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Dia  d’abril

Facultat de Biblioteconomia i
Documentació
Concurs literari de Sant Jordi: modalitat de fotografia o
documental, premi a la imatge que capti millor la vida
universitària del centre i modalitat d'experiències d'in-
tercanvi o  estades de pràctiques fora de Catalunya que
es difondran a través del bloc “Mòbils BiD”

Dia  d’abril

Facultat de Medicina
13 h Celebració de la diada de Sant Jordi: actua-

cions de la coral, l’orquestra i el grup de tea-

tre de la Facultat i lliurament del XII Concurs
Literari Facultat de Medicina - Sant Jordi 2006

Facultat de Farmàcia
12 h Diada de Sant Jordi a la Facultat de Farmàcia:

lliurament del VIII Premi a la qualitat lingüística
i mercat d’intercanvi de llibres

Dia  d’abril

Facultats de Formació del Professorat i de
Pedagogia

Festa de la Primavera 
al campus de Mundet

Programa
11 h Fira d’entitats i associacions; informació de

serveis i recursos lingüístics

11.30 h Mostra de grups musicals del campus de
Mundet

12 h Xerrada de l’actor Sergi López

17 h Presentació de llibres

EU d’Estudis Empresarials
Sala de juntes
17 h Sant Jordi a l’escola: "El periodisme i la cultu-

ra", a càrrec de Josep M. Cadena, periodista i
"El català i l'empresa", a càrrec de Marta Rovira

Facultat de Biblioteconomia i
Documentació
A partir de les 12 h: Taula d’intercanvi de llibres

 d’abril

Facultat de Filologia 
Lliurament del XIII Premi Carme Serrallonga a la quali-
tat lingüística

Representació teatral a càrrec del Grup de Teatre de la
Facultat de Filologia

Dies   i  de maig

Facultat de Química
“Masterquímica”, exposició de pòsters

Dia  de maig

Facultat de Psicologia
12.30 h Lliurament del III Premi Emili Mira i López a la

qualitat lingüística

“Conseqüències psicològiques de la mort de les llen-
gües”, a càrrec de Carme Junyent

Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB
Primavera de la Llengua 2006

Dia  d’abril

Palau Reial
Acte central organitzat per la UB i la UPC

De 12.30 a 21 h

Programa
12.30 h Fira d'associacions i entitats

14.30 h Lliurament del VI Premi Arrelats i del I
Premi de poesia Sebastià Alzamora

15 h 2n Concurs de grups de música universitaris
amb l'actuació de: Rosa – Luxemburg, Vita
Brevis, Enrenou, Els Tangues, De Heidelberg,
Kanimambo, Batumbata i Altres Contes

21 h Lliurament del premi de la crítica i el del
públic

Durant tot el dia: exposició de cartells
Jocs, concursos, sorpreses i molts premis
Informació de serveis i recursos lingüístics

Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials
9.30 h Inauguració del Centre d’Autoaprenentatge

de Llengües

13 h Lliurament del premi Ensaïmada
Lingüística 2006 "Posem els accents a la
Facultat"

Facultat de Filosofia
17.30 h Lliurament del VIII Premi d’assaig filosòfic

Pensa 

Conferència del filòsof Josep Corbí (UV)
“La tortura i el sentiment de culpa”

UPC
3r Concurs de Relats Breus de Hackers de la UPC 

Més informació a 

http://www.univers.upc.edu/concursos
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Fa temps, en una xerrada sobre el futur del català que

es va fer en un IES, es va generar un debat entre els

alumnes que es pot resumir en dues postures: un

sector —el més proper a l’independentisme— reclamava

als adults la transmissió d’uns valors que els guiessin pel

“camí del bé” en el comportament lingüístic; l’altre sector

—amb una bona representació d’estudiants “nouvin-

guts”— defensava que els adults no han de dir als joves

què han de fer, sinó donar-los la informació que calgui per

tal que ells mateixos puguin decidir quin comportament

han d’adoptar sabent les conseqüències que tindrà. Atès

que comparteixo molt més l’opció del segon grup, voldria

aportar algunes coses que hauríem de tenir presents quan

fem la tria de codi.

1. Totes les llengües són iguals 
Això no és un article de fe. És implícit en la naturalesa del

codi i, de fet, mai ningú no ha descrit cap llengua que es

pugui considerar “subdesenvolupada”. Acceptar que una

llengua és millor o pitjor que una altra és acceptar que els

seus parlants són millors o pitjors que els parlants d’al-

tres llengües. Algú s’hi apunta?

2. La diversitat lingüística del món està greu-
ment amenaçada 
En els darrers 500 anys, el nombre de llengües existents

s’ha reduït a la meitat. Atès l’efecte multiplicador del

fenomen i la seva celeritat, es preveu que, si les coses no

canvien, en el transcurs del segle XXI poden desaparèixer

el 95 % de les llengües que es parlaven en el tombant de

segle. Aquesta predicció es basa en els fets següents: més

del 10 % de les llengües del món ja només té darrers

parlants; un 40 % ha interromput la transmissió interge-

neracional en el decurs dels darrers trenta anys del segle

XX i un altre 40 % mostra símptomes que es manifesten en

els primers estadis del procés d’extinció.

3. La diversitat lingüística és inevitable 
La història de les llengües mostra que, tot i que la

convergència és possible, la divergència es produeix

sempre. Totes les llengües es diversifiquen i, per tant, la

comunicació universal amb un únic codi no és possible si

el codi és una llengua natural.

4. La diversitat lingüística és necessària 
No és sorprenent el fet que, després d’haver creat un codi

tan versàtil i flexible com la llengua, li restem eficàcia

diversificant-lo? És tan sorprenent que hauríem de poder

explicar per què. Malauradament les respostes ara per

ara només ens vénen de les llengües que ja han desapare-

gut: amb la seva pèrdua, comprovem que perdem també

recursos per a la supervivència, sistemes d’adaptació a

l’entorn, maneres diferents de veure el món i, en definiti-

va, coneixement.

5. Els humans s’han comunicat sempre 
Si les llengües són sistemes de comunicació, no és absurd

que se les pugui considerar com a obstacles per a aquesta

funció? Tots els pobles, fins i tot els que aparentment

viuen aïllats, s’han comunicat amb altres pobles, perquè

si no ho fan, s’extingeixen. I la comunicació no implica la

renúncia a la llengua, com demostren milers de comuni-

tats que han mantingut la llengua i han preservat la

xarxa de relacions habitual. És en aquestes comunitats on

Per què ens cal viure
en català?
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trobem indicis del que cal fer per preservar la diversitat

sense renunciar a la comunicació, i el que és comú a totes

és el multilingüisme dels seus membres, a més de

l’existència d’un codi que permet complir la funció d’iden-

tificació amb el grup.

6. Les llengües es desenvolupen en territoris 
No ens enganyem, quan ens diuen que “els territoris no

parlen” es passa per alt un fet incontestable: una llengua

només és possible si els seus parlants conviuen. Per tant,

no cal que els territoris parlin, n’hi ha prou que hi siguin.

Ara bé, la història de les llengües mostra que, quan en un

territori s’altera l’equilibri lingüístic mitjançant un procés

de bilingüització i les possibilitats d’ús d’una llengua

disminueixen perquè un sector de la població no la coneix,

aleshores el procés de substitució s’accelera progressiva-

ment fins que arriba a un punt de no-retorn que porta a

la mort de la llengua.

7. El català, llengua alternativa 
En el context geogràfic i històric en què s’ha generat, el

català és una autèntica raresa. No hi ha cap llengua euro-

pea que, en les mateixes condicions de subordinació, hagi

arribat al segle XXI amb la vitalitat que té el català.

Aquesta raresa, però, és també la prova que és possible

sobreviure en condicions adverses. I aquest és un llegat

que no podem furtar al món. Per més que la política

lingüística “oficial” proposi models emuladors dels

patrons de difusió de les llengües imperials, la super-

vivència del català aporta un model de convivència que

pot ser molt útil en la recuperació d’altres llengües

amenaçades. Ara, si per desídia, inèrcia o mala fe aban-

donem l’ús del català, el sumarem a tantes llengües mori-

bundes i, el que és pitjor, crearem grans dubtes sobre les

possibilitats del manteniment de la diversitat lingüística.

8. El català, llengua amenaçada 
Per bé que no podem parlar del català com d’una llengua

“en procés d’extinció” manifest, sí que ens trobem en un

moment clau del procés en el sentit que, o bé redrecem ara

la situació, o ben aviat ens trobarem en un estadi on la

recuperació exigirà un esforç molt gran. Tan gran, que els

que l’hagin de fer no ens perdonaran que haguem actuat

tan a la lleugera amb un bé que érem a temps de salva-

guardar i revitalitzar. Aquest sentiment, més aviat

‘ressentiment’, és propi de parlants de llengües en fases

gairebé irrecuperables del procés de substitució, que

retreuen a les generacions que els han precedit que aban-

donessin la llengua. No oblidem que, fins ara, el tret comú

a tots els pobles que havien perdut la llengua era que

havien esdevingut conscients del procés quan ja no hi

havia res a fer. Nosaltres els devem el coneixement que

ens han aportat i, per tant, la consciència. Serem incons-

cients?

9. El català, una llengua per conviure 

Malgrat totes les coses que es diuen, al final tots sabem

que el català només el parla qui vol. Aquest fet, que pot

reduir els àmbits d’ús i que pot constituir una amenaça

per a la supervivència de la llengua, és també una invita-

ció a l’alegria: tothom qui ho vulgui pot ser dels nostres,

tothom pot agermanar-se en aquest projecte de revitalit-

zació de la diversitat lingüística, tothom pot participar en

la història del nostre país perquè per fer-ho no cal renun-

ciar a res, només cal sumar-hi una llengua.

10. I a la Universitat, què? 
Ens ha tocat viure en un món que converteix el coneixe-

ment en mercaderia. Si ens hi acomodem, és obvi que el

català ens farà nosa. Però si creiem que el coneixement

encara ens pot fer lliures, com podem prescindir d’un codi

que ens permet fugir del mercat sempre que volem? I fora

del mercat també és possible un coneixement diferent,

potser el que un dia serà imprescindible i que la humani-

tat no tindria si nosaltres no l’haguéssim creat i preser-

vat. Moltes malalties s’han curat gràcies als coneixements

de comunitats que Occident menysprea, i encara ens

volen fer creure que són els laboratoris els que els han

proporcionat. Com a universitaris també hem de decidir a

quina banda volem ser, i el comportament lingüístic és

una manera ben transparent de mostrar-ho.

11. I si el català no existís? 
La mort de cada llengua, encara que tingui pocs parlants,

suposa conseqüències molt greus que es manifesten de

manera immediata en l’alteració de l’equilibri lingüístic.

La desaparició d’una llengua comporta l’acceleració del

procés d’homogeneïtzació lingüística, sobretot perquè té

efectes multiplicadors. Com en el cas de tantes llengües

que han mort, substituir una llengua implica negar la

història dels que l’han parlat, negar les seves contribu-

cions, reescriure la història com si no haguessin existit

perquè passa a formar part de la història del grup que l’ha

absorbit. Volem negar l’existència dels que ens han llegat

el nostre present?

12. El català és el nostre espai de llibertat 
Podem donar les excuses que vulguem, però hi ha un fet

que és evident: en aquesta vida ens ho poden arrabassar

tot, la família, el país, el nom, el patrimoni... però el que

no ens poden arrabassar si no volem és la llengua. Ens

poden esclavitzar, però aquest espai de llibertat que és la

llengua no ens el poden ocupar. Deixaríem la nostra lliber-

tat a les mans dels altres? Hi renunciaríem? 

Carme Junyent
Professora del Departament de Lingüística General
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L’Oriol va nàixer a un poble de la Catalunya central,

però treballa i viu a Barcelona. Els matins esmorza

a un bar on, com que el cambrer és sud-americà,

demana les consumicions en castellà. A la feina té una

companya que, tot i ser d’origen murcià, ha viscut tota la

vida a Catalunya; amb ella, l’Oriol també parla en

castellà perquè li resulta més còmode (a ella). Tanmateix,

l’Oriol no se sent obertament avergonyit de ser català, ni

en renega. De fet, parla català amb la seua família i amb

els amics, compra llibres i revistes en català, i fins i tot,

quan va a comprar, s’adreça als venedors en català. Això

sí, si li responen en castellà, ell canvia amablement de

llengua. 

Aquestes escenes inventades són perfectament creïbles, i

probablement hi ha molta gent que es pot reconèixer en la

conducta de l’Oriol. Com ell, no són anticatalans, ni

contraris al redreçament cultural i lingüístic del nostre

poble. Senzillament exhibeixen una conducta lingüística

que els sociolingüistes anomenen norma de convergència

al castellà. És fàcil entendre que aquesta situació apunta

directament contra la línia de flotació de la supervivència

del català, en la mesura que en fa inútil el coneixement,

però també afecta negativament el benestar personal, en

tant que atempta contra una necessitat bàsica com és l’ex-

pressió desacomplexada i sense entrebancs de la pròpia

identitat. El més curiós, però, és la quantitat de gent que

renuncia alegrement a exercir el dret d’expressar-se en la

seua llengua, i —sistemàticament— es plega a la llengua

dels seus interlocutors. Sembla que més del 70 % de la

població catalanoparlant exhibeix habitualment aquesta

conducta de subordinació més o menys automàtica.

La perspectiva psicològica
Deixant de banda els que es posicionen obertament per

l’extermini del català, molts catalanoparlants accepten

amb tota normalitat que no poden exercir el dret a viure

íntegrament en la seua llengua de la mateixa manera que

pot fer-ho un ciutadà castellanoparlant, no ja en el seu

territori lingüístic, sinó també en el nostre. És a dir, una

persona de Conca o de Còrdova no tan sols té més drets

lingüístics a casa seua, sinó que també en té més que

qualsevol catalanoparlant, fins i tot quan viu a

Catalunya. El que volem abordar ara, però, no és una

anàlisi sociolingüística d’aquesta situació, sinó una pers-

pectiva psicològica; és a dir, centrada en l’anàlisi de la

conducta individual. Aquest hàbit de girar al castellà, que

tècnicament anomenem submissió lingüística, és —com la

majoria de coses que fem els humans— una conducta

apresa. Molts catalanoparlants canvien de llengua en el

moment en què l’interlocutor els respon en castellà; d’al-

tres només canvien en determinades situacions, però

pràcticament tots ho fem en un moment o altre, al llarg

d’un dia qualsevol. I ho fem així perquè ho hem après,

d’una banda, per imitació (tal com tots els primats, inclo-

ent-hi els humans, aprenem la major part de les coses), i

de l’altra, per condicionament directe; és a dir, experi-

mentant en carn pròpia les conseqüències d’expressar-nos

en una o altra llengua. Així, molts catalanoparlants, tot i

haver après a casa la seua llengua amb una certa norma-

litat, han vist que els  pares en feien servir una altra quan

s’adreçaven a determinades persones. Quan han anat

creixent, han seguit observant com les persones que els

podien servir de models (mestres, artistes, cantants,

personatges públics...) feien el mateix. A més d’això, pràc-

ticament qualsevol persona catalanoparlant s’ha trobat

alguna vegada en una situació més o menys incòmoda o

conflictiva, derivada del fet que ella, o una altra, s’havien

expressat en català. Per acabar-ho d’adobar, un conjunt de

prejudicis bastant generalitzats sostenen coses com ara

“parlar en català és de mala educació” o “en castellà és

més modern, més cosmopolita o més integrador”. Tot

plegat, aquestes són algunes de les variables que els

Mantenir la llengua
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psicòlegs analitzem a l’hora d’estudiar el fenomen de la

submissió lingüística.

És només consciència lingüística 
el que ens cal?
De vegades, aquesta submissió lingüística va acompanya-

da d’un discurs de supeditació nacional, que inclou l’ac-

ceptació d’una inferioritat de la nostra cultura respecte de

l’espanyola o la francesa (i per tant, de nosaltres respecte

d’aquests altres). No sempre, però, és així. La submissió

també és habitual entre persones amb un cert grau de

consciència nacional, que no desitgen la substitució

lingüística, ni la justifiquen. I tanmateix, tot sovint canvien

a la llengua imposada, senzillament perquè han après a

fer-ho així, i fins i tot perquè creuen que se sentiran incò-

modes si no ho fan. 

Tots els qui hem pensat en el problema de la substitució

lingüística hem arribat, en un moment o altre, a la conclu-

sió que és imprescindible que les persones catalanopar-

lants assoleixin un cert grau de consciència lingüística. I

segurament això és cert; però sabem també que amb això

no n’hi ha prou, perquè hem vist com també persones amb

una gran consciència lingüística poden practicar regular-

ment la submissió. Aquesta presa de consciència és, sens

dubte, necessària per tal que les persones que practiquen

la defecció lingüística deixin de fer-ho i passen a proposar-

se exercir de catalanoparlants; és insuficient, però,

perquè els catalanoparlants conscients deixin de sentir-se

incòmodes quan s’expressen en català davant de persones

no catalanoparlants. Per entendre a quina actitud aspi-

rem, tan sols cal pensar en alguna persona castellanopar-

lant que, de ben segur, tots coneixem: parla castellà totho-

ra, amb independència de quina llengua utilitzi el seu

interlocutor, sense donar mostra de cap engavanyament o

incomoditat, i encara menys, de sentir que està tenint un

comportament incorrecte o sent maleducada pel fet d’ex-

pressar-se en la seua llengua. I a més, això ho fa amb total

independència de si viu al seu poble de la meseta o al

centre d’Igualada. Doncs a això mateix, ni més ni menys,

és al que podem aspirar els catalanoparlants, això sí,

només quan ens estem al nostre territori. Les lleis, en

principi, ens en reconeixen el dret. El que falta ara és que

nosaltres mateixos ens el reconeguem, i —fonamental-

ment— que passem a exercir-lo amb desimboltura i como-

ditat. 

De la consciència a la conducta, passant pels
recursos
Per tal de canviar aquest procés en l’àmbit individual,

podem analitzar la conducta de submissió lingüística, i

mirar d’establir les condicions necessàries per modificar-

la. No se’ns escapa que no és aquest l’únic àmbit decisiu,

i que, si es volen provocar canvis importants, les accions

de caràcter social, legal i institucional hi seran imprescin-

dibles. Tampoc no hem d’oblidar, però, que són els par-

lants els qui s’enfronten a la situació comunicativa, i els

qui seleccionen la llengua que hi faran servir en cada oca-

sió. Per tant, qualsevol intent d’augmentar la presència

social del català, haurà d’abordar la tasca d’aconseguir

que els catalanoparlants s’expressen en la seua llengua,

també quan l’interlocutor no ho fa, tot configurant el seu

espai lingüístic personal. Sabem que aquest concepte és

una contradicció en si mateix, perquè la llengua és

(també) un instrument per comunicar-se amb els altres, i

per tant, l’espai que defineix no pot ser personal, sinó

interpersonal. De fet, en una comunitat sociolingüística-

ment normal, els parlants individuals no tenen cap neces-

sitat de definir un espai personal. I tanmateix, en la

nostra, històricament anormalitzada, l’espai normal està

ocupat per la llengua imposada, i així, cada persona cata-

lanoparlant es veu obligada a fer un esforç personal si
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pretén utilitzar la seua llengua, perquè, per defecte, serà

l’altra la que es considerarà com a llengua vehicular. 

Hi ha qui opta per resoldre aquest problema tot renun-

ciant a l’ús normal de la seua llengua (defecció), mentre

que uns altres s’estimen més enfrontar-se al malestar

sense abandonar-la (fidelitat). Cal dir, però, que els

primers tampoc no queden lliures de malestar. La defecció

és, en si mateixa, una conducta de submissió, i és difícil de

creure que algú que se sotmet sistemàticament als seus

interlocutors siga capaç de mantenir intacta la seua auto-

estima. Tot i que el conjunt de prejudicis i creences a què

ja ens hem referit (canviar de llengua és un gest de corte-

sia, no s’ha de ser radical o tancat, etc.) els ajuden a accep-

tar la submissió, la incomoditat es manifesta ben clara-

ment quan algun altre catalanoparlant adopta una

actitud insubmisa, i manté la llengua. Tot sovint, en

aquestes ocasions, són els catalanoparlants submisos els

primers que expressen el seu malestar; i és freqüent que

siguen més bel·ligerants (en contra de la seua pròpia llen-

gua, és a dir, en contra d’ells mateixos) que no els matei-

xos parlants de la llengua dominant.

D’altra banda, les persones que opten per la fidelitat s’en-

fronten a dificultats evidents. D’entrada, han de compen-

sar el pes de l’educació rebuda, i dels prejudicis i creences

esmentats, per tal d’atrevir-se a fer servir la seua llengua

regularment. A més, molt freqüentment, veuen qüestiona-

da la seua actitud per part dels interlocutors (des del clàs-

sic —i encara ben viu a la Franja o al País Valencià—

“Haga el favor de hablarme en cristiano!”, fins a l’apa-

rentment més amable “Per què no parlem en espanyol, i

així ho entenem tots?”).  

Un enfocament complementari per resoldre aquesta

situació referent a la consciència lingüística és el que se

centra en els recursos que els parlants tenen per fer front

a les situacions en què es troben regularment. La idea

central consisteix en el fet que és possible incrementar la

presència social del català (la seua visibilitat) intervenint

no només en les actituds, sinó també en les aptituds dels

parlants individuals. Si aquests es doten de més recursos

eficaços, seran capaços de sentir-se bé quan s’expressen

en la seua llengua i, per tant, la faran servir més sovint. I

és això, l’ús despreocupat i natural de la llengua, el que

pot convidar altres persones a sumar-s’hi. Per contra, si

expressar-se en català és sovint sinònim de lluitar, discu-

tir  o mostrar-se incòmode, es fa difícil creure que hi hagi

molta gent interessada a sumar-s’hi.  

Potser caldria recordar que també les persones que

mantenen la llengua obtenen algunes recompenses rela-

cionades amb l’autosatisfacció, que no estan a l’abast dels

qui practiquen la submissió. Molts dels manuals d’autoa-

juda que proliferen en el mercat editorial insisteixen que

una actitud assertiva és essencial per tal d’assolir un

nivell acceptable de benestar personal. I la conducta de

mantenir la pròpia llengua és, en essència, una actitud

assertiva que, a més a més, ens proporciona l’oportunitat

de sentir que, d’una manera consistent i quotidiana,

estem fent alguna cosa per al nostre país i, en conseqüèn-

cia, per a nosaltres mateixos. 

És per això que l’espai lingüístic personal és un concepte

per a situacions d’excepció, com les que vivim a hores

d’ara al nostre territori. Tot i que en bona part del nostre

país, el dret d’expressar-nos en català ens és reconegut

per les lleis, fer-lo efectiu implica enfrontar-se a múltiples

situacions de conflicte de distintes intensitats, que solen

provocar-nos sensacions de malestar que van des de la

simple incomoditat fins a la irritació, la frustració i la fati-

ga vital. I són aquestes sensacions desagradables les que

abonen el camí de la baixa autoestima i dificulten, en

l’àmbit individual, el fet d’assolir la normalitat lingüísti-

ca. 

Així doncs, definir el nostre espai lingüístic personal és

una reivindicació de l’autoestima, i implica ser capaços

d’elegir quina actitud lingüística mantindrem, sense

experimentar malestar, i sense sotmetre’ns automàtica-

ment a la llengua de l’interlocutor. I aquest objectiu

només pot assolir-se si, a més d’estar-ne ideològicament a

favor, ens dotem dels recursos que ens permetran no

únicament expressar-nos en català, sinó també sentir-nos

bé quan ho fem. Resumidament podem dir que es tracta

de recursos de diversos tipus (cognitius, de comunicació,

de control emocional...), que poden aprendre’s en poques

hores, i que —una vegada apresos— continuen desenvo-

lupant-se, i generant-ne de nous, a mesura que els utilit-

zem dia a dia. 

No hauria de ser tan difícil. Després de tot, només es trac-

ta d’assolir, per a nosaltres, un estat de normalitat de què

ja gaudeix —per exemple— qualsevol ciutadà de Terol o

de Sevilla: el dret efectiu i inqüestionable de parlar la

seua llengua sense entrebancs ni preocupacions afegides. 

Ferran Suay i Lerma
Societat Valenciana de Psicologia
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Adoptar una llengua significa establir-hi una relació afec-

tiva, personal, ser conscient que amb l’acte d’usar-la es

fa quelcom més que parlar-la: se li dóna vida. Adoptar una

llengua és sempre un acte voluntari i enriquidor perquè

s’aconsegueix que el nou parlant estableixi amb la llengua

adoptada el mateix grau d’afecte i que se senti tan implicat

en l’estat vital d’aquesta com un parlant d’origen. Així

mateix, cal remarcar que l’adopció de la llengua és voluntària

per tot el que comporta de lligams afectius i emocionals amb

la nova llengua; però que no ha de ser mai un acte heroic.

I justament això és el que ha passat amb el català quan

alguns nous parlants l’han volgut adoptar o, simplement,

l’han volgut parlar. S’han sentit tan incòmodes, tan poc

acollits, tan examinats i tan desaprovats que molts han optat

per llançar la tovallola i deixar-ho córrer. Aquesta és una

situació totalment paradoxal i insòlita atesa la precarietat de

l’ús del català. Una llengua com la catalana, que no és

necessària, no pot ser sotmesa a una selecció tan absurda i

injusta. De fet, cap llengua no hauria de ser sotmesa a proves

d’aquesta mena, però si la llengua és necessària, de ben segur

que el nou parlant crearà mecanismes per superar o comba-

tre aquests entrebancs. En canvi, si la llengua no n’és pas, de

necessària, el nou parlant pot crear mecanismes de defensa

que es girin en contra d’allò que havia estat el seu objectiu i

pot, fins i tot, convertir-se en un activista contra la normalit-

zació de la llengua, a causa d’uns quants parlants que l’han

fet sentir-se incòmode i marginat.

Perquè una llengua com ara el català, que es troba en una

situació de supervivència crítica (malgrat les persones opti-

mistes com ara jo), pugui sortir-se’n i convertir-se en una llen-

gua d’ús social, ha de ser, necessàriament, una llengua adop-

tada per la gran majoria de persones que viuen en el domini

lingüístic i no la tenen com a llengua habitual.

Queda clar, doncs, que una condició imprescindible perquè el

català continuï existint com una llengua “viva” és que l’adop-

ti la gent que no la sap parlar. I el català no el saben parlar

persones que fa molts anys que viuen a Catalunya i persones

que fa poc temps que hi són; és a dir, la vella i la nova immi-

gració i les generacions posteriors d’aquesta. 

És clar que si el català a Catalunya gaudís de la mateixa

situació que el castellà a la Comunitat de Madrid, posem per

cas, no ens plantejaríem ni les condicions de supervivència

del català ni tampoc la possible amenaça que suposa el fet

que vingui o hagi vingut gent de fora. Per què? Doncs, simple-

ment, perquè el fet que vingui gent de fora mai no és cap

amenaça per a una llengua que gaudeix d’una situació

normal en la societat en la qual es parla. Si hom diu que a

Catalunya la nova immigració suposa una amenaça o, si més

no, un ultimàtum a les pròrrogues de la normalització real

del català, el que passa és que s’ignora que la nostra societat

ja arrossega d’antuvi una mancança important en matèria

d’integració en la cultura del propi país.

Un cop explicat tot això, no fóra més honest plantejar-nos els

problemes d’integració amb què es troben els nous immi-

grants que no pas fer referència als que ells provoquen? Les

veus més benèvoles aporten idees que afavoreixen la integra-

ció lingüística dels nouvinguts d’ara però…, potser no ens

adonem que el greu error és afanyar-nos a integrar lingüísti-

cament els que acaben d’arribar, sense tenir en compte que

els fills dels que ja van arribar ara fa diverses dècades enca-

ra no parlen la llengua del país. Sincerament, si jo fos de fora

i arribés ara a Catalunya, em preguntaria per què a mi se’m

considera com a amenaça per a una llengua que no parla

habitualment més de la meitat del país. Som prou conscients

que allò que fan els nous immigrants quan aprenen i parlen

català (perquè ells, si l’aprenen, el parlen) no és pas desfer un

problema que ells mateixos poden crear en el seu nou país,

sinó actuar de models de la integració cultural i lingüística

que la nostra societat ja hauria d’haver aconseguit.

Vist d’aquesta manera, qui és mestre de qui?

No obstant tot això, l’aprenentatge del català per part de la

nova immigració és necessari perquè la llengua continuï exis-

tint, i si no tan sols es limiten a aprendre’l sinó que també

l’adopten, en garanteixen la supervivència i una existència

digna. La nova immigració ens està fent el favor de desper-

tar-nos de l’ensopiment en què ens trobàvem immersos en

matèria d’integració i ens planteja la possibilitat d’aconseguir

la integració cultural que no havíem tingut fins ara. Els nous

immigrants, és clar, hi tenen un paper important: estimular

els mecanismes d’integració que fins ara no havien reeixit.

Com? Fàcilment, mostrant-nos la seva absoluta manca de

prejudicis. 

Un cop dit tot això, potser ara és el moment de fer-nos un

sincer autoexamen i, voluntàriament, trobar la manera d’aju-

dar que cadascú enceti el seu camí d’adopció d’una llengua

personal que, més que no pas necessitar herois, porta ja molts

anys a la deriva de la inèrcia d’una societat que no s’ha atre-

vit a parlar amb si mateixa.

Puri Pinto
Membre de Veu Pròpia

Sobre adopció 
lingüística i immigració



Ja fa uns anys que Veu Pròpia es va cons-

tituir oficialment i que va començar a

organitzar-se per tal d’anar-se creant un

espai en l’àmbit d’associacions que militen

a favor de l’ús social de la llengua catalana.

Veu Pròpia pretén aportar al debat en

defensa de l’ús social del català, un punt de

vista (o uns punts de vista) que els

membres fundadors d’aquesta associació

creiem que no ha estat prou considerat: el

dels nous catalanoparlants. Veu Pròpia té

un discurs en primera persona, i aquest és

un dels trets que més l’avalen i la legiti-

men. El fet que els nous catalanoparlants

parlem amb veu pròpia i en benefici de l’ús

del català, la nostra llengua adoptada,

sense atacar ni menystenir la nostra llen-

gua inicial (en molts casos el castellà), fa

que el nostre discurs conjugui dos objectius

que el discurs tradicional en defensa de la

normalització del català no ha sabut compatibilitzar.

D’una banda, Veu Pròpia defensa sense embuts i amb total

prioritat l’ús social de la llengua catalana: llengua que

considerem única candidata legítima a exercir la funció

vital de llengua de cohesió social o llengua comuna. Així

mateix, Veu Pròpia, d’altra banda,  entén i defensa l’ús

privat de les llengües que els parlants vulguin utilitzar.

En conclusió, Veu Pròpia aporta elements per poder fer

quelcom que fins ara havia estat tan necessari com difícil

d’aconseguir: compatibilitzar els “usos” de les llengües que

es parlen en aquest país i que bàsicament són dues: el

català i el castellà. Aquesta gestió de llengües mai no

havia estat una finalitat de la planificació lingüística i, si

algun cop s’ho havia proposat, mai no ho havia donat a

entendre.

Després d’haver argumentat tot això, i ara que ja fa un

any que Veu Pròpia té la majoria d’edat oficial per poder

sortir a la llum pública, voldria deixar ben clares algunes

qüestions sobre allò que no és Veu Pròpia.

Veu Pròpia no és una associació de castellanoparlants

d’origen, únicament, sinó de catalanoparlants que no

tenim el català com a llengua inicial. Per aquest motiu la

nostra associació té un àmbit tan ampli de representació i

per això el nostre discurs sempre és obert a nous punts de

vista i a noves tipologies de catalanoparlants

“d’adopció”.

Veu Pròpia no és una associació que defensi el

bilingüisme social actual perquè justament els

membres d’aquest col·lectiu som els que més

patim les conseqüències del fet de viure en

una societat en la qual la llengua que hem

volgut adoptar no s’utilitza amb la normalitat

que la llengua i nosaltres necessitem per

poder parlar-la amb el mateix nivell de

competència amb què parlem l’idioma fami-

liar. En tot cas, Veu Pròpia defensa el mateix

tipus de bilingüisme que hi pot haver a Roma,

París, Madrid, etc.; és a dir, el bilingüisme

individual.

Veu Pròpia no és una associació que vulgui

crear “fronteres” ni “escissions” dins de la

comunitat catalanoparlant. Allò que pretén

fer Veu Pròpia és detectar i analitzar amb una trans-

parència absoluta tot el seguit de prejudicis que sovint

actuen i condicionen, gairebé sempre de manera incons-

cient, l’actitud dels catalanoparlants. Parlants d’una llen-

gua que per diverses i complexes circumstàncies han

rebut una herència d’actituds i idees que fan impossible

que tots els nous catalanoparlants ens puguem sentir

“igual” de catalanoparlants. 

Veu Pròpia no és una associació amb arguments tradicio-

nals ni inqüestionables, som tan agosarats com lliures a

l’hora de crear el nostre discurs, perquè som conscients de

la complexitat i de l’ambició del nostre repte: fer que els

pares, germans, cosins, tiets, amics, veïns i que tota la

nostra herència entengui el punt de vista que hem adop-

tat i entengui i senti que la nostra nova llengua també és

o pot arribar a ser la llengua d’ells.

Una finalitat tan pretenciosa, radical i revolucionària com

aquesta no es pot defensar des de la rauxa de la impa-

ciència; és prou compromesa, és prou atractiva, decisiva i

necessària per replantejar-nos de dalt a baix un discurs

parcial que no ha tingut gaire en compte els autèntics

protagonistes del futur del català: les persones que fins

ara no l’han parlat.

Puri Pinto
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Què no és veu pròpia
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Apol·lo és el déu del Sol, de la

bellesa, de la música i de la

poesia en la mitologia grega. Si em

permeteu la generalització vulgar i

descontrolada, avui, per a l’individu

ras universitari, Apol·lo significa una

sala d’estil barroc carregada de fum

marhiuanós i de ritmes jamaicans

situada al bell mig del Paral·lel. 

Un cop feta aquesta breu descripció

descafeïnada em referiré a un dime-

cres qualsevol. Després de menjar el

que es pot per sopar, ens dirigim al

sofà els afortunats, la resta agafa

cadires incòmodes i poc afavorides.

La Xibeca fa acte de presència, les

absurditats apareixen i el riure deso-

lador de l’autocrítica barata ens

agermana. Els efectes socialitzadors

de l’alcohol ens uneixen i el senti-

ment de comunitat impera en un

menjador vell, atrotinat. 

Decidim per unanimitat marxar, ja

que els veïns inicien una metamorfo-

si cap a l’agressió verbal i nosaltres

sense mala fe ens contaminem d’inci-

visme closquià. De Raval, ravalejar.

El nostre estatus social ens permet

anar a l’Ambar, a prop del Marsella.

Un cop allà fem un acte revoluciona-

ri i posem èmfasi en la nostra deno-

minació d’origen: la plana de Vic.

Així, contra tot pronòstic, ens enfron-

tem a una xacra pseudointel·lectua-

loide d’una tendència estètica marca-

da per una xapa, ulleres de pasta

negres, barbeta de dos dies i amb

Macintosh a sota el braç. Davant de

la presència desoladora i de la manca

de creativitat i originalitat d’una nit

qualsevol decidim cantar: nyi, nyi, nyi.

Nye, nye, nye. Oxi, oxi, eh!

Som davant de l’Apolo. De moment el

bon dia equival a set euros. Pugem les

escales de fusta, “quin bon rotllo”,

penso. Em desfaig en elogis quan les

meves orelles acaricien el reagge-

ragga. Després de ballar i creure en

l’eternitat aconsegueixo els primers

llavis d’una nit tèrbola però agradable.

La noia no sé com es diu, només recor-

do que m’acaba dient: “O me hablas en

castellano o empiezo a hablarte en

euskera”. M’agafa el cap amb les dues

mans, em separa del seu sexe i ens

observem calorosament. La bacanal

romana continua sense arribar a cap

mena d’orgia comunitària. Uns altres

llavis m’arriben de la mà de Nostre

Senyor. Ella, una xicota d’estètica

hippy-christmas, porta malles i una

faldilla d’aquestes d’ara, el sentit del

tacte li agraeix la decisió d’escollir

aquesta mena de xandall. [...] Una

altra al·lota, aquest cop més jove, se

sent atreta per una originalitat falsifi-

cada, li parlo de matrimoni, de fills,

d’horitzons luxosos i luxuriosos. Sóc

correspost, més enllà dels seus llavis

quedo en la més absoluta marginali-

tat.

És tard i vol ploure. Cansat. Aquelles

ulleres rodones que em caracteritza-

ven les he deixat a casa, i sembla que

la sublimació en forma d’estètica

metàl·lica no acaba d’agradar a les

dones que encara no ho són. Sortim

del temple, a fora ens espera un cel

que fa voltes. Un cop a l’aire lliure tot

torna a la normalitat rutinària, la

música s’apaga. Escolto aquella

paraula típica, sinònim de cansa-

ment i de mandra: taxi. Arribem al

carrer Comte Borrell. Allà és on

dormim les nits de Barcelona. El

meu company de pis es dirigeix cap a

la seva habitació amb la intenció

d’estirar-se i aconseguir el son. No li

costa gaire. Què haig de dir, la nit

efímera ja s’ha convertit en un

senzill record. M’estiro, em ve el cap

la Mireia, la trobo a faltar encara

que ho negui. La història sempre es

repeteix i, com deia Goethe, en

aquest “misteriós taller de Déu”

esperarem els moments estel·lars

que hagin de venir, però, si no és

massa demanar, feu-los una mica

més llargs.

Alfred Verdaguer
Estudiant de Farmàcia

‘Apolo’ i derivats
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Congelat. Aquest és l’estat en què

es troba actualment el famós

Decret 6.4 de la Llei d’Universitats de

Catalunya (LUC), que exigeix un

mínim coneixement de català i

castellà al professorat universitari.

El conseller Carles Solà, des del

DURSI, en va aturar el llarg camí cap

a l’aplicació, en l’espera que, segons

ell, no quedi tan sols en simples

paraules i que es pugui pactar abans

de la reforma de la LOU amb el

PSOE. 

Por, timidesa, covardia... No sabem

ben bé de què es tracta, però sembla

un acte que encara alenteix més la

marxa cap a la veritable normalitza-

ció i oficialitat de la llengua en el

nostre país. L’aturada d’aquest

Decret no protegeix algunes universi-

tats, com la UB, que actualment ja

exigeixen el nivell de suficiència en

llengua catalana al nou professorat

permanent. Aquestes universitats

hauran d’esperar més temps a ser

emparades oficialment. 

Tan estrany és que es demani un

mínim coneixement de català a

Catalunya a unes persones que han

de formar-ne d’altres, en un camp fins

avui tan ben considerat com l’univer-

sitari? Si ara, que hi ha un govern

autoanomenat d’esquerres i catalanis-

ta no s’aconsegueixen ni aquests

simples progressos, que fins i tot

tenien l’aprovat del CIC i del PPC, no

ens volem ni imaginar com aniran les

coses d’aquí a un temps. 

Ja se sap que últimament es viu un

ambient de molta crispació i que

potser l’aplicació d’aquest Decret seria

considerada per algú com una mostra

més de “persecució de la llengua

castellana”, cosa rotundament falsa.

Però això no és motiu suficient per

deixar les coses tal com estan. De

vegades sembla com si els catalans

tinguéssim por d’exigir els nostres

drets. 

Des de l’AEP sempre s’ha defensat que

es demani el nivell de suficiència en

llengua catalana a tot el professorat de

la universitat, siguin o no doctors o

funcionaris, amb un contracte amb la

universitat de més d’un any i que s’ofe-

reixin sempre les màximes facilitats

per aconseguir-lo a qui no tingui un

domini suficient de la llengua.

D’aquesta manera s’asseguraria el

coneixement de les dues llengües

oficials per part del professorat i, alho-

ra, es permetria la col·laboració de

professorat estranger que no dominés

la llengua. 

Nosaltres apostem per potenciar l’ar-

ticle, sense por, i donarem el suport

que calgui a les universitats que hi

estiguin a favor. Amb l’entrada en

vigor de la Declaració de Bolonya, que

fonamenta la mobilitat per Europa, i

el districte únic, que preveu que qual-

sevol estudiant, sigui d’on sigui,

pugui estudiar en qualsevol universi-

tat de l’Estat espanyol (sense entrar a

valorar-ho), és clar que cada vegada

hi haurà més professorat i alumnat

amb un coneixement baix o nul de

català que vindrà a les universitats

catalanes. Tanmateix, aquest fet no

pot suposar el retrocés en l’ús de la

llengua pròpia del país en un dels

àmbits en què, justament, es formen

persones que d’una manera o altra

constituiran la societat futura. 

Andreu Font
Associació d’Estudiants Progressistes

La llengua, motiu de
debat a les universitats
catalanes
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Els darrers dies hem pogut veure

com el Departament d’Univer-

sitats, Recerca i Societat de la

Informació (DURSI) dirigit pel conse-

ller Carles Solà deixava en punt mort

l’aprovació per decret de la concreció de

l’article 6.4 de la Llei d’universitats de

Catalunya (LUC). Recordem que

aquesta concreció arribava el 2005, dos

anys més tard de l’aprovació de la

LUC, en què s’exigia al professorat

universitari dels centres del Principat

dependents de la Generalitat, un certi-

ficat de suficiència en llengua catalana

(nivell C). Segons fonts del Depar-

tament això es deu a la voluntat de

pactar aquest Decret amb el partit que

governa actualment a l’Estat espanyol,

el PSOE, per tal que no quedi en

“paper mullat” quan es dugui a terme

la reforma de la LOU que preveu el

Ministeri. 

Aquesta explicació queda totalment

desacreditada, ja que la LUC va ser

aprovada pel Parlament autonòmic el

2003, en què el Consell Interuni-

versitari de Catalunya (CIC) va emetre

un informe favorable a la proposta de

desenvolupament de l’article a finals

d’abril de l’any passat. Per tant, l’es-

mentat Departament i el conseller al

capdavant han tingut temps de sobres

per aprovar i aplicar l’article. A més,

durant aquesta llarga espera diferents

universitats del Principat han dema-

nat reiteradament l’aplicació de l’arti-

cle. Des de les organitzacions estudian-

tils ja vam criticar el fet que durant la

redacció de la LUC es perdés l’oportu-

nitat de definir els requisits lingüístics

del professorat i hem denunciat conti-

nuadament la situació del català a les

aules, per això entenem que l’única

cosa que queda en “paper mullat” és

l’argumentació del DURSI.

Així mateix, hauríem de referir-nos

també al que suposa la congelació de

l’article, atès que deixa en una posició

jurídica bastant compromesa les dues

universitats (Universitat de Barcelona

i Universitat de Girona) que ja dema-

nen l’acreditació d’un nivell de coneixe-

ments de llengua catalana al nou

personal contractat. Qualsevol deman-

da on es “denunciï” aquest fet, té les de

guanyar davant dels tribunals espan-

yols, com ha passat en altres casos.  

Des de l’Alternativa Estel i la

Coordinadora d’Estudiants dels Països

Catalans (CEPC) ens veiem, doncs,

abocats a rebutjar i condemnar les

actuacions de la Conselleria. Creiem

que exigir un coneixement de la nostra

llengua al personal docent i investiga-

dor que imparteix classes a les univer-

sitats d’un dels territoris del nostre

país és simplement un fet de normali-

tat. Si a més a més contextualitzem la

renuncia del DURSI en la situació de

la nostra llengua arreu dels centres

universitaris dels Països Catalans, on

el nombre de classes impartides en

català davalla any rere any i la publi-

cació d’articles científics i llibres de

consulta en la nostra llengua és clara-

ment insuficient, no entenem la volun-

tat de submissió de la Conselleria del

Govern tripartit, davant el Govern

espanyol. 

Des del nostre punt de vista aquesta

actuació respon a la por o a la voluntat

d’amagar el conflicte lingüístic que és

present a les nostres universitats, on

milers d’estudiants hem de renunciar

al dret a rebre els estudis superiors

públics íntegrament en la nostra llen-

gua. 

Creiem que la via per solucionar el

problema és denunciar les incongruèn-

cies i imposicions que comporten les

lleis estatals per al nostre poble en el

camp lingüístic i educatiu. S’ha d’apos-

tar per avançar cap a un marc català

d’ensenyament que ens permeti decidir

des de i per als Països Catalans.

En definitiva, denunciem que el

Govern català, fins i tot comptant amb

el suport unànime del CIC i de tots els

partits parlamentaris, inclòs el Partit

Popular, hagi aturat certes mesures en

favor del català, tímides i insuficients

però positives, només per l’actitud

coactiva de determinats agents minori-

taris, i per la poca valentia de la comu-

nitat universitària en general. Per

tant, exigim que els partits governants

al Principat no enganyin més la ciuta-

dania amb proclames de façana. El

Govern de la Generalitat no pot auto-

proclamar-se “catalanista i d’esque-

rres” quan en un puntal per al nostre

poble com és la llengua catalana,

renuncia a defensar els interessos

nacionals.

Per tot això exigim un replantejament

de la decisió, i denunciem públicament

una de les conselleries que “teòrica-

ment” hauria de ser més sensible a les

qüestions lingüístiques, ja que és

controlada per Esquerra Republicana

de Catalunya (ERC). Tanmateix no

admetem que pel fet que el conseller

Carles Solà sigui una persona sense

filiació directa al partit, ERC eludeixi

les seves responsabilitats, ja que la

decisió política de col·locar aquesta

persona en aquest càrrec va ser del

partit esmentat, i per tant entenem

que ha d’assumir els seus actes com a

propis o bé posicionar-se públicament

davant d’aquest tipus de decisions i

actuar en conseqüència.

Coordinadora d’Estudiants dels Països
Catalans (CEPC)

Alternativa ESTEL- sindicat d’estudiants
de l’esquerra independentista

Jugar a fet i amagar



Sabeu què és la Xarxa de
Dinamització Lingüística de la
UB?
Laura: Exactament potser no, però

penso que és un servei que ofereix la

UB dirigit als estudiants Erasmus i

Sèneca per promoure l’ús del català. 

Toni: No l’he necessitada mai i, per

tant, acabo de descobrir que existeix.

Però crec que s’ha de celebrar que hi

hagi un organisme que vetlli per la

promoció del català per tal que la gent

se senti identificada amb aquesta llen-

gua, sobretot la gent que ve de fora. Si

la majoria de classes són en català,

s’ha de reconèixer que és força impor-

tant la seva presència.

Raül: No tinc ni idea de què és la

dinamització lingüística. Jo ho inter-

pretaria com que s’aprengui a fer

servir bé el català, però també el cas-

tellà, com a llengües que són totes

dues. No interpreto ben bé què és,

però.

Eduardo: Jo m’imagino que és on

treballeu vosaltres dos, i on s’ofereixen

els cursos de català per a estrangers i

Sèneca, però tampoc no ho sé molt bé.

M’he apuntat ara a un curs de català,

i comparteixo curs amb un munt d’ale-

manys.

Quines actuacions heu vist a
favor de la llengua a la
Facultat?
Raül: Jo el que he vist són els corre-

llengües, que es fan a totes les facul-

tats i durant tot l’any, em sembla. Però,

a part d’això, no se m’acut res més.

Laura: L’any passat es va aconseguir

que els professors diguessin en quina

llengua impartien les classes i que

aparegués publicat a la Guia de l’estu-

diant. Es va haver d’estar molt al

darrere dels professors perquè ho

diguessin.

Toni: Jo crec que el fet que tots els

cartells de la Universitat estiguin en

català, encara que sigui una cosa míni-

ma, ja afavoreix força l’ús de la llen-

gua. Sobretot, si algú ve de fora, i ho

veu tot en català, sembla que propiciï

que vulguis aprendre aquella llengua,

pel fet d’espavilar-te. És una mica

“aprendre per un embut” però penso

que està bé. Crec que la UB es troba,

potser, una mica mancada pel que fa a

actes i a aquest tipus d’iniciatives. 

Eduardo: A les activitats que es fan

de caràcter lúdic i a favor de la llen-

gua, hi va gent que no és catalana?

Vull dir que em fa la impressió que

només hi va gent d’aquí, i molt cons-

cienciada pel que fa a la llengua, però

que la gent que ve de fora, que són els

que en teoria haurien d’estar interes-

sats a aprendre català, no participa

gaire en aquests actes. 

Creieu que la gent està ben
informada sobre els actes que
es fan, sobre les activitats que
s’organitzen, sobre l’existència
de la pàgina web, sobre la
localització de l’oficina a la
Facultat, etc.?
Raül: Jo crec que sí. O hi ha algú que

t’ho comenta, o bé tu mateix hi trobes

Després del fort xàfec que ha caigut durant tota la
tarda, ens reunim al bar de Biologia per parlar de la
dinamització lingüística a la Universitat amb quatre
estudiants. Hi ha la Laura i en Raül, estudiants de
Biologia; l’Eduardo, un estudiant d’Enginyeria Química
que ha vingut des de Miranda de Ebro a passar un any
aquí, i en Toni, un estudiant de Física que participa en
un intercanvi lingüístic de francès. Ens disposem a
portar a terme la funció metalingüística del llenguatge;
és a dir, parlar sobre nosaltres mateixos, la Xarxa de
Dinamització Lingüística, i sobre l’estat de la llengua
catalana a les diferents facultats de la UB o, si més no,
de la impressió que tenen els estudiants de la nostra
feina 

Dinamització
Lingüística a la
Universitat
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algun cartell. Sempre te n’acabes assa-

bentant. Que hi participis o no depèn

del teu interès, no pas de la informació

que puguis rebre. 

Eduardo: Jo, la veritat, el local sé on

és perquè ho vaig preguntar quan em

calia informar-me sobre cursos de

català. Però si no és per contacte perso-

nal, no m’assabentaria de gaires coses,

i mira que jo m’hi fixo, en els cartells. 

Toni: Crec que la difusió és mínima,

perquè tot i que a mi el tema m’inte-

ressa, jo vaig descobrir que existia l’or-

ganisme perquè vaig decidir fer un

intercanvi lingüístic. Però realment no

hi ha una difusió clara d’aquestes enti-

tats. La clau és, potser, fer-ho conèixer

a la gent que no hi mostri gaire interès. 

Laura: Pel que fa a la Borsa d’inter-

canvi lingüístic, crec que no se’n fa una

màxima difusió perquè, encara que als

alumnes catalans els va molt bé, ja que

és una oportunitat per practicar l’idio-

ma, per als Erasmus és més difícil, ja

que per exemple, que un alemany arri-

bi a parlar català quan només ha

pensat quedar-se mig any o un any i

després marxar, no resulta gens fàcil.

Que el pugui entendre sí, seria perfec-

te i admirable, però parlar-lo és més

difícil.

Raül: Es pregunten per què aprenen el

català aquí, si quan vagin a qualsevol

altre lloc, el que utilitzaran serà el

castellà. La crítica que he trobat ha

estat aquesta: “el català només te’l

trobes a Catalunya i a quatre llocs

més. Encara que hi hagi països inte-

ressats en el català, no és res en

comparació amb el castellà”. 

Toni: El català per a un estranger és

una curiositat, un fet cultural. Però crec

que ens hauríem de centrar en la gent

que ve de la resta de l’Estat, perquè per

proximitat, hauria de ser més impor-

tant aprendre català, ja que hi ha

moltes possibilitats que algú de fora

acabi treballant a Catalunya. A un

castellanoparlant de la resta de l’Estat

li pot interessar moltíssim aprendre

català, i no només per motius culturals,

sinó també personals i laborals. 

Laura: És clar que pel que fa a la gent

que pretén quedar-se aquí molt de

temps, seria molt interessant que

poguessin parlar català, o entendre’l

perfectament.

Eduardo: Però la Borsa d’intercanvi

lingüístic està dirigida principalment

als estrangers que vénen de fora de

l’Estat espanyol. 

Laura: Però, tot i no ser una borsa

oficial, si tu coneixes gent d’aquí i

estàs entre un grup d’amics, moltes

vegades parlaran català entre ells. I de

vegades, amb gent que parla castellà

hi parles català. Depèn de com t’acos-

tumis al principi.

Eduardo: Més que entendre’l, el pas

difícil és parlar-lo, perquè t’entenen

perfectament en castellà. No és com si

anessis a Alemanya, que o parles

alemany o et mors de fàstic. 

Creieu que hi ha prou sensibilit-
zació pel que fa a la llengua,
tant entre l’alumnat com entre
el professorat?
Laura: Potser més entre els estu-

diants. Jo crec que la majoria d’estu-

diants, com a mínim a Biologia, parlen

català. En canvi, els professors, a

mesura que he anat avançant cursos,

s’expressen més en castellà, no sé si

per evitars problemes o perquè és la

seva llengua. Enguany, totes les clas-

ses que faig són en castellà, i no veig

els meus professors gaire interessats

en el català.

Toni: Jo crec que és una qüestió ben

senzilla. El català no el parles perquè

vols, sinó perquè l’has parlat sempre.

Si algú és castellanoparlant, parlarà el

castellà perquè l’ha parlat sempre. No

crec que un castellanoparlant se sensi-

bilitzi pel català i que el comenci a

parlar. La gent que ve de fora potser

sí, però un castellanoparlant que ha

estat sempre d’aquí no començarà a

parlar català. El pitjor amic del català,

a més, som nosaltres mateixos, ja que

una cosa és parlar-lo i l’altra parlar-lo

bé. A títol personal em molesta molt

que, parlant català, de sobte es canviï

el registre i es faci en castellà, quan es

pot fer perfectament en català. 

Raül: Però de vegades és inevitable.

En determinats moments et va millor

expressar-te en castellà. Hi ha gent

que parla sempre en català i quan

s’enfada, ho fa en castellà.

Toni: Crec que això és un pas més per

desvirtuar la llengua. I si hi ha algú

que l’està aprenent, es quedarà una

mica perplex. 

Laura: No comparteixo aquesta

opinió. Per a mi el català no és com

una cosa de cristall que s’ha de mante-

nir intocable, tal com va quedar

després de Pompeu Fabra. Les llen-

gües evolucionen, i és inevitable tenir

influència d’altres llengües. 

Eduardo: A mi com a castellanopar-

lant em molesta molt que s’introduei-

xin paraules de l’anglès quan hi ha

paraules en la teva llengua que

expressen el mateix. Crec que s’ha de

respectar cada llengua. 
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Raül: Però de vegades és cosa de

dialectes. Per exemple, la meva àvia

de Barcelona havia parlat sempre en

català i en lloc d’escombraries deia

basura. I a Sant Adrià, on la majoria

de població és castellanoparlant, hi ha

molta influència castellana en el

català originari d’allà. 

Eduardo: A mi el que no m’agradaria

que passés és el que passa a Galícia.

El gallec tradicional és completament

diferent del gallec que apareix a la

televisió i que s’entén perfectament,

com si fos espanyol. És un llenguatge

totalment desvirtuat per interessos

polítics. És artificial.

Raül: Bé, el català estàndard de

Pompeu Fabra també és artificial.

Aquí hi havia els dialectes i ara s’estan

perdent una mica per aquest fet.

Toni: L’única manera que hi ha de

preservar una llengua, no és impo-

sant-la, però sí que s’han de crear uns

estàndards. 

En quins sectors creus que està
més discriminada la llengua a la
Facultat: a les publicacions, a la
docència o als serveis?
Toni: Bastant repartit. Jo el que veig

especialment és que professors que

parlen català, quan publiquen els

apunts, que seran per als seus alum-

nes, ho fan en castellà. No ho critico,

però si ets sensible envers la llengua i

parles en català, per naturalesa els

publicaria en català. Potser volen

internacionalitzar els seus escrits. 

Laura: On trobo més la discriminació

de la llengua és en els llibres, però crec

que és més per problema de les edito-

rials. Suposo que s’haurien d’invertir

moltíssims diners per traduir els

llibres al català.

Eduardo: A Portugal, que és un país

una mica més gran que Catalunya, no

publiquen res en portuguès. Tot és

brasiler, ja que el mercat portuguès és

molt limitat. A part, el que em crida

l’atenció és que hi hagi gent que inter-

preti que, per exemple, gent amb pocs

recursos econòmics que ha emigrat a

Catalunya a buscar-se la vida, estigui

discriminant el català quan amb prou

feines sap parlar bé la seva llengua.

Toni: La història es repeteix. Perquè

tots els emigrants que vénen ara

tampoc no aprenen bé el català, i es

creen guetos on el català és una cosa

gairebé desconeguda. 

Creieu que el fet que hi hagi
alumnat de fora afecta la 
llengua en què s’imparteix la
classe?
Eduardo: Potser sí. A mi sempre

m’han dit què preferia, però m’és

igual. Però, ahir mateix a classe hi ha-

via un Erasmus i, davant de la pre-

gunta del professor sobre en quina

llengua volíem que fes la classe, ell va

demanar que es fes en castellà.

Toni: Jo vaig tenir una experiència

semblant, en una assignatura on érem

25 persones i dos Erasmus. Un d’ells

va triar en castellà i l’altre en català.

No pas pels dos, sinó per un estudiant

es va haver d’impartir la classe en

castellà. Al final tots hi vam sortir

perdent perquè el professor tenia difi-

cultats per explicar la matèria en

castellà i l’Erasmus amb prou feines

l’entenia. 

Eduardo: Vaig estar l’any passat

estudiant a Portugal i hi havia gent

que demanava fins i tot que es fessin

les classes en anglès. Hi ha persones

que volen que els altres s’adaptin al

que ells demanen. Si tu vas a un país

en què saps que es parla una determi-

nada llengua, ets tu qui s’ha d’adaptar

i no a l’inrevés.

Laura: Crec que la solució ideal és

que es faci pública la llengua en què

cada professor imparteix la classe, ja

que aleshores els estudiants poden

triar la classe d’acord amb l’idioma

que prefereixin. De vegades, per als

professors és difícil transmetre els

coneixements en una llengua diferent

de la seva. 

Raül: De vegades el que passa és que

molts estudiants nouvinguts no saben

que aquí es parla català; es pensen que

només es parla castellà. Creuen que el

català és una llengua minoritària. 

Laura: Pel que fa aquest punt, el

problema potser és la publicitat que fa

la UB amb vista als estudiants

nouvinguts per informar de l’existèn-

cia del català i deixar clar que no és

una llengua minoritària. En teoria

haurien de venir informats, i si no és

així, és problema de la UB. 

Quina creieu que és la causa de
la passivitat de l’alumnat pel
que fa als actes que s’organit-
zen?
Toni: Jo crec que és simple comoditat.

Considero que la immensa majoria

som patriotes i amants de la cultura,

sempre que no ens suposi un esforç

molt gran. Sabem que si no parlen

català, en castellà ens entendran.

Raül: No he donat mai gaire im-

portància al tema de la llengua, potser

pel fet que he viscut sempre en català

amb la família i en castellà a l’escola.

Fins que no vaig arribar a la

Universitat no vaig començar a veure

una mica de moviment pel català. Però

mai no he tingut aquesta discussió. No

sóc ni nacionalista ni patriota. Sim-

plement aquí hi ha dues llengües, la

pròpia d’aquí, el català, i també el

castellà. 

Laura: Potser la falta d’interès, a part

de les poques ganes o de la manca de

temps per implicar-nos en altres coses

rau en el fet que el més important és

comunicar-se, és l’objectiu final. Si

tenim la sort de parlar pràcticament

amb la mateixa facilitat el castellà i el

català, si hi ha algú que no domina

gaire el català, i t’interessa mantenir

una conversa amb aquesta persona, li

parles en castellà. 

Havíeu vist mai la revista
ENXARXA’T? Sabeu qui la fa?
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L’heu llegit mai? La llegireu a
partir d’ara?
Raül: Jo me n’he assabentat perquè

en conec un dels que hi participa. No

l’he llegit mai, potser perquè no hi tinc

prou interès. 

Toni: Jo no sabia que existís fins ara

fa un mes, quan em vaig apuntar a la

Borsa d’Intercanvi Lingüístic i me la

van donar. Me l’he llegida i penso que

és força interessant. Però haig de

confessar que no la coneixia. 

Laura: Jo tampoc no la coneixia fins

ara que l’he fullejada i fa molt bona

pinta. 

Eduardo: Jo sí que la coneixia i quan

he dit als meus companys de pis que

venia aquí m’han dit que la llegien.

Així que de lectors, ja en té!

Sabeu què és el Correllengua?
Toni: Crec que són una sèrie d’activi-

tats itinerants que van circulant pels

pobles de Catalunya promovent l’ús de

la llengua en un to festiu. Reivindicar

el català de manera festiva. 

Laura: Simbòlicament també hi ha

quatre torxes, que van circulant de

nord a sud, que representen les quatre

barres.

Raül: Activitats que es fan per promo-

cionar la llengua i la festa. 

Eduardo: Jo m’imagino que deu ser

com el que es fa a Euskadi, la

Corrika. 

Creieu que en l’àmbit institucio-
nal es fa prou pel català?
Toni: La Universitat no pot imposar

una llengua, no es pot obligar un

professor a fer les classes en català.

Crec que la Universitat fa tot el que

pot, tot el que és a les seves mans, es

mou al límit de la legalitat. Tot el que

pot fer en català ho fa: publica en

català, es comunica en català, molts

seminaris són en català... No puc dir el

mateix del govern ni de l’Administració

pública. 

Raül: Crec que la majoria dels profes-

sors ja entén el català, però si no fos

així, crec que la Universitat hauria

d’exigir un mínim nivell de català al

professorat, encara que no l’utilitzi a

les classes. 

Laura: La crítica que podria fer és la

poca informació que proporciona la UB

als nouvinguts, ja que tenen molt poc

coneixement de la llengua que es parla

aquí. 

Què us sembla el fet que s’exi-
geixi el nivell de suficiència en
català al professorat?
Raül: Crec que està bé que s’exigeixi

un mínim coneixement de la llengua,

però no que es forci a utilitzar-la a la

classe. Com a qualsevol lloc on vagis,

has de tenir un mínim de coneixement

per relacionar-te amb la gent. 

Toni: Crec que s’hauria d’exigir un

mínim coneixement tant de català com

de castellà. De vegades els professors

fan moltes faltes d’ortografia en les

dues llengües. 

Eduardo: Encara que després no el

parlis, si algú et parla en català, que

com a mínim siguis capaç d’entendre’l. 

Algú de vosaltres ha fet totes
les assignatures de la carrera en
català? En cas contrari, en quin
percentatge?
Toni: Jo he fet el 70-80 % en català i la

resta en castellà. Crec que he tingut

força sort en aquest aspecte, perquè

em comunico més dinàmicament en

català. Sé, però, que hi ha moltes

carreres, com ara Dret, on el castellà

s’imposa molt més. 

Raül: Realment, jo no m’he adonat en

quina llengua m’han fet la classe. A

més, crec que hi ha un ampli ventall

per escollir en totes les assignatures.

Eduardo: Jo he tingut el doble d’as-

signatures en castellà que en català. 

Laura: He tingut un percentatge molt

baix de classes en català, cada vegada

n’hi ha menys, en català. Tinc la

sensació que moltes optatives només

es poden fer en castellà. Però és veri-

tat que jo prefereixo qualitat a llen-

gua, és a dir, prefereixo fer la classe en

castellà si el professor és més bo que el

que ho fa en català. 

El professorat té el dret d’esco-
llir quina llengua utilitza. Ara
bé, creieu que un estudiant té
dret a estudiar plenament en la
seva llengua, si així ho desitja?
Raül: Jo crec que pots fer tota la carre-

ra en la teva llengua. El problema és

que el professor que faci les classes en

la teva llengua sigui prou bo. 

Laura: És una mica utòpic. Per molt

que tu prenguis els apunts en català,

encara que la classe sigui en castellà,

la major part de la bibliografia és en

castellà. És una realitat. 

Eduardo: A mi em sembla bé que hi

hagi un model que reculli una mica de

tot, no com el basc, en què hi ha tres

itineraris diferents, en què hi ha el

dret de fer-ho tot en basc. Si hi ha

itineraris que combinen les dues llen-

gües, la gent que ho faria tot en

castellà, almenys té accés al català,

encara que poc. 

Toni: Si pogués triar, triaria en català,

és una opció que m’agradaria i que no

crec que suposés cap molèstia per a

ningú. I una entitat com la Universi-

tat, ha d’estar preparada per tenir pro-

fessors en les dues llengües en totes

les assignatures i perquè es pugui

triar. 

Moltes gràcies per haver vingut i

salut!

Anna May 
Estudiant d’Enginyeria Química

Boi Sagarra
Estudiant de Biologia
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Avui no fugiré dels tòpics, m’hi

llançaré als seus braços, perquè

l’obra de teatre que vaig tenir el plaer

de veure és una obra mestra. Aquest

qualificatiu potser no té gaire valor

acadèmic perquè el formula un estu-

diant de vint-i-un anys que de teatre

no en sap ni un borrall. Tot i així, m’hi

reafirmo perquè sóc tossut de mena i

em llanço a la piscina de cap perquè

feia temps que una obra de teatre no

m’impressionava tant com aquesta. La

definiria com un “deliciós còctel d’in-

tel·ligència, sorpresa, sarcasme i tru-

culència animal”. 

Aquesta peça és una aposta personal

d’un dels nostres “homenots” de teatre

com és Josep Maria Pou, que per

primera vegada a més a més d’actuar,

va més enllà i passa a la direcció

teatral. La seva implicació no s’atura

aquí, ja que també ha produït i traduït

la versió en la nostra llengua d’aques-

ta obra d’Edward Albee. Com diu la

dita: “Qui no s’arrisca no pisca” i això

ho va tenir ben clar Josep Maria Pou

quan va assistir com a espectador de

l’obra a Nova York; no va dubtar ni un

instant a embrancar-se en la realitza-

ció de la versió catalana. Val a dir que

l’autor de l’obra, Edward Albee, era

una aposta segura: tres premis

Pulitzer i el qualificatiu, per part dels

entesos, de ser “un dels autors teatrals

més importants del segle XX” l’avalen.   

Tot plegat comença quan el dia del seu

50è aniversari un arquitecte de

renom, feliçment casat i amb un fill

adolescent, confessa a la seva gent que

estima una cabra. El que en principi

és comèdia es va transformant en

estupefacció fins que esdevé drama.

Però pel camí l’autor aprofita els rics

diàlegs per explorar temes tan

freqüents com la vida de parella, les

pors del desig, l’amor i la moralitat

desigual de la societat. I ho fa d’una

manera directa, incisiva, sense caure

en la barroeria i en els arguments

prefixats, transportant i per tant

implicant en aquest intens debat la

moral del mateix espectador. Aquesta

revelació obliga tot el nucli familiar i el

seu cercle, conformat per “l’amic de la

família”, interpretat per Blai Llopis, a

enfrontar-se a una crua realitat.

En aquest sentit, sorprèn la notable

interpretació de Marta Angelat, que

davant del difícil paper de muller del

malaurat arquitecte, combina d’una

manera notable la incomprensió, amb

la histèria continguda i l’atac de

banyes (mai millor dit) d’una dona

enamorada traïda per un boví. El

nerviosisme d’aquesta dona intel·li-

gent i sarcàstica té una forta presència

escènica que es reforça amb la sonora

trencadissa que protagonitza. Per

altra banda, tenim el fill de la família,

interpretat per Pau Roca, un dels

protagonistes de l’enèsima telesèrie

catalana, que si ja es trobava descol·lo-

cat per les inseguretats de la seva

adolescència i vida sexual, la tendèn-

cia zoofílica del seu admirat i potser

idolatrat parent l’acaba de trasbalsar i

fa aflorar els sentiments més contra-

dictoris.

En conclusió, una obra que sorprèn i

manté un ritme trepidant que només

baixa el llistó als darrers sospirs amb

l’aparició d’un personatge inesperat.

L’obra ja s’ha representat en diferents

teatres del Principat però encara es

podrà veure en poblacions com Gra-

nollers, Santa Coloma de Gramenet,

l’Hospitalet de Llobregat, Mataró,

Blanes, etc. Us recomanaria que l’a-

néssiu a veure amb il·lusió... però ja se

sap que actualment anar al teatre

representat al circuit convencional és

un autèntic luxe no apte per a tothom

i encara menys per a joves estudiants.

Per tant, estalvieu o demaneu un prés-

tec perquè és ben clar que a les admi-

nistracions d’aquest estret i llarg país,

l’educació i la cultura no els interessa

gens ni mica... deu ser que la ignoràn-

cia dóna més vots. 

Boi Sagarra

‘La Cabra o qui és Sylvia?’

Zona de teatre

Fitxa tècnica
Autor: Edward Albee
Traducció: Josep Maria Pou 
Direcció: Josep Maria Pou
Intèrprets: Marta Angelat, Blai
Llopis, Josep Maria Pou, Pau Roca 
Escenografia: Quim Roy
Vestuari: Maria Araujo, gif buit
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‘El Mikado’

L’altre dia passejant pel Paral·lel

em va cridar l’atenció la decoració

oriental que presentava el teatre

Apolo, tot estava ple de cartells amb

motius orientals, de mampares de

paper il·luminades o fins i tot d’aquells

típics fanalets vermells. Va ser llavors

que vaig descobrir el que s’hi repre-

senta durant aquests mesos: El Mi-

kado. És cert probablement que quan

comentes a la gent el títol, li poden

venir al cap altres coses amb aquest

nom, com per exemple un joc de taula

o uns cruixents palets de xocolata,

però si finalment opteu per entrar al

teatre, descobrireu un nou Mikado

que us sorprendrà. I parlant de

sorprendre, la meva sorpresa va ser

majúscula quan vaig descobrir que

juntament amb l’entrada del teatre,

podia comprar un tiquet gourmet i

gaudir d’un plat típic japonès, ja que

s’ha instal·lat al vestíbul del teatre un

conegut restaurant japonès que hi ha

a Gràcia.

Si ens centrem en el que l’espectador

pot veure en entrar al pati de buta-

ques, podem dir que El Mikado és una

opereta còmica en dos actes, ambien-

tada al Japó, de W. S. Gilbert i Arthur

Sullivan, considerats els pares del

teatre musical. És una obra que trac-

ta sobre la corrupció del poder vista

des d’una perspectiva totalment

humorística i absurda. L’argument de

l’obra gira al voltant d’una decisió del

Mikado, l’emperador japonès: queda

prohibit el flirteig a tot l’imperi sota

l’amenaça de la pena de mort. 

El Mikado és un espectacle que va

deixar molt bon record el 1986, i va

suposar la descoberta de l’opereta per

a molta gent. Joan Lluís Bozzo,

talment com fa vint anys continua

buscant la inspiració per al seu

muntatge en la tradició del teatre

Kabuki (escenografia horitzontal,

maquillatge-màscara), el còmic nipó i

la iconografia japonesa dels contes de

terror. En la tradició Kabuki els movi-

ments, els colors i el so s’integren en

un únic acte escènic. 

En el remake del 2006, El Mikado

conserva totes les coses bones de l’es-

trena i fins i tot ha millorat el conjunt

dels cantants-actors. Ara sona tot

millor, els moviments són més depu-

rats, els gags, actualitzats i oportuns,

el galant té planta i aptituds per al

paper, i el botxí sap ficar-se el públic a

la butxaca. Tot és més professional,

però també menys natural, potser. És

un musical excel·lent i anteriorment

era més una festa. Fa uns anys els

musicals no tenien tant reclam com

tenen ara i això també es notava als

escenaris. El muntatge ha guanyat en

espectacularitat, ha adquirit l’aire i la

frescor d’un producte idoni per demos-

trar que es poden fer musicals en gran

format en català i que a més són

rendibles, talment com Dagoll Dagom

ha constatat amb Mar i Cel.

Em sembla digne de destacar l’extra-

ordinari paper que hi aporta l’orques-

tra en directe, que dota l’obra d’una

gran vistositat i alegria, a la vegada

que aconsegueix embolcallar l’espec-

tador de tal manera que certament

per uns instants, si tanques els ulls,

creus que realment ets al Japó. 

Dagoll Dagom ha encertat una altra

vegada amb l’elecció de l’obra perquè

és una mesurada crítica social total-

ment actualitzada però amb un punt

d’ironia i de paròdia. Alguns dels

temes que hi apareixen són tan

actuals com l’Estatut de Catalunya,

algunes disquisicions sobre cadenes

de ràdio o simplement referències al

moment polític actual. 

En els temps en què vivim potser ens

farien falta més paròdies i més criti-

ques socials en clau d’humor. L’obra et

serveix per passar-t’ho bé durant les

dues hores i mitja que dura i a la vega-

da quan surts et queda aquella sensa-

ció que no és solament una opereta

còmica sinó que en el fons hi ha un

missatge, un missatge subliminar que

cadascú pot interpretar a la seva

manera, sobretot si s’anima a anar-hi. 

Adelina Itó
Estudiant de Documentació
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Vet aquí una petita mostra dels

festivals de cinema que es fan

des d’ara i fins a final d’any a les

terres catalanes. Aquestes pàgines no

pretenen ser un recull exhaustiu (per

a això ja teniu Internet), sinó una

petita mostra perquè pugueu veure’n

el ventall. També hi trobareu a faltar

els festivals de curtmetratges, que no

s’inclouen aquí. Però no patiu, esti-

mats lectors i lectores, potser en pro-

pers números apareixeran.

FESTIVAL DE CINEMA ASIÀTIC DE

BARCELONA (BAFF) 
Barcelona, del 29 d’abril al 8 de maig.

Les projeccions d’aquest festival amb

aires provinents d’Orient es podran

veure a l’Apolo, al CCCB i a la

Pedrera. Ens podem acostar a la cul-

tura asiàtica, sovint desconeguda,

però justament per això, tan atracti-

va. Són films que rarament s’estre-

nen a les sales comercials. En cada

edició hi ha una secció dedicada a un

país convidat, i també una d’anima-

ció. 

14a MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS

DE DONES

Barcelona, del 8 al 18 de juny.

Aquesta mostra té per objectiu pro-

moure els films dirigits per dones de

tot el món, i així conèixer l’evolució de

la dona en la direcció cinematogràfi-

ca. En la mostra hi ha diferents cate-

gories: homenatge, revelacions, ficció,

cinc recorreguts documentals, curts,

espai propi, film col·lectiu i videocre-

ació. 

SALA MONTJUÏC

Barcelona, del 6 de juliol al 5 d’agost.

Les nits d’estiu a la capital catalana

són més fresques als jardins del cas-

tell de Montjuïc, on una gran espla-

nada de gespa i una pantalla gegant

et conviden a veure una pel·lícula a

l’aire lliure i a escoltar grups de jazz

just després. Aquesta mostra de cine-

ma va néixer fa tres anys i de mo-

ment té molt èxit, sobretot entre el

públic més jove. Ja ho saps, prepara

el pícnic i, cap a Montjuïc que hi falta

gent!

RIU. VÍDEO & FILM FESTIVAL

Lleida, del 20 al 25 de setembre. No té

lloc a Lleida ciutat, sinó al Pallars

Sobirà, comarca del Pirineu lleidatà

plena de boscos i rius. És justament a

aquests últims a qui va dedicat el fes-

tival, ja que donen molta vida a la

comarca, tant quant a pesca, com a

les múltiples activitats que s’hi duen

a terme. Així doncs, la majoria de pro-

jeccions es relacionen amb l’aigua

com a recurs natural i font de vida. Hi

ha tres seccions on es poden presen-

tar els audiovisuals: El riu és vida, La

força del riu, i Riu i aventura. Un bon

lloc per conèixer rius d’arreu del món. 

SITGES-FESTIVAL INTERNACIONAL DE

CINEMA DE CATALUNYA

Sitges, del 9 al 18 d’octubre. Amb

arrels a la Setmana Internacional de

Cinema Fantàstic i de Terror, nascu-

da el 1968, un cop més arriba el festi-

val amb més renom de Catalunya.

Aquesta edició es dedicarà a l’univers

de David Lynch —director, entre d’al-

tres, de Mulholland Drive i de Lost

Highway— tant pel que fa a projec-

cions cinematogràfiques com a altres

realitzacions artístiques (còmics, vide-

oclips, etc.). El festival de Sitges pro-

mociona el cinema en català a través

d’una de les seves seccions, Audio-

visual català, a més de ser un dels fes-

tivals més importants d’Europa en la

secció de cinema fantàstic. Encara no

et convenç? Pensa que, a més d’assis-

tir-hi com a públic, també necessiten

molts col·laboradors, així que no dubtis

a reservar-te els deu dies d’octubre per

visitar la capital del Garraf.

18è GIRONA FILM FESTIVAL

Girona, de l’11 al 15 d’octubre. En

aquest festival, de caràcter interna-

cional, hi tenen cabuda moltes cate-

gories; des de curtmetratges, films

d’animació, videoart, publicitat, pas-

sant per retrospectiva, cinema a la

carta, i com és d’esperar, una secció

dedicada a les obres gironines i al seu

entorn. El tema és lliure i la partici-

pació, oberta als cinc continents. 

L’ALTERNATIVA 2003. FESTIVAL DE CINE

INDEPENDENT

Barcelona, de l’11 al 19 de novembre.

Va néixer fa dotze anys i ja s’ha conso-

lidat com un festival europeu de

referència en cinema jove, innovador i

independent. S’hi poden presentar

tant llargmetratges com curts. L’orga-

nització és a càrrec de La Fàbrica de

Cinema Alternatiu de Barcelona. 

RESFEST. FESTIVAL DE CNEMA DIGITAL

Barcelona, de l’1 al 15 de desembre.

Al Mercat de les Flors, un bon espai

per mostrar un tipus de cinema que

gràcies a les noves tecnologies cada

cop anirà adquirint més força i més

adeptes. 

Anna May

Zona de cinema

Anem de festivals de cinema per
Catalunya!



DIJOUS PAELLA

Us presentem Dijous Paella, una nova banda disposada
a engruixir aquesta avantguarda de músics valents i
desacomplexats que afronten el seu treball com si en
aquest país mai no hi hagués hagut autoodi i tot plegat
hagués estat un malson. Pomada, La Carrau, Mesclat,
Xot, Xerramequ Tiquis Miquis... música que se’n fot
dels prejudicis provincians i que seria capaç de barrejar
xocolata amb salfumant per veure quin gust té.
Ara surten aquests, Dijous Paella amb músiques d’aire
rumbero però amb una secció de vents de fusta que ens
recorda el so de la cobla.

Un cop més, no es tracta de reblar l’ortodòxia del
gènere sinó de ballar fins a perdre les forces.
Comprovem, doncs, que hi ha gent que va fent barre-
ges fins que explota.

Dijous Paella és un grup de música popular a l’entorn
dels aires de la rumba catalana, empeltat de ritmes
caribenys però amb una secció de vents que recorda
més el timbratge de la cobla que no pas els metalls de
la salsa.

Ja és a la venda l’esperat disc de Dijous Paella. Aquest
estiu podreu veure’ls i escoltar-los en diferents pobla-
cions, en festivals i festes majors. Si no us ho voleu
perdre, consulteu l’agenda del grup. 
I si encara no sabeu com sona, us convidem a visitar la
pàgina web del grup, www.dijouspaella.com des d’on
us podeu descarregar “Que arribi l’estiu”, la cançó
amb què es presenten, i també podeu escoltar un tros
de cadascuna de la resta de cançons que conformen el
disc.

Veu: Francesc Ribera “Titot” (ex Brams, Mesclat...)
Veu: Àgata Casas (Xerramequ Tiquis Miquis...)
Contrabaix: Albert Vila (ex Brams, Big Band de Vic...)
Guitarra: Marc Serrats (ex Goldfinger, Xerramequ
Tiquis Miquis, Ensaladilla Soun System...)
Trombó: Eric Herrera (Dr. Calypso, Glissando...)
Tenora: Elisenda Vilarrúbias (La Principal de la Nit...)
Tible i fiscorn Xevi Capdevila (Lluïsos de Taradell...)
Caixó: David Vinyoles (Omelé...)
Percussió: Santa Salas (ex Orquestra Mirasol...)
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GLISSANDO*

L’últim disc del grup barceloní es titula Surplus. Des del
primer treball porten a escena un pop cantat en català
molt personal que va obrir una nova via poc habitual en
la majoria de grups catalans. Guitarres intimistes i la deli-
cada veu de la Laia, suggerent i melangiosa.

Surplus és un regne encantat poblat per melodies màgi-
ques. La melodia com a pedra filosofal, genoma i raó de
ser del pop. Melodies. Ara exaltades, ara tendres i malen-
conioses. En algunes ocasions, refrescantment clàssiques;
en d’altres, sorgides d’un calaix que mai ningú no havia
obert abans. Melodies etèries i exquisides. Melodies
directes. Melodies de porcellana i de cristall, amb un toc
naïf per moments, dolçament torbadores a estones.
Melodies que en Miqui Puig, com a productor, ha sabut
tallar a mida del cor i l’ànima dels Glissando*. Melodies
que vesteixen poesies i adquireixen vida quan es troben
amb la preciosa veu de la Laia, com si es tractessin de
misteriosos titelles japonesos. 

Per a molta gent, Surplus és la passa endavant que el pop
facturat a Catalunya necessitava de feia molt. Una passa
que es gestava des de fa temps, que prenia forma pausa-
dament, s’enriquia dia rere dia i guanyava fermesa i
complexitat, com correspon a una obra cridada a
convertir-se en un referent de la darrera generació del
pop de casa nostra.

Oriol Solà
Estudiant de Dret

Zona de música



núm. 822

No, no es tracta de trencar l’olla,

ni de participar en curses de

sacs, ni de buscar caramels en un

gibrell ple de farina. La gimcana de la

Borsa d’intercanvi lingüístic consis-

teix en una sèrie d’activitats que

organitza la Xarxa de Dinamització

Lingüística per tal que els nouvinguts

a les terres catalanes coneguin la

cultura del nostre país mitjançant

diverses propostes. En cada activitat,

a més, els participants a la gimcana

han de respondre una sèrie de

preguntes o mots encreuats relacio-

nats si volen obtenir els punts que els

permeten guanyar el premi final. El

premi del primer semestre va consisi-

tir en un cap de setmana per a sis

persones a Olot. Els guanyadors van

poder gaudir de la natura, tot passe-

jant pels boscos i pels volcans de la

comarca i obrir-se nous camps en la

gastronomia típica catalana. 

Pel que fa a les activitats, durant el

semestre passat es va anar primer a

la cavalcada de la Mercè, “Nit de

Bèsties”, on els participants van

poder veure tot el bestiari folklòric

català acompanyat per percussionis-

tes, passejant pels carrers més

emblemàtics del barri gòtic de Bar-

celona, tot gaudint de l’aire festiu que

es respira aquells dies. “Quanta gent

en aquests carrers tan estrets!”, co-

mentava un holandès, mentre saltava

amb una llauna de cervesa a la mà.

L’activitat següent va consistir a assis-

tir de públic al programa de l’Albert

Om El Club. Encara que molts no en-

tenguessin gairebé res del programa,

el fet d’estar en un plató de televisió i

seguir el funcionament en directe els

va agradar molt.

El 20 d’octubre va tenir lloc la festa

de benvinguda organitzada per la

Plataforma per la Llengua, “Festa

means Party”, on hi va haver música,

castells i jocs per a tots els que tin-

guessin ganes de riure i passar-s’ho

bé una estona. Va servir, així mateix,

de lloc de trobada entre diferents

estudiants de diverses facultats. 

L’activitat següent va ser una visita

guiada pel Modernisme de Barcelona,

conegut sobretot pels edificis gaudi-

nians del passeig de Gràcia. En pocs

dies es va anar també al Parlament

de Catalunya on, a través d’una visi-

ta guiada, en vam poder descobrir

tots els racons. “Me l’imaginava més

gran!”, va ser la reacció general en

veure el saló de sessions. Un altre dia

es va fer una visita al Teatre Nacional

de Catalunya, no pas per veure una

obra, sinó per descobrir-ne el funcio-

nament per dins. Els participants de

la gimcana també s’ho van passar

d’allò més bé al Mercat de la Boque-

ria, on a partir d’un seguit de qües-

tions que es demanaven, van haver

de córrer amunt i avall per totes les

parades.

Aprofitant la festa de reconeixement

als voluntaris per la llengua, que va

tenir lloc al Camp Nou, es va fer una

altra prova de la gimcana. Tampoc no

podia faltar la visita a la Biblioteca

Nacional de Catalunya, al barri del

Raval, tant per tot el que conserva,

com per l’edifici històric on s’ubica. I

la gimcana va acabar tal com va

començar, voltant pels carrers del

barri gòtic de Barcelona: en aquest

cas, però, per la Fira de Santa Llúcia,

on els participants van conèixer la

figura del caganer al pessebre. 

En aquest segon semestre s’ha conti-

nuat amb la mateixa idea, i ja s’han

fet i es continuen fent diverses activi-

tats culturals. En primer lloc, es va

anar al Museu d’Història de Cata-

lunya, aquesta visita va servir per

eixamplar coneixements sobre els orí-

gens i els esdeveniments històrics

més importants que ha viscut Cata-

lunya. Seguidament es va anar a la

Fundació Miró on, a part de visitar

l’exposició permanent, es va aprofitar

per veure la mostra “De Picasso a

Rauschenberg”. Seguint amb el cir-

cuit als barris de Barcelona, es va fer

una visita guiada pel Born i la Ri-

bera. 

A part d’aquestes activitats, se n’han

programat d’altres, com ara un reco-

rregut per la Barcelona revolucionà-

ria, una visita a un diari català, i per

descomptat, l’assistència el dijous 27

d’abril a la festa Primavera de la

Llengua, a la qual tots i totes hi esteu

convidats. Us hi esperem! 

Anna May

Zona d’intercanvi

Gimcana de la Borsa d’intercanvi
lingüístic: a trencar l’olla!



abril-06 23

Què és? 
¡eureka! és la primera revista gratuï-

ta de divulgació científica i cultural

publicada mensualment, que proposa

apropar temes de cultura general

molt diversos a la ciutadania —sense

límit d’edat ni d’ocupació— d’una

manera atractiva i entretinguda, tant

en relació amb el format —per mitjà

d’un disseny modern, en què la imat-

ge té preponderància sobre el text—

com el contingut —sobre temes no

caducs escrits en un estil col·loquial,

atractiu, proper, comprensible—, i

que la converteixen en una revista

que val la pena de conservar.

De què tracta?
Els temes que engloba pertanyen a

matèries tan diverses com ara l’antro-

pologia, l’art, l’astronomia, la biologia,

la biomedicina, l’economia i la políti-

ca, l’enologia, la física, la història, la

informàtica, la lingüística, la literatu-

ra, el medi ambient, la meteorologia,

la mitologia, la natura, la nutrició, el

pensament, la química, la salut, la

societat i la tecnologia. Els continguts

són rigorosos i de qualitat, i estan

redactats i editats per un equip

format íntegrament per científics i

humanistes amb molta experiència en

divulgació i docència.

Qui la fa?
Omnis cellula és una associació cien-

tificocultural sense ànim de lucre que

es dedica a la divulgació de la ciència

i la cultura i està vinculada a la

Universitat de Barcelona —amb seu a

la Facultat de Biologia. L’equip de

redacció prové d’àmbits tan diversos

com els continguts de la revista i

l’equip directiu està format per

Héctor Ruiz i Jesús Hernán.

On es pot aconseguir?
Fins ara la revista s’ha repartit

gratuïtament, amb un tiratge mitjà

de 100.000 exemplars, quatre tardes

al mes —de 16 a 20 h, per evitar la

sobresaturació de publicacions gratuï-

tes que es reparteixen al matí— als

punts més concorreguts de Barcelona

capital i la zona metropolitana. Els

mètodes de difusió, però, s’estan rede-

finint, i en el futur segurament se’n

trobaran exemplars a les facultats o

fins i tot es podran rebre directament

a casa.

D’altra banda, ¡eureka! disposa també

d’una versió electrònica (www.revista-

eureka.com), un portal de ciència i

humanitats que inclou tots els contin-

guts de la revista, els números ante-

riors, els articles ampliats, tires còmi-

ques, galeries d’imatges, concursos i

moltes propostes més. Així mateix, per

mitjà de la pàgina web es poden fer

suggeriments, enviar articles propis o

fins i tot subscriure’s per rebre la

revista a casa o informar-se d’on es

repartiran els propers números.

Números
Fins ara hi ha tres números penjats i

repartits consultables des de la pàgi-

na web; el primer, del mes de novem-

bre, mostra en portada articles com

ara “Einstein: el geni més famós de la

història”; el segon, de gener, “Crear

vida al laboratori: a la recerca  dels

nostres orígens”, i el tercer, de febrer,

“Dinosaures del Juràssic: els reis de

la prehistòria”. El quart número

sortirà a final de març i tractarà d’es-

tratègies de la natura per sobreviure

al fred, entre altres temes.

Tria lingüística
La revista apareix publicada, en

format paper, tant en català com en

castellà, amb un percentatge aproxi-

mat del 50 %; el format electrònic, en

canvi, és 100 % bilingüe. L’opció del

bilingüisme, però, respon a la volun-

tat de l’equip directiu d’arribar al

màxim nombre de lectors, en concor-

dança amb l’objectiu principal de di-

vulgar la ciència i la cultura a tothom,

independentment de la llengua —per

això en el futur vol afegir l’anglès com

a tercera llengua. Així, sobre la base

de la realitat lingüística de Barcelona,

¡eureka! espera que els malabars que

fa amb totes dues llengües facin que

els catalanoparlants llegeixin la revis-

ta sencera sense sentir el seu idioma

discriminat, i els castellanoparlants

tampoc no la descartin de bon princi-

pi i, a més de llegir els articles en

castellà, s’interessin pels articles en

català, ja que s’hi troben intercalats.

Eva Gomàriz
Estudiant del doctorat Llenguatge i

Variació

Zona mediàtica

‘¡Eureka!’
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Diversitat al Raval

El Raval és un barri barceloní

situat entre la ronda de Sant

Antoni, la ronda de Sant Pau, el

Paral·lel, les Rambles de Barcelona i

el carrer Pelai. És a dir, tot l’espai

físic de dins d’aquestes vies grans,

conegudes i que limiten el barri cons-

titueixen el Raval.

Un cop trepitges el Raval, accedeixes

a l’escenari intercultural propi del

barri, ja que un dels aspectes més

rellevants que el descriuen és el

veïnat català fusionat amb el veïnat

provinent de diferents països d’arreu

del món. Al Raval hi conviuen cata-

lans, àrabs (del Marroc, Síria, Algèria,

Palestina, etc.), filipins, pakistanesos,

russos, sud-americans, ucraïnesos,

europeus… Aquest veïnatge multicul-

tural característic del barri es reflec-

teix en les empremtes culturals,

lingüístiques i religioses que deixen

els mateixos veïns a cada pas que fan

dia a dia; sense adornar-se’n, estimu-

len els nostres sentits sensorials com

a visitants:

— Vista: els colors i el tipus de vesti-

menta que utilitzen a la vida

quotidiana, a les festes i als actes

religiosos; els serveis i productes

de les terres d’origen dels propie-

taris dels establiments, centres

religiosos així com esglésies i

mesquites.

— Olfacte i gust: les aromes i gustos,

als carrers, dels diversos menjars

que es cuinen a les llars —també

podem olorar i tastar aquestes

gastronomies de les diferents

cultures en la gran varietat de

restaurants de cuina catalana,

castellana, pakistanesa, filipina,

etc., que hi ha per la zona—, el

perfum dels aliments i les espè-

cies que trobem i tastem a les

botigues del barri.

— Oïda: l’ús de les diverses llengües

pròpies del veïnat del Raval, com

ara el català, el castellà, l’àrab,

l’urdú, el filipí…; la música, reflex

de la cultura artisticomusical de

les societats; les rialles dels més

petits, que omplen de música els

carrers del Raval, el vaivé incan-

sable dels monopatins... 

— Tacte: la calor (‘proximitat’) i el

fred (‘distanciament’); és a dir, la

qualitat i el tipus d’interac-

cions entre els veïns i els

visitants.

Tot aquest moviment ple de

vida i de valors caracterís-

tics de les diverses cultures

que hi conviuen dóna sentit

a aquest barri, envoltat

d’una gran varietat d’estils

arquitectònics que s’entre-

mesclen per oferir aquest

espai que evidencia d’inter-

culturalitat. 

Ravalejant ens trobem els típics

carrers estrets amb porteries petites

característics de qualsevol medina

antiga, balconets amb persianes

venecianes als quals s’hi aboquen

curiosos per contemplar les històries

dels seus veïns i visitants; l’antic

Mercat de la Boqueria, que diària-

ment ens ofereix un espectacle on els

aliments frescos d’arreu del món són

els protagonistes; les esglésies i la

resta d’edificis que pertanyen als

diferents estils artístics, com ara al

romànic, gòtic, barroc, neoclassicis-

me, modernisme… També hi desta-

quen les noves estructures arqui-

tectòniques, com la nova Facultat de

Geografia i Història de la Universitat

de Barcelona, la rambla del Raval, els

passejos per als vianants, els nous

habitatges, les poques escoles d’edu-

cació primària i d’educació secundà-

ria públiques que hi ha, l’Escola

Oficial d’Idiomes, el Centre Cívic de

Drassanes, els museus, etc.

Aquest conjunt d’espais, temps,

persones i cultures donen la benvin-

guda a nous projectes educatius,

sanitaris, de lleure i culturals alter-

natius a l’estil de vida a què estem

acostumats en la cultura occidental i

ens ofereixen serveis centrats en el

benestar de l’individu on predominen

les tendències naturals i orientals

així com una alimentació basada en

productes naturals sense tractaments

químics.

Anar al Raval és un viatge fascinant!

Us convido a ravalejar!

Sandra Díez Garcia 
Llicenciada en Pedagogia i estudiant

de Psicopedagogia

Trepitjant la zona
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La cita s’ha extret d’una de les

parets de l’exposició dedicada a

Francesc Gimeno que, fins al 21 de

maig, es pot visitar al MNAC. I l’ex-

pressió que Pla, gran admirador de

l’artista, va pronunciar davant la

lúgubre realitat quotidiana de

Francesc Gimeno, és la mateixa que

desperten els quadres d’aquest gran

pintor en l’espectador actual de la seva

obra: “Pobre Gimeno”. 

En el primer cas, pobre per la realitat

sòrdida de la seva llar, per la humiltat

i la tendresa del context, per la

mancança de mitjans o la mirada tris-

ta dels que el van envoltar. En el segon

cas, perquè l’artista, tot i tenir el

talent, la força o la mirada inquisitiva

de qui se sap bon observador, va viure

lluny dels cercles artístics de l’època,

lluny de la parafernàlia que envoltava,

mentrestant, altres pintors que sí que

eren reconeguts. Van haver de passar

uns anys perquè Francesc Gimeno

guanyés, per mèrits propis, el reconei-

xement del públic i definitivament es

pogués dedicar per complet a la que va

ser la seva gran passió i vocació: la

pintura realista. Això va succeir

després de l’èxit de la primera exposi-

ció a la sala Dalmau, l’any 1915.

Després d’aquest èxit, un petit grup de

pintors li va finançar les excursions a

la Costa Brava, on Gimeno va pintar

els quadres que li van donar sustent

fins al dia que va morir, dotze anys

després. D’aquesta època, que coinci-

deix amb l’última part de l’exposició,

mereixen una menció especial Eixides

de Sabadell (1920-1925), Sagrada

Família (1915-1917), Un poble empor-

danès (1918) o el senzill i tendre, petit,

però no per això menys magnífic, El

Paradís (1916-1917). 

Un artista, doncs, maleït, tal com

reflecteix el títol de l’exposició; contem-

porani del modernisme català, però

que va passar desapercebut en aquella

l’època. Un pintor a contracorrent, que

en la seva trajectòria, ja en el segle XX,

ens recorda en el traç el millor

Velázquez, com es reflecteix en els

quadres La petita i el seu compan-

yó(1891) o Dona dormint (1899), així

com l’excel·lent Autorretrat (1918-

1920), que va pintar anys després i que

per si mateix ja fa merèixer el conjunt

de l’exposició. En aquest quadre, es pot

veure-hi, al fons, un bust del mateix

Gimeno, que li devia haver regalat al

seu fill poc abans de marxar a

l’Argentina. Un fill, Martí, que potser

va ser el més proper a l’ànima sensible

del seu pare i que, en marxar, va deixar

l’artista amb la mirada enyorada, folla

i més esglaiada que mai. 

Ara, en aquest passeig per l’obra de

l’autor, es poden contemplar simultà-

niament les diferents èpoques per les

quals va passar l’artista. Així, en els

primers retrats familiars, on els prota-

gonistes dormen o bé estan capficats

en tasques manuals com els brodats o

la lectura, hi trobem una constant en

la mirada closa de les figures, evoca-

dora de la innegable puresa de la

infància.

Els nombrosos autoretrats, que van de

l’oli al carbonet, o del llapis a la tinta,

ofereixen un ventall de perspectives

sobre l’autopercepció de l’artista, inte-

ressant en l’evolució. Els anys obscurs

no són menys interessants, i el realis-

me, tot i que l’artista només es pogués

dedicar a pintar els dies festius i en

curtes estones lliures, presenta una

evolució transgressora admirable, que

es va veure recompensada a partir de

1915. D’aquí fins al final dels seus

dies, Gimeno ja no serà un autor

maleït, però aquesta etiqueta roman-

drà tan adherida a la seva pell, que

fins i tot ara, en ple segle XXI, no

podrem deixar de pensar, en observar

els seus quadres “Pobre Gimeno”.

Joan Mulero
Estudiant de Teoria de la Literatura 

i Literatura Comparada

“A la casa (...) hi feia un fred (...) destil·lat i humit (...). 

Es veié venir, del fons del corredor, silenciosament, una 

dona amb un aire resignat i trist, un mocador negre al cap, 

d’una pal·lidesa cadavèrica i un aire totalment absent (...). 

Un ambient depriment (...) d’una vulgaritat gairebé tètrica, 

sense remissió, total. El meu primer moviment fou dir: 

“Pobre Gimeno.” 

Josep Pla

“Pobre Gimeno”

Zona d’art



El bookcrossing parteix de la idea

de socialitzar els llibres i d’aques-

ta manera compartir-los amb la resta

d’individus del seu entorn, barri o

ciutat. Així doncs, podem dir que el

plantejament és bastir una biblioteca

global sense parets ni prestatgeries,

sense límits geogràfics, amb la finali-

tat d’arribar més enllà. L’objectiu

principal és alliberar el llibre: ens

endinsem a la pàgina www.book-

crossing.com, registrem el llibre en

qüestió per mitjà del BCID (número

d’identificació bookcrossing) i, a conti-

nuació, només cal deixar-lo en un

banc, en una cafeteria o bé en un lloc

on ja hi hagi una tradició de dipòsit i

on els bookcrossers solen fer els inter-

canvis.

Per a qualsevol dubte us recomanem

navegar per la pàgina de bookcrossing

esmentada anteriorment. En el nostre

país, concretament a la ciutat de

Barcelona, es calcula que hi ha entre

2.000 i 3.000 bookcrossers. És a Bar-

celona, també, on hi ha un plataner,

considerat un espai de pelegrinatge

per als bookcrossers, situat entre

Villarroel i Consell de Cent, just

davant la Biblioteca de Catalunya; hi

ha força activitat i s’hi poden aconse-

guir llibres de tot tipus. També s’ha de

dir que molts llibres registrats s’aca-

ben perdent o bé la gent que els troba

per diversos motius no els retorna als

espais alliberats.

Una pàgina que aconsellem en l’àmbit

local és:

www.guinarda.com/paginas/pagdiv/bo

okcrossing.htm

En aquesta pàgina hem trobat, com es

pot observar a continuació, una defi-

nició clara de què és el bookcrossing i

els seus orígens:

Què és bookcrossing?
El bookcrossing va néixer a Estats

Units per iniciativa d’un informàtic,

Ron Hornbaker.

La idea va sorgir quan Hornbaker va

veure que a Internet hi havia pàgines

dedicades a seguir tota mena d’objectes

(bitllets, cameres fotogràfiques, etc.) i

va pensar fer el mateix però amb

llibres. Així va néixer el projecte

Bookcrossing.

Bookcrossing és una iniciativa que

pretén “convertir el món en una

biblioteca global” de manera total-

ment gratuïta.

Les tres erres del Bookcrossing:

Read: llegeix 

Register: registra 

Release: allibera

Així doncs, us recomanem que feu una

mica el xafarder pels diferents webs

que us hem indicat i també per tots

els altres que trobeu en els diferents

cercadors. Salut i llibres!

Alfred Verdaguer
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Relatsencatalà és un web dissen-

yat per Omatech en col·laboració

amb Edditio. Omatech és una empre-

sa catalana creada el 2001 i formada

per un equip d’emprenedors que

provenen de l’àmbit de la consultoria

tecnològica, que es proposa ampliar

l’experiència en la gestió de projectes

tecnològics. D’altra banda, Edditio

neix l’octubre de 2002 com a consulto-

ra creativa i d’estudi de disseny espe-

cialitzat.

Aquesta feina conjunta ha permès

crear Relatsencatalà, un web que

funciona des de fa més de dos anys

que ha rebut el Premi Lletra 2004. 

La particularitat que fa que aquest

web sigui especial o de cert interès és

el fet que s’hi poden penjar els relats.

Les noves tecnologies van guanyant

successivament mercat a la impressió

tradicional en paper i, si publicar en

alguna editorial es fa cada cop més

difícil per als joves escriptors, ara,

Internet, en aquest cas la pàgina web

de Relatsencatalà, posa les coses fàcils

als lletraferits que comencen a aven-

turar-se en l’ofici d’escriure. Per publi-

car els relats en aquesta pàgina només

cal que estiguin escrits en català, i un

cop penjats al web, tothom que el visi-

ta els pot llegir. Així, es poden votar els

relats que més han agradat dels que

s’han llegit. Els relats, sotmesos a les

votacions del públic, es classifiquen en

www.relatsencatala.com

‘Bookcrossing’: la biblioteca global

Ciberzona



Fa sis dies que me’n vaig a dormir amb la seva cara gra-
vada a la ment. Quan em desperto encara és allà, davant
meu, tot i que no recordo haver-la somniat ni una sola nit.

Penso que li haig de trucar, o almenys
enviar-li un missatge. Sí, un missatge de
mòbil. És de covards, però admeto que
jo en sóc un. M’agradaria haver nascut
trenta anys abans per poder-li escriure
una carta i no semblar massa romàntic.
Avui dia ja ningú no escriu cartes. Que
trist. A la bústia només hi ha les factures
del gas, intercalades amb les del telè-
fon, l’aigua i la llum i, de tant en tant,
alguna postal d’algun despistat que
encara no té Internet, o bé d’algú que
vol fer ostentació de les seves vacances

a la Patagònia. Una carta ara no és una bona idea. A més,
tampoc no n’estic enamorat. Només la conec d’un dia.
No voldria que tingués, des de bon principi, una idea
errònia de mi. 
Ja ho tinc! Sé que treballa a la ràdio. Buscaré la seva
adreça electrònica per Internet i li escriuré un correu
electrònic. Qualsevol hi pot tenir accés, a això. Sí. Molt
més fàcil i sense cap compromís. 

Tot i que, si no em contesta, no sabré mai si és que no li
ha arribat, no l’ha llegit o bé no ha tingut ganes de con-
testar-lo. Quin remei. Hauré de viure amb aquest tur-
ment. M’hi poso ara mateix. 

Anònim

Ara m’agradaria passejar per Manhattan, anys setanta i
recordar-te en blanc i negre. Acabaríem ballant abraçats
enmig d’una illa de jazz, farts d’un bon vi i farts dels nos-
tres cossos nus. Idealitzo i m’encanta creure que tindré
fills amb vostè. Dona de bé i bella, que visqui Plató eter-
nament! 

Alfred Verdaguer

MO NO SÍL· LAB

Ring ring. Són les set. Bon day. Tinc son. Get up! Come on. Sí. Ja va. Tot dret.
Ah! Quin fred! Bath now! Quick! What a face. Por. Clothes on. Eat i drink llet.
Claus, phone i bye. Stairs down. Bike. Street up. Ja hi sóc. Class. Break. Class. No
puc més. Lunch time. Per fi. Rest al sol. Work now. Oh no. Phone, write, think.
Bike home. Ja hi sóc. Mmm... Smell. No de ca meu. Cook. Go out i dance. Quin
pet i quin laugh. Kiss and sex. Good nit. Fins mai. Dream. What a dream!

Anna May

... silenci... els ulls apagats... plouen margarites blanques
al meu llit, m’abracen, em tapen i recordo unes flors que
jugaren amb la meva boca...

Anònim
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les seccions “Els més llegits”, “Els més

votats” o “Els més comentats”.

Aquestes seccions, doncs, contenen

relats d’un interès especial i suposen

una tria dins la immensa mar d’es-

crits que a hores d’ara conté aquesta

pàgina. Així mateix, també hi ha una

secció en què l’editora destaca els

relats que més li han agradat

“L’editora destaca”, i una altra en

què se seleccionen diversos autors a

l’atzar “Autors a l’atzar”. D’aquesta

manera, el visitant pot trobar, a la

pàgina principal, autors que si els

hagués hagut d’anar a buscar a l’ar-

xiu, probablement no els hauria

llegit. La promoció del relat es fa,

així, des de diversos angles per tal

que les possibilitats d’accessibilitat

al públic siguin més elevades i

millors.

Cal dir que sota la denominació relat

s’admeten des d’articles d’opinió a

poemes, i també assajos, biografies,

literatura juvenil, fantàstica o de

caràcter social. Tota expressió literà-

ria hi té cabuda. Trobem també en el

web diversos concursos literaris amb

premis en metàl·lic que varien en

funció de la convocatòria, però que se

situen al voltant dels mil euros en

molts casos. Una altra eina per fer

més atractiva una pàgina que ja ho és

prou per si mateixa.  

Relatsencatalà s’està convertint en

una editora per a joves escriptors, en

una primera sort de caçatalents o en

un lloc d’intercanvi i promoció d’es-

crits entre lectors i escriptors. A més,

posa en contacte lectors i escriptors

de parla catalana en el que esdevé un

nexe d’unió per als parlants de la

nostra llengua. La pàgina és a esto-

nes una mena de cafè literari, però

amb la diferència que no hi ha exclu-

sions per accedir a les tertúlies que la

pàgina genera. En aquest cas, les

noves tecnologies suposen una igual-

tat d’oportunitats per a tots els relats

que aspiren a ser publicats o, senzi-

llament, a ser llegits.

A banda del que s’ha referit, fa uns

mesos va aparèixer la primera publi-

cació de Relatsencatalà. El llibre és

una impressió en paper que recull

alguns dels primers relats que s’han

anat penjant a la pàgina. El llibre es

pot adquirir al preu de 15 euros

únicament, però, a través del web.   

Es tracta, doncs, d’una iniciativa de

fa un parell d’anys que comença a

donar els primers fruits i que apunta

a ser un focus de nous noms per a les

lletres catalanes. L’oferta que hi

podem trobar és d’allò més variada.

De moment, us presentem un poema

d’un escriptor que es fa anomenar

Capdelín i que es titula “Sí, vull!”

Joan Mulero

El sofà literari
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Fa unes setmanes va anar a parar

a les meves mans un exemplar

del llibre Ciudad de cristal, de

Paul Auster. És un llibre que havia

llegit en l’edició de butxaca d’Ana-

grama feia ja un temps, i que m’havia

sobtat en molts aspectes, però espe-

cialment pel pes que tenia l’atzar dins

la trama argumental. Ara, de nou, era

l’atzar que em portava a les mans

aquesta nova versió de la novel·la, ja

que en mirar detingudament la porta-

da, vaig veure que no es tractava del

llibre que havia llegit jo feia uns anys,

sinó d’una adaptació gràfica que Paul

Karasik i David Mazzucchelli havien

elaborat per encàrrec del reconegut

autor de Maus, Art Spiegelman. 

No vaig poder evitar iniciar immedia-

tament la lectura d’aquesta nova

versió. I la veritat és que ara haig de

dir que aquesta no constitueix només

una simple adaptació al format còmic

d’una valuosa novel·la, sinó que esde-

vé un experiment i una aportació inte-

ressants al gènere que sovint s’ha

coincidit a anomenar novel·la gràfica. 

La novel·la d’Auster relata la història

de Quinn, un escriptor que de jove

havia escrit poesia i assaig però que

davant de la mort de la seva esposa i el

seu fill, de sobte renuncia a tot, s’aïlla

en el seu apartament i es dedica a

escriure novel·les policíaques que

signa sota el pseudònim de William

Wilson. Tot comença per atzar, quan

Quinn rep de matinada una misterio-

sa trucada d’algú que pregunta pel

detectiu Paul Auster. L’escriptor res-

pon que s’han equivocat. Però el telè-

fon sona una i una altra nit, fins que

Quinn decideix agafar-lo i, tot prenent

la personalitat del detectiu de les

seves novel·les, respon que ell és Paul

Auster. És així com comencen els

avatars d’aquest personatge que,

embarcat mesos i mesos en el segui-

ment d’un possible assassí, davant

d’una situació cada cop més incom-

prensible i inversemblant, acabarà per

no saber ni tan sols qui és, ni d’on ve

ni allò que ha fet en els últims mesos.

Una trucada telefònica donarà lloc al

trànsit cap a una altra forma de vida

d’un personatge que vol desaparèixer

d’aquest món sense deixar rastre i que

no escriu sinó per a ell mateix. 

La història, ja suggestiva, s’enriqueix

notablement en l’adaptació de Mazzu-

chelli i adquireix nous sentits que a

priori no tenia. Mazzuchelli no es limi-

ta a seguir la història de Quinn, sinó

que adapta els dibuixos a la subjectivi-

tat del protagonista. Els dibuixos, així,

es tornen purament simbòlics en

alguns passatges dels llibres. La imat-

ge mostra clarament el poder de

suggestió i una enorme capacitat acla-

ridora en l’aprofundiment dins la

psicologia del personatge. Mazzucheli

ens converteix en uns espectadors de

luxe i ens situa a la primera fila de la

subjectivitat d’un Quinn que cada cop

és més detectiu i menys escriptor, cada

cop més personatge i menys persona, o

potser tot el contrari, més vital a

mesura que passen les vinyetes,

segons com es vulgui veure.     

No diré que siguin millors les vinyetes

de la novel·la gràfica que les línies

escrites per Paul Auster, però allò que

es fa palès en aquesta adaptació és

l’enorme potencial d’aquest nou gène-

re àgil i contemporani.

La novel·la gràfica és un gènere enca-

ra poc clar i delimitat. El terme pren

forma cap als anys seixanta i setanta

als Estats Units, com un intent d’un

sector d’intel·lectuals de reivindicar el

còmic com un mitjà artístic, enfront de

la concepció imperant a l’època dels

que el veien com un mitjà més aviat

humorístic, frívol i infantil. Així, del

que es tractava era de portar a la

vinyeta una novel·la o una obra amb

més ambicions literàries, per mostrar

les grans aportacions que podia fer el

còmic al món de l’art i demostrar, alho-

El còmic: un gènere per al segle XXI

Zona de lectura
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ra, la gran contemporaneïtat d’aquest

nou format clar i suggestiu. 

Si ara volguéssim definir el terme

novel·la gràfica, li atribuiríem les

característiques següents: format i

impressió de luxe, generalment en

tapa dura; un sol autor o un grup d’au-

tors, però de prestigi; pretensions

literàries i investigació formal; una

única història llarga i completa; i

destinació a un públic adult o madur.

Per això mateix ara s’utilitza el terme

per definir, retroactivament, moltes

obres anteriors a l’aparició i difusió

d’aquest. Així, sota aquesta denomina-

ció trobem obres tan diverses com ara: 

➭ From Hell, d’Allan Moore i Eddie

Campbell. La primera edició com a

obra completa no apareix fins al

2001, però es publica per capítols a

la revista Taboo des de l’any 1989.

From Hell, que s’ha erigit com un

clàssic de la novel·la gràfica, s’am-

bienta en els dies d’esplendor de

Jack el Destripador, i pren com a

punt de partida la teoria de

Stephen Knight, segons la qual els

assassinats serien el resultat d’una

conspiració per ocultar el naixe-

ment d’un fill il·legítim del príncep

Albert Víctor, duc de Clarence i nét

de la reina Victòria. Però més enllà

d’això constitueix també un retrat

profundament crític de l’Angla-

terra victoriana i de les profundes

desigualtats socials de l’edat

daurada de l’Imperi britànic. 

➭ Pilules bleues, de Frederik Peeters.

De l’any 2001, relata una història

d’amor entre l’autor i la seva pare-

lla, que viu afectada per la síndro-

me d’immunodeficiència adquirida

juntament amb el seu fill. Cons-

titueix un testimoni intimista,

sincer i desenfadat de la relació

amb la malatia; ajuda a entendre la

realitat i desmitifica molts tòpics

que van sorgir a l’entorn d’aquesta.

Peeters s’allunya del drama brin-

dant una mirada honesta, realista i

raonable, i ens fa viure en primera

persona la tendresa d’una història

realment commovedora.

➭ Persepolis, de Mariane Satrapi. Tal

com fa Spiegelman, Mariane Sa-

trapi sap combinar el to desenfadat

i escèptic de la seva mirada amb la

profunditat de l’anàlisi històrica de

l’Iran on va créixer. Satrapi relata

en clau autobiogràfica la caiguda

del xa de l’antiga Pèrsia, i els

canvis que sota les consignes de

l’anomenada revolució islàmica

pateix el país.

➭ Good weather, de Joe Matt. Sovint

s’ha definit l’autor com un Philip

Roth per a joves lectors. En les

pàgines de Good weather, Matt re-

viu un cap de setmana de la seva

infantesa durant els anys setanta a

Landsdale, Pennsylvania. L’autor

ens brinda una mirada agra i alho-

ra dolça de la infantesa, i ens des-

vetlla algunes senyes de la seva

personalitat que es conservaran

intactes fins avui. Tot i que es va

editar per primer cop l’any 1995, no

va arribar aquí fins l’any passat.

➭ Sonámbulo y otras historias, d’A-

drien Tomine. Segona entrega dels

relats de Tomine, després de l’èxit

de Rubia de verano. A través de

relats curts que es desenvolupen en

vinyetes, els grans diàlegs de

Tomine, equiparat sovint a Ray-

mond Carver, segueixen moments

puntuals de personatges urbanites

que d’una manera o altra se senten

aïllats de la realitat.    

Un cop fet el recorregut per algunes

il·lustracions significatives, tinguin ja

clar o no els crítics allò que s’ha d’en-

globar dins el gènere de novel·la gràfi-

ca, la veritat és que el còmic ha passat

de ser un gènere menyspreat a viure

un gran boom darrerament, de mane-

ra que s’ha convertit en un gènere

cada cop més reivindicat i ha demos-

trat dia a dia la seva validesa actual.

L’evidència ens mostra la seva actuali-

tat i adaptació a un món que cada cop

gira més ràpid i que, com deia Calvino,

“necessita de leggerezza en el nou

mil·lenni”. 

Una mostra d’aquest boom la trobem

en el Saló Internacional del Còmic de

Barcelona, que rep cada any més gent

i que va tenir l’any passat, més de

92.000 visitants en la XXI edició. Tot i

l’enorme seguiment que viu el còmic a

Catalunya trobem encara una enorme

mancança d’edicions en català. Vist el

creixement que aquesta nova forma

està adquirint progressivament, espe-

rem que es llanci aviat una col·lecció

que reculli una mostra àmplia d’a-

quest nou gènere en creixement. Des

d’aquí, no ens estalviarem de fer la

proposta.     

Gabriel Martí
Estudiant de Filologia Catalana
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Alguns ensenyaments també ofereixen dades sobre la llengua en què s’imparteix cada grup classe (2005-06):
http://www.ub.es/slc/socio/llengrup2.htm

Per observar l’evolució que ha experimentat la llengua de la docència a la UB, podeu consultar les dades que s’han
obtingut en cursos acadèmics anteriors a la pàgina web: http://www.ub.edu/slc/socio/llenguatots.htm

Fitxa tècnica

El procés d’obtenció de dades sobre la llengua de la docèn-
cia, que ha comptat amb la col·laboració d’Informació,
Avaluació i Prospectiva (IAP), es duu a terme biennalment,
com a conseqüència de les exigències del Contracte progra-
ma que la UB va signar amb la Generalitat de Catalunya, i
aprofita els circuits institucionals existents per a l’obtenció
d’altres indicadors de l’activitat universitària. La base d’a-
quest estudi són les assignatures impartides als diferents
ensenyaments de la Universitat de Barcelona; aquesta infor-
mació està recollida a la base de dades Resum de la matrí-
cula del curs 2004-05 elaborada pel Servei de Gestió
Acadèmica.

En una segona fase de treball, aquesta base de dades d’as-
signatures s’ha complementat amb la informació que es
publica en la Guia de l’estudiant o a la pàgina web de cada
ensenyament. Posteriorment, els caps d’estudi dels diferents
ensenyaments han verificat i complementat la informació.
Finalment, i només quan ha estat necessari, els becaris de la
Xarxa de Dinamització Lingüística han intervingut en el pro-
cés d’obtenció de dades per fer observació directa de la
llengua en què s’impartien els grups classe del seu centre
que no s’havien pogut documentar lingüísticament en les
fases anteriors.

TAULA 1. Procedència de les dades obtingudes durant el
curs 2004-05.

Els criteris de selecció del corpus d’assignatures estudiat han
estat els següents: assignatures de pla nou impartides en
centres propis de la Universitat de Barcelona, teòriques,
obligatòries i optatives exclusives d’un únic ensenyament.
En total, s’han estudiat 5.756 grups classe.

Dades de la llengua de la docència en els 
ensenyaments de la UB (curs 2004-05)

Grups
classe %

2.879 50
Grups classe amb la llengua de la
docència explicitada en la Guia de l’es-
tudiant o al web de la UB.

2.647 46
Grups classe amb la llengua de la
docència explicitada pel cap d’estudis.

230 4
Grups classe amb la llengua de la
docència explicitada pels becaris de la
Xarxa de Dinamització Lingüística.

T’atreveixes amb un sudoku de sons vocàlics?
Aquestes són les lletres:

a, E, e, i, o, ç, u, ´, @
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En aquest nou número de l’ENXARXA’T

hem trobat encertat entrevistar un dels

nous valors de la cançó protesta en

català al nostre país: en Cesk Freixas.

Fill de Sant Pere de Riudebitlles (Alt

Penedès) i estudiant de Geografia a la

nostra Universitat, ha fet nombroses

actuacions arreu de les comarques dels

Països Catalans; una d’aquestes en l’ac-

te de cloenda del darrer Correllen-

gua/Correuniversitats que es va dur a

terme al campus de Diagonal Sud

durant la tardor de l’any passat. També

el 1995 va publicar el seu primer disc

Set voltes rebel, amb la discogràfica vila-

franquina Bullanga Records. Hem

quedat amb ell cap a les nou del matí al

bar de la Facultat de Geografia i

Història per enraonar una estona…

Si m’ho permets, començaré
amb una pregunta que teòrica-
ment un entrevistador mai no
pot fer: com et definiries com a
cantautor?
Em definiria com una persona que

entén la seva feina com a cultural i polí-

tica, l’altaveu d’un determinat grup de

gent que pensa d’una determinada

manera, l’esquerra independentista

catalana. Fer entendre que som nosal-

tres els amos de les nostres vides, les

nostres determinacions, el nostre

futur..., intentar explicar d’una manera

amena les idees catalanistes, d’esquerra

i independentistes del moviment.

Així doncs, la cançó protesta, per
a tu, què és?
La cançó protesta és una manera de

donar a conèixer a la gent les problemà-

tiques que en la societat actual ens afec-

ten i que continuaran existint fins que

les coses no canviïn. La cançó protesta

és una manera…, fins i tot de viure,

podríem dir, una manera de protestar i

manifestar-nos. Crec que tots, cadascú

al seu estil, fa cançó protesta, fins i tot

els grups que reivindiquen fan cançó

protesta, i no és més que això: una ma-

nera, una via d’escapament i d’expressió

de tots els problemes i les reivindica-

cions que com a persones i part de la

societat, i com a part de la cultura i la

nació, estem disposades a dur a terme.

Tot aquest missatge cavalca damunt un

estil de música aparentment tranquil i

que a través de l’oïda pot arribar a més

gent que no pas amb la “tralla”. 

El teu primer disc s’anomena Set
voltes rebel. Aquest títol és una
al·lusió, un homenatge, a Maria
Mercè Marçal i un dels seus
versos més coneguts. Per què
aquest homenatge?
Perquè crec que encara fa falta reivindi-

car moltes figures de la cultura catala-

na, i especialment les que són dones.(…)

A més a més, figures culturals com

Maria Mercè Marçal, que tenen una

línia ideològica molt clara, de reivindi-

cació social. (...) És una poetessa que

sempre he llegit i els seus versos sempre

m’han atret molt. A l’hora de posar títol

al disc vam decidir que si ella deia “tres

voltes rebels”…, doncs segurament hi

ha moltes més coses per les quals ser

rebel i vam posar ‘set’ perquè era un

nombre que m’agradava, diuen que és

màgic…

Al teu disc hi ha una cançó que
s’anomena “No amaguis la llen-

gua”, segons tu quin és l’estat
actual del català als PPCC? 
Home, després de sentir les declaracions

d’algú que deia que el castellà a

Catalunya estava perseguit…, a partir

d’aquí la gent pot arribar a dir cada

barbaritat! Si bé s’han fet esforços per

introduir el català en tots els àmbits de

la vida de les persones, el català no és

oficial a la totalitat dels Països Catalans

i, per tant, és una llengua que molta

gent ni reconeix com a tal. Hi ha gent a

Espanya que encara parla de

dialectos…, i hi ha molts entrebancs que

ens arriben des de Madrid, per no parlar

de París; al nord la situació és franca-

ment dolenta. (...) En aquest sentit, si

tots som militants i continuem tenint

molt clar que cal utilitzar-la i no

amagar-la, continuar parlant a tothom

en català i fer entendre que el català és

la nostra llengua, la situació millorarà.

Ens hem de treure complexos.

En l’àmbit universitari, en el cas
de la UB, i concretament del teu
ensenyament, creus que s’amaga
la nostra llengua?
Que s’amaga…, molts cops sí, perquè la

majoria de cartells els trobes en castellà,

almenys a la meva (…) A les classes,

sempre, quan hi ha algun Erasmus o

alguna situació semblant a aquesta, la

majoria de professors opten pel castellà.

En aquest sentit sí que quedes una mica

decebut perquè veus que el català de

vegades acaba sent “com un animal de

zoològic”. Suposo que des de les institu-

cions i, a més a més, des de les universi-

tats, encara cal vetllar per la llengua

(…) Jo vaig quedar decebut quan al cap

de poques setmanes, totes les classes

passaven a impartir-se en castellà

perquè hi havia Erasmus. Quan veus

aquestes coses t’adones que aquí no som

un país normal. Jo tampoc no he vist,

sincerament, massa campanyes per

defensar el català, i la majoria de gent

que treballa aquí parla en castellà i no

s’adreça al públic en català…, vaja, que

teniu feina! Hahaha.

Boi Sagarra

Quatre paraules amb… 
CESK FREIXAS


