coneixement del català i
l'acreditació d'aquest coneixement a tot el
professorat fix contractat per les universitats
catalanes per exercir-hi docència. La segona part
va recollir les impressions de diferents estudiants
universitaris en relació amb la seva experiència
amb la llengua dels país, i l'acte es va tancar amb
una taula rodona amb professorat universitari. Per
separar les diferents intervencions vam poder
escoltar música en directe dels Països Catalans.

La Plataforma per la Llengua agraeix la implicació
de tots aquells que, a títol individual o
col·lectivament, s'han implicat en la recollida de
signatures en paper o a través de la xarxa. A tots
aquells professors universitaris que han pronunciat
conferències i han ajudat a difondre el missatge de
la campanya, i agraeix, sobretot, el suport dels
nostres associats i associades, als quals adverteix
que no se'ns ha acabat pas la feina. Ben al contrari,
aquest any 2011 que tot just acabem de començar
requerirà l'esforç decidit i constant de tots aquells
que estimem la llengua i el país, ja que no ens ho
posaran fàcil. Caldrà treballar junts amb els

mateixos objectius i prendre exemple del
desenvolupament de la campanya “A la universitat
en català!”. Perquè un dels aspectes que ha fet
possible la seva força és la participació dels
sindicats, voluntaris i voluntàries i entitats de
procedència diversa units per assolir uns objectius
comuns.
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Catalanoparlants
d’adopció

Una guia bilingüe (català i castellà) elaborada per
castellanoparlants d'origen amb propostes positives
i pràctiques per ajudar els nouvinguts a integrar-se
en la llengua i la societat catalanes. Això és el que
ofereix la guia El català també és meu, elaborada
per la comissió de Catalanoparlants d'adopció de
la Plataforma per la Llengua, formada per persones
que han dut a terme el procés d'adopció lingüística
tal com descriu la publicació. La guia compta amb
un pròleg de l'empresari de la comunicació Justo
Molinero, un exemple de model d'integració
lingüística.

La guia vol ser una eina adreçada a tothom que vol
aprendre el català però que encara no ha començat
a fer-ho, a qui encara no ho ha decidit perquè té certa
resistència i als que ja el saben però que encara no
s'han llençat a parlar-lo. S'estructura en 6 fases que
recorren el procés d'adopció lingüística de les
persones que arriben al país desconeixent la llengua
catalana i que acaben adoptant-la com a llengua
comuna, i que recullen les resistències, prejudicis,
obstacles i l'esforç a què s'enfronten, però també els
beneficis de parlar el català. La guia es completa amb
una llista de recursos per aprendre o millorar el català.

El llibret exposa els motius i les reflexions que els
catalanoparlants d'adopció –persones que no tenen
el català com a llengua primera però que l'han
adoptada com a llengua d'ús habitual– han fet per
sentir com a seva la llengua catalana. No és una
empresa fàcil: vivim en una societat on els prejudicis
lingüístics són abundants, i moltes persones
defensen conscientment el català però l'abandonen

en els seus hàbits lingüístics més quotidians, sovint
davant dels potencials nous catalanoparlants, tot
fent més difícil encara el procés d'adopció lingüística.
Aquesta actitud menysté l'important rol dels
nouvinguts a l'hora de fer del català la llengua
comuna. S'han editat 5.000 exemplars de la guia,
que es distribuiran bàsicament al Principat de
Catalunya -sobretot a la zona metropolitana de
Barcelona-, però també al País Valencià i a les Illes
Balears. La distribució es realitzarà a través dels
centres d'aprenentatge de català, com el Consorci
per a la Normalització Lingüística o el programa
Voluntariat per la Llengua, i de diferents entitats.
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El català també és meu:
una guia adreçada als nous
i als futurs parlants de català Plataforma per la Llengua

Podeu descarregar la guia a:
www.plataforma-llengua.cat/publicacions

FOTO. FRANCESC REVERTÉ



Sí, El català també és meu, meu
i de tothom qui vulgui fer-lo seu,
perquè el català és un valor
col·lectiu de la nostra societat.
Per aquest motiu, ningú no pot
aprovar o desaprovar uns
determinats grups de parlants.
El català, tan digne com
qualsevol altra llengua, mereix
una vitalitat que garanteixi el seu
benestar i el de la comunitat de
parlants que l'utilitza i el fa viure.

Doncs bé, aquesta comunitat de
parlants ha de ser i és una
comunitat oberta, àmplia i,
sobretot, diversa. Tal diversitat
és conseqüència del gran actiu
que suposen els catalanopar-
lants d'adopció, els quals no
tenen el català com a llengua
materna, sinó que l'han adoptat
i, amb la seva adopció,  no han
renunciat a la seva cultura
d'origen. Ni de bon tros, sinó
que han compatibilitzat,
harmonitzat i gestionat totes
dues llengües i cultures de tal
manera que cap de les dues no
interfereix en la vitalitat de l'altra.
Són parlants que han sumat, que
s'han enriquit, que s'han
demostrat a si mateixos i que
demostren als altres que els

tòpics i els prejudicis que fins
ara han limitat l'aprenentatge i,
especialment, l'ús social del
català per part de qui no el té
com a llengua d'origen no
ajuden a la consecució de tres
drets fonamentals de qualsevol
país, que són: el dret social de
cohesió, el dret històric de
continuïtat amb la cultura
territorial i el dret cívic i humà de
col·laborar en el manteniment
de la diversitat lingüística del
nostre món.

Per tot plegat, una guia com
aquesta, on l'esmentat actiu vital
de la llengua es pronuncia en

primera persona, bo i explicant
l'experiència humana que li ha
suposat el procés d'adopció
lingüística, és un document
històric i singular. Aquesta
singularitat prové sobretot del
clam d'autolegitimació que els
catalanoparlants d'adopció hi
expressen a través de
l'assertivitat i claredat amb la
qual es detallen els diversos
entrebancs amb què es troben
durant l'aprenentatge i l'inici de
l'ús social de la nova llengua.
Una autolegitimació que, sens
dubte, donarà el gran fruit de
l'esvaïment de molts prejudicis
que eviten compartir la llengua
catalana amb qui no la parla
malgrat tenir el dret d'aprendre-
la i fer-la seva.

La guia, a més, es presenta
editada en les dues llengües
oficials més parlades de
Catalunya per tal de millorar la
difusió i comprensió del seu
contingut. I és que, lluny de
tòpics, el cert és que poques
vegades tindrem l'oportunitat de
llegir un text en defensa de l'ús
social del català més
transgressor i desinhibit que la
mateixa traducció en castellà.
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Una guia
singular

Puri Pinto
Comissió de Catalanoparlants d'adopció



Aquests darrers mesos han estat d'intensa activitat
a les comarques tarragonines, on s'han obtingut
èxits significatius en diferents àmbits de treball.

Uns dies abans de l'aprovació de la Llei del cinema,
des de la secció territorial es presentava un estudi
comparatiu sobre la presència del català als cinemes
de Tarragona i Reus, amb resultats molt limitats en
ambdues poblacions. Així, les pel·lícules en català
representaven menys d'un 6%. Vam valorar
positivament la nova llei i, per tal d'explicar a la
ciutadania la situació actual del cinema, es van
repartir centenars de cartutxos de crispetes al centre
de les capitals del Tarragonès i del Baix Camp.

L'estiu continuà amb una campanya potent per
explicar al turisme l'existència de la llengua catalana.
Milers de díptics van omplir les platges de Salou i, a
més, una nova edició de postals amb vocabulari
visual en català d'imatges de l'Amfiteatre, el Serrallo
i el pont del Diable van sortir a la llum gràcies al
treball conjunt amb el Servei de Política Lingüística
de l'Ajuntament de Tarragona i la Conselleria de
Promoció Econòmica.

L'inici del nou curs acadèmic a la Universitat Rovira
i Virgili va estar marcat per l'acord entre el
Vicerectorat de Relacions Internacionals de la
institució universitària i la Plataforma per la Llengua.
Dit acord va permetre millorar la promoció del català
entre els Erasmus, ja que es distribuí la guia trilingüe
Què és això del català? entre els estudiants europeus
de mobilitat. Entre les pàgines, els estudiants

Erasmus van trobar referències sobre la situació legal
de la llengua, el seu pes en el context europeu i la
situació de la llengua en àmbits com la universitat,
el carrer o els mitjans de comunicació.

La participació en els parlaments centrals dels actes
de celebració de l'11 de setembre a Tarragona i la
difusió de material de conscienciació lingüística a la
Fira d'Entitats de Reus i a Tortosa van demostrar la
força del voluntariat de l'entitat.

També cal destacar l'èxit de la presentació del diari
Ara a Tarragona (vegeu la fotografia). Més de 130
persones van omplir de gom a gom l'aula on la
Plataforma per la Llengua Tarragonès havia organitzat
l'acte per donar a conèixer la fortalesa i la potencialitat
dels mitjans de comunicació en la nostra llengua.
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Llengua i... cinema, turisme,
Erasmus i mitjans de
comunicació a les
comarques tarragonines

Francesc Marco
Plataforma per la Llengua Tarragonès

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



La Plataforma per la Llengua
Vallès Occidental i Òmnium
Cultural de Sabadell han
denunciat públicament el nou
rumb del Cicle de Cinema
Català de Sabadell d'ençà que,
des de fa dos anys, la seva
organització va passar de mans
del Centre de Normalització
Lingüística a mans de
l'Ajuntament de Sabadell i del
Cineclub Sabadell. L'any passat,
que va ser el primer amb el nou
funcionament, ja es va introduir
un canvi: les sessions
dedicades al cinema en català
realitzat a les Illes Balears i al
País Valencià van ser
suprimides, i es reduí, així, el
cicle a l'àmbit del Principat de
Catalunya.

Enguany, l'organització -que ha
rebatejat el cicle com a Mostra
de Cinema Català- ha dut a
terme el segon i definitiu canvi
estructural: el de mostrar i
promoure el cinema en català.
Nosaltres considerem que
vulnera greument l'esperit
fundacional amb el qual va
néixer el Cicle de Cinema

Català. Així, 3 de les 5
pel·lícules que s'hi han projectat
són en castellà, i s'ha passat
d'un cicle de cinema en català
a un cicle de cinema produït a
Catalunya.

Òmnium Cultural i la Plataforma
per la Llengua -entitats que han
estat excloses del cicle tot i
haver-hi col·laborat des de la
primera edició- denuncien
públicament aquest dos canvis
estructurals, d'àmbit lingüístic i
de llengua, que enterren
l'esperit d'un cicle que era únic
en el seu gènere i punt de
referència als Països Catalans.
Alhora, hem fet una crida a
l'Ajuntament de Sabadell i al
Cineclub Sabadell per tal que
reflexionin i esmenin en la

propera edició el fet de
desvirtuar els objectius
fundacionals.

D'altra banda, la Plataforma per
la Llengua Vallès Occidental ha
posat en marxa aquest Nadal,
com ja fem durant uns anys, la
campanya de distribució de les
cartes als Reis Mags d'Orient.
La idea és sensibilitzar els pares
i mares i la mainada de la
importància de jugar en català.
Des de la nostra organització
s'ha anat creant una xarxa de
distribució comarcal que,
gràcies a socis i col·laboradors,
cobreix Sabadell, Terrassa,
Cerdanyola del Vallès,
Montcada i Reixach, Sentmenat
i Sant Llorenç Savall.
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Josep Abad i Sentís
Plataforma per la Llengua
Vallès Occidental

El Cicle de Cinema Català
de Sabadell, desvirtuat

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



Fa cinc anys, a finals del 2005, i al voltant d'una
campanya per demanar cinema en català, que va
néixer la territorial del Maresme de la Plataforma
per la Llengua. Els primers mesos van servir per
començar a crear un equip de treball i posar en
comú idees i il·lusions, i a partir del maig del 2006,
amb una gran festa a Arenys de Mar, vam
començar de forma sistemàtica a programar i dur
a terme diferents actes.

Arribat a aquest punt, ens hem volgut aturar i girar el
cap per veure el camí recorregut i tot el que havíem
fet fins ara. I el resultat ens ha sorprès de forma
agradable: hem fet 120 actes entre presentacions
de llibres, conferències, correfocs, presència a fires,
etc. Però això no és tot: d'aquests 120 actes, 38
s'han dut a terme el 2010, la qual cosa demostra que

la il·lusió i les ganes de fer coses continuen intactes
i, si és possible, més fortes que mai.

Com a principals fites d'aquest 2010 voldríem
esmentar les 14 presentacions de llibres fetes a
Arenys de Mar i a Canet (amb Saül Gordillo, Víctor
Alexandre, Jordi Manent, Quim Gibert, Lluís
Duran, Joan Tudela, Vicenç Villatoro, Josep Moran
i Joan Ortega), les exposicions “Obre't en català!”
(a Arenys de Mar, Canet, Premià de Dalt i Premià
de Mar) i “El català? És chévere!” (a Mataró), la
participació a la 30a Fira de Calella i l'Alt Maresme,
amb el concert de Detotarrel inclòs i, sobretot, el
cine-pícnic a la platja d'Arenys de Mar.

Amb el cine-pícnic vam voler reivindicar el
cinema en català i demostrar que les excuses

Territori

5 anys de la territorial
del Maresme

Isabel Romano
Plataforma per la Llengua Maresme
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donades per les distribuïdores en relació amb
l'interès del públic pel cinema en català no eren
certes. Vam programar tres pel·lícules d'estils
ben diferents (Slumdog millionaire, Benvinguts
al nord i Harry Potter i el misteri del Príncep) i
en cap dels cartells anunciadors es va reivindicar,
ni tan sols esmentar, que era cinema en català.
L'èxit va ser aclaparador: sumades, unes 1.500
persones van assistir a les tres projeccions i, en
la darrera, molta gent ens preguntava quina era
la pel·lícula que passaríem la propera setmana.
Esperem amb ganes el proper estiu per a dur a
terme una segona edició del cine-pícnic a la
platja.

Com a punts febles de la territorial, que també n'hi
ha, caldria destacar el baix nombre de persones

actives en poblacions del Maresme que no són ni
d’Arenys de Mar ni de Canet. Disposar d'aquest
actiu ens permetria ampliar la nostra presència al
territori mitjançant actes i presentacions (per a
l'èxit dels actes és indispensable la implicació de
persones de la població on s'ha de fer l'activitat) i
diversificar l'oferta, ja que noves persones porten
noves idees i propostes.

I ara toca seguir treballant perquè els propers 5
anys siguin tan intensos i profitosos com els cinc
primers, potenciant, així, aquells aspectes que
funcionen correctament i treballant per a millorar
els punts febles. Endavant i força!
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Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/maresme
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Els darrers mesos, la presència del valencià en
l'administració ha sigut un tema amb contínues
mostres de posicionaments d'uns i d'altres.
L'administració valenciana ha aprovat el decret que
regula l'admissió al treball públic valencià sense
comptar el requisit lingüístic. Entitats com la
Plataforma per la Llengua País Valencià han mostrat
públicament el rebuig a aquesta situació i
l'exigència que tot treballador i tota treballadora del
sistema públic valencià tinga uns coneixements de
la llengua cooficial al País Valencià. Dos iniciatives
conjuntes i els resultats d'una enquesta iniciada
per la Plataforma per la Llengua País Valencià volen
contribuir a canviar la situació.

La primera iniciativa és el manifest “Sí al valencià”,
que porta com a lema “Pel coneixement del valencià
per a l'accés a un lloc de treball de les administracions
valencianes”. El Govern valencià ha engegat el
projecte d'una nova Llei per a l'ordenació i gestió de
la funció pública, que és el text legal on cal establir la
regulació del coneixement del valencià com a requisit
per a accedir a un lloc de treball de qualsevol
administració valenciana. Per a accedir a
l'administració valenciana, només hi ha el requisit
lingüístic castellà. En canvi, el valencià, tot i que
l'Estatut diu que és "la llengua pròpia" i la Llei d'ús i
ensenyament del valencià (LUEV) "la més peculiar
senya d'identitat" com a poble, en el millor dels casos
no passa de ser-hi un mèrit. Per això, la Plataforma
per la Llengua, juntament amb les entitats signants
del manifest (Escola Valenciana, Acció Cultural del
País Valencià, STE-Intersindical Valenciana, Unió de

Periodistes Valencians, entre d'altres), han participat
en totes les iniciatives impulsades des dels àmbits
cívics i sindicals per a demanar que la nova llei
continga la garantia de capacitació lingüística que la
Llei d'ús fixa indirectament. Tenint en compte que
les eleccions són ben prop, les entitats esmentades
s'han posat a treballar en la confecció del
Compromís pel valencià, un document marc amb
50 propostes per als partits polítics sobre la
normalització social del valencià.

Seguint en l'objectiu d'augmentar l'ús del valencià
en l'administració, la Plataforma per la Llengua va
iniciar en novembre una enquesta per a conéixer-
ne l'ús en els ajuntaments valencians. L'enquesta,
adreçada a la ciutadania de les poblacions
valencianes, es pot trobar a: www.plataforma-
llengua.cat/enquestavalencia. Quina és l'opinió de
la ciutadania del País Valencià? ¿Què en pensen de
l'ús de la seua llengua que es fa des dels
ajuntaments i des del funcionariat que hi treballa?
Quina és la promoció que en fan els ajuntaments?
S'hi poden adreçar en cas de conflicte lingüístic?
Com és l'atenció als nouvinguts? Hi ha classes
públiques de valencià? Totes aquestes qüestions i
moltes més es plantegen al qüestionari. Els
objectius són conéixer de primera mà l'opinió dels
ciutadans i ciutadanes del País Valencià al respecte,
i, amb els resultats a la mà, fer propostes a tots
els ajuntaments valencians. Perquè el valencià és
cosa de tots i totes.

Sí al valencià!
Àlvar Kuehn
Plataforma per la Llengua País Valencià

Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat/paisvalencia
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En el record

L'escriptor, pedagog i crític literari Joan Triadú va morir a Barcelona el
passat 30 de juliol del 2010, a l'edat de 89 anys. Nascut el 1921 a Ribes
de Freser, Triadú va destacar al llarg de la seva vida per la seva vessant
d'activista cultural, de resistent antifranquista i també com a intel·lectual
compromès.

Triadú obtingué el títol de professor de català a mans de Pompeu Fabra
el 1938, i ben aviat fou habilitat com a mestre. Llicenciat en filologia
clàssica per la Universitat de Barcelona en plena època franquista,
començà a exercir de crític literari a la revista Ariel. Fou director de l'escola
Thau i participà en el projecte inicial d'Òmnium Cultural.

Publicà més d'una vintena de llibres, en què hi conreà el gèneres de l'antologia, assaig, poesia, prosa,
traduccions i memòries. Joan Triadú fou un patriota i un gran defensor de la llengua catalana. El 2001 la
Plataforma per la Llengua creà el Consell Consultiu, i Triadú ja en formà part inicialment. Li agraïm els seus
consells i el seu assessorament de gran mestre.

Mor Joan Triadú, escriptor,
pedagog i membre del Consell
Consultiu de l'entitat

També ens han deixat l'il·lustre
gramàtic Joan Solà...

El món de la filologia catalana i el país en general
estigué de dol per la mort del lingüista Joan Solà i
Cortassa (Bell-lloc d'Urgell, 10 de gener de 1940 -
Barcelona, 27 d'octubre de 2010). Solà sempre es
preocupà per la salut de la llengua catalana, ja sigui
sintàctica, gramatical o d'ús parlat al carrer, i
col·laborà en algunes campanyes de la Plataforma
per la Llengua.

... i el lingüista Jaume
Vallcorba i Rocosa

Enginyer de professió, i deixeble de Pompeu Fabra,
Jaume Vallcorba i Rocosa (Barcelona 1920 - 2010)
es dedicà a la lingüística i escriví alguns estudis
gramaticals. La seva trajectòria en pro del català és
ben llarga i impossible de resumir aquí. Com a botó
de mostra, podem afirmar que Vallcorba era soci de
la Plataforma per la Llengua des del 2002 (entre els
200 primers).
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A més a més

Què s'hi pot fer, en això de la gestió lingüística?
Hi ha qui ho enveja i a qui n'avorreix l'excés. Sigui de l'opinió que sigui, és innegable que la quantitat
de lletra escrita que ha esmerçat el país per abordar temes relacionats amb la llengua i els seus quefers
ha estat superlatiu -com acostumem a dir, si ho comparem amb llengües similars en nombre de

parlants. Probablement, si n'hem escrit tant és perquè part del fat resta per
aclarir. I dir que la majoria versen molt en allò que caldria o s'hauria de fer, però
són comptats els que ens ensenyen a fer-ho. Feliçment, Sortir de l'armari
lingüístic (Angle Editorial, 2010), de Ferran Suay i Gemma Sanginés, s'ocupa de
sistematitzar les situacions més comunes a les quals s'ha d'afrontar un
catalanoparlant -sigui d'origen o d'adopció- per mantenir la llengua i no caure
en el seu abandonament. En destacarem dos virtuts. La primera és que els sis
casos que donen cos a les situacions lingüístiques a gestionar porten noms i
cognoms, i això ens n'apropa la versemblança. La segona és el banc de tasques
-o reptes- pensats per aquells que volen modificar els seus hàbits per tal de dur
a terme una gestió lingüística més responsable.

Surt a la venda la col·lecció de llibres “Els Amics d'Els Clàssics”
La veterana Editorial Barcino i la Fundació Lluís Carulla han creat la plataforma de divulgació “Amics
dels clàssics”, que té per objectiu promoure els clàssics de la literatura catalana i difondre'n la lectura.
Es tracta d'una xarxa d'amics que, en associar-se, obtindrà descomptes per la compra de llibres
publicats per l'Editorial Barcino d'il·lustres escriptors clàssics com Ausiàs March,
Ramon Llull, Bernat Metge, Ramon Muntaner, Jordi de Sant Jordi, Anselm
Turmeda, Bernat Desclot, entre d'altres autors de la literatura catalana medieval,
o bé d'obres com Tirant lo Blanc o Curial e Güelfa. És una bona notícia la
revalorització dels clàssics catalans, una de les èpoques d'or de la literatura
catalana, i durant aquell temps una de les més brillants del món, que celebrem.

Per a més informació podeu entrar al web www.elsamicsdelsclassics.com
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Es publica el
primer Diccionari
català-serbi
De tant en tant anem informant
de les novetats editorials,
sobretot pel que fa a diccionaris
i vocabularis que tenen el català
com a llengua de transmissió
amb d'altres llengües. El
Diccionari català-serbi, de
Tigran Mašić, publicat per
l'Associació cultural Balkiber el
2005, és una nova aportació per
fer del català una llengua de
referència. El diccionari té unes
14.000 entrades i 20.000
accepcions i anuncia, a la
introducció, que s'està
preparant una segona part
serbi-català.

Un diccionari útil per a estudiants
serbis i catalanoparlants i que el
podeu demanar a info@balkiber.org
i www.balkiber.org

Xana o la primera cantant
dance en català
La llengua catalana també va guanyant espais en el terreny de la
música. El català no només ha de ser present en la música de la
Nova Cançó i del rock i el pop, sinó també en música i estils com la
melòdica, el hip-hop, la rumba o el flamenc, entre moltes d'altres.
Ara podem escoltar una de les primeres veus que canta dance en
català. Es tracta de la cantant Xana, que ja ha editat 9 singles, 8 en
català i 1 en castellà. Hi destaquem: “La meva nit” (2005), “Tinc
ganes de festa” (2008), “Indecent” (2008) i “Amor d'estiu” (2010).
El seu productor, Moguda, ens explica que la seva política és que
els singles siguin gratuïts i de lliure distribució, i es poden trobar tots
a www.moguda.com. Les cançons de la Xana sonen en diferents
discoteques i cada cop més en festes majors i locals on la música
habitual és el pop-rock català. També sona bastant entre emissores
catalanes i espanyoles, encara que el suport popular que té no es
correspon amb la difusió que en fan alguns mitjans generalistes. Cal
felicitar la Xana i Moguda perquè fan incidir el català en entorns
generalment nous, cosa que ajuda a normalitzar la llengua.



Opinió

La joguina és un element complex i molt variable. A
grans trets, pel que fa a l'ús lingüístic, podem dividir-
la en tres parts: capsa o embolcall, instruccions i
característiques del joc o joguina (és a dir, idioma del
taulell d'un joc de taula o la llengua amb què parla
un ninot, per exemple). Nosaltres considerem que
un joc o joguina inclou el català quan hi té presència
a com a mínim un dels tres elements citats
anteriorment. Però la realitat ens ensenya que sovint
els jocs i joguines inclouen el català de manera
irregular: ara ens trobem amb una nina que canta en
català però que té les instruccions en 6 llengües,
però no en la nostra llengua; ara juguem amb un joc
de taula el taulell i les cartes del qual són en castellà,
però, en canvi, conté el català en les instruccions,
que són en 6 o 7 llengües; i un llarg etcètera de
casos curiosos.

La joguina té una llarga tradició històrica a casa nostra
com a element del joc per als més menuts. I
sobretot té una tradició de fabricació industrial
important en terres valencianes. Ara bé: l'interès
que els consumidors i els fabricants han demostrat
històricament per la joguina és inversament
proporcional a la presència del català en aquest
àmbit. Cap a principis dels anys noranta del segle
passat tingueren lloc alguns experiments lingüístics:
es comercialitzà una Barbie en català (la cosa no
tingué continuïtat), es trobava algun Monopoly que
incloïa la nostra llengua, sortí algun robot que parlava
en català... i poca cosa més. L'empresa Educa era,
en aquell moment, la que afavoria més la presència
del català entre els seus productes.

A partir del 1995-2000 la comercialització de jocs i
joguines en llengua catalana rep un nou impuls. De
fet, es tracta d'un impuls espontani, ja que es
comencen a detectar en el mercat més presència
de jocs i joguines en català sobretot gràcies a
l'etiquetatge o producció de joguines dels Joguiners
Agrupats de Catalunya (JAC) i de Diset (empresa
catalana nascuda el 1970). És quan aleshores Educa
comença a fluixejar i l'ús del català en els seus
productes va a la baixa a causa de fusions amb
empreses de capital estranger. Tant JAC com Diset
són dues de les principals empreses que fan apujar
la xifra dels jocs i les joguines que inclouen el català
i que hi ha en el mercat.

A partir dels anys 2008-2009 la Plataforma per la
Llengua comença a rastrejar la presència de la nostra
llengua en el mercat de les joguines mitjançant el
buidatge de catàlegs de cadenes de botigues i grans
magatzems i també gràcies al contacte amb
empreses del sector. Hi difonem les primeres dades
aproximatives sobre la presència de joguines en
català al mercat: 4,8% (2007), 5,4% (2008), 6%
(2009 i 2010). El creixement, significatiu, s'ha
estancat aparentment (vegeu-ne la justificació a la
pàgina 5). De fet, si el 2009 teníem comptabilitzades
560 joguines que incloïen el català, el 2010 ja n'hi
havia 670 (i l'actualització que estem fent ens acosta
a les 750). Com a botó de mostra d'aquest augment,
vegeu el quadre de la plana següent. La Plataforma
trava sinèrgies amb el Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL) i col·labora en el catàleg que edita
anualment. Hi ha noves empreses que aposten per

Panoràmica
del joc i la joguina
en català 2010

Neus Gabarró i Jordi Manent
Membres de l'Executiva de la Plataforma per la Llengua

46



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nines 0 1* 1* 6 7 7 7
Ninots - - - 1 3 6 6
Ordinadors electrònics      -       -       - 7 8 13 20
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fabricar productes en català (Abacus, Clementoni) i
d'altres que ja ho fan que incrementen la seva oferta
(Cartes Catalanes, 1714...). Educa torna a comportar-
se i torna a valorar la llengua, però encara necessita
millorar. Diset té una actitud lingüística gairebé
impecable (amb una línia de productes exclusius en
llengua catalana) i JAC, que inicialment era una
cooperativa de botigues de Catalunya, Illes Balears,
País Valencià i Aragó, creix amb la incorporació de
botigues escampades per tot l'Estat espanyol, la
qual cosa fa que, de retruc, el bilingüisme català-
castellà en capses i embolcall esdevingui castellà-
català (el català, en lletra més petita) i la llengua
catalana desaparegui inexplicablement del web. La
Festa per al joc i la joguina en català també ajuda a
la difusió d'empreses com Nines d'Onil,
CATimperium, Cartes Catalanes, Modulmax o
Fasolcat. La influència de TV3 és bona, i l'empresa
basca Luditoys treu al mercat els jocs de taula dels
programes de televisió Bocamoll i Caçadors de
bolets. El 2010 apareix “Escola de màgia per a
petits” (OID màgic), el primer joc de màgia que es
pot trobar al mercat en català. En resum: creix el

nombre de joguines en català perquè creix la
demanda i també el nombre de fabricants, vells o
nous, que hi aposten amb nova oferta.

Però les dificultats persisteixen: cal trencar inèrcies
contra la infrarepresentació dels jocs i joguines en
català en botigues i grans magatzems (El Corte
Inglés, Toys'r'us, Imaginarium, Toy Planet o
Carrefour) en els seus catàlegs, aparadors i
prestatgeries. A menys representació (sovint per
sota del 6%), menys vendes. Tenim buits
clamorosos pendents: el món del videojoc, dels jocs
d'ordinador (PC) i dels jocs de rol, en què la llengua
catalana brilla per la seva absència (amb l'excepció
de Barcelona Multimèdia, que produeix jocs
interactius i educatius en català). Però també hi ha
esperances: el nou Codi de consum regularà la
presència de la llengua en les instruccions de totes
les joguines.

Per tot plegat us demanem que estigueu atents i
que vetlleu, amb consciència, per un consum
responsable. En un món multilingüe, el català també
ha de tenir cabuda, i encara més a casa nostra.

Quadre il·lustratiu de l'increment anual de casos específics de jocs i joguines en català  (període 2004-2010)

*Com a mínim. Font: Plataforma per la Llengua

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



Vull fer-me soci Vull ser voluntari i col·laborar en les diferents accions

Plataforma per la Llengua. Via Laietana, 48 A. Principal 2a- 08003 Barcelona - info@plataforma-llengua.cat

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

Signatura

Nom i cognoms:

Adreça:

Població: Codi postal:

Telèfon: Mòbil:

A/e: DNI:

Edat: Professió:

Quota: Soci protector Especial Normal Reduïda
(mínim 25 euros al trimestre) (15 euros al trimestre) (10 euros al trimestre)  (5 euros al trimestre)

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

Entitat Oficina DC Número de Compte

Número de compte

Periodicitat de pagament: Trimestral Anual

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).

Encara no has
visitat els blogs
de la Plataforma
per la Llengua?
La Plataforma per la Llengua ha obert
recentment un blog d'opinió a l'edició
digital del nou diari Ara. En aquest blog
podreu trobar els textos de 12 articulistes
de l'organització experts en diferents
temes i que cada setmana opinaran sobre
diverses qüestions relacionades amb la
llengua catalana. El blog se sumarà als
dos que l'entitat ja té en funcionament
des de fa mesos, als diaris digitals
Vilaweb i Directe.cat. I per estar al
corrent de les darreres actualitzacions, no
dubteu tampoc a visitar la secció d'opinió
del nostre web, que podeu trobar a:
www.plataforma-llengua.cat/articles/llistat

Visiteu els nostres blogs i llegiu els
articles dels nostres experts a:

Ara: http://blogspersonals.ara.cat/elcatalasuma/
Vilaweb: http://blocs.mesvilaweb.cat/PlataformaxLlengua
Directe.cat: http://in.directe.cat/plataforma-llengua


