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MACROENQUESTA 
SOBRE LES LLENGÜES 
A CATALUNYA

La Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de 
Cultura i l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat) han iniciat el 
treball de camp de l’ Enquesta d’usos 
lingüístics de la població 2018, que 
aportarà informació actualitzada 
sobre la realitat lingüística de 
Catalunya, el coneixement, la 
identificació lingüística i els usos 
lingüístics dels ciutadans en 
diversos espais de relació i consum 
i permetrà observar-ne l’evolució 
temporal. 

El treball de camp finalitzarà 
al setembre, un cop realitzades les 
9.000 enquestes corresponents a un 
univers de 6.443.771 milions de per-
sones de 15 anys o més. L’edició de 
2018 s’amplia amb 1.500 enquestes 
més que la mostra de 2013, que era 
de 7.500. A més, l’ampliació del mos-
treig en millorarà la perspectiva ter-
ritorial, especialment per aprofun-
dir en el coneixement de la realitat 
lingüística de les àrees metropolita-
nes. Els resultats es faran públics la 
primavera de l’any vinent.

L’operació estadística, una de les 
més importants d’Europa en ma-
tèria de llengua, permetrà saber el 
grau de coneixement del català, el 
castellà i l’occità, aranès a l’Aran, el 
francès i l’anglès; actualitzarà la in-
formació de les altres llengües par-
lades pels ciutadans de Catalunya, 
i les actituds que la població té so-
bre l’ús actual i futur del català. El 
qüestionari serà disponible en ca-
talà, castellà i occità, amb una me-

“Els sentiments fan nosa a l’hora de comprendre”
La cita

Lingüística va establir acords amb 
organitzacions acadèmiques d’al-
tres territoris de llengua catalana 
per impulsar-hi enquestes anàlo-
gues. Fruit d’aquesta cooperació, 
s’han fet les enquestes de la Catalu-
nya del Nord, les Illes Balears, l’Al-
guer i la Franja d’Aragó. Així ma-
teix, Política Lingüística prepara 
els resultats conjunts, també amb 
l’aportació dels governs andorrà i 
valencià. 

EL CATALÀ, SEGONS L’ENQUESTA DE 2013 / 
L’any 2013, la majoria de la població 
de 15 anys i més declarava entendre, 
saber parlar, llegir i escriure el cata-
là, en les proporcions següents: en-
tendre (94,3%), saber parlar (80,4%), 
llegir (82,4%) i escriure (60,4%). El 
castellà és conegut pel 95% de la po-
blació de 15 anys i més, que declara-
va entendre, saber parlar, llegir i es-
criure el castellà.

La darrera edició de l’Enquesta 
d’usos lingüístics de la població va 

revelar que prop de 3 milions de 
persones que no tenien el ca-

talà com a llengua inicial el 
sabien parlar i que hi ha-

via més de 600.000 perso-
nes que tenien el català 
com a llengua habitual 
tot i no ser la seva llen-
gua inicial o primera 
llengua apresa. Va re-
flectir l’estabilització 
en la caiguda del cata-
là com a llengua d’ús 
habitual detectat l’any 

2008 a causa del flux 
migratori. L’enquesta 

també va mostrar que hi 
ha 6 punts de diferència 

entre la població que parla-
va català amb els fills respec-

te de la que ho feia amb la mare. 
Per tant, la transmissió lingüística 

intergeneracional del català conti-
nua sent positiva.

En relació amb els usos de l’oc-
cità aranès, el 80,7% de la població 
de la Val d’Aran l’entén, el 55,6% el 
sap parlar, i gairebé un 35% el sap 
escriure. Els més grans de 65 anys 
mostren més coneixement de l’oc-
cità aranès pel que fa a entendre’l i 
parlar-lo i la població fins a 30 anys 
són els que més saben llegir-lo i es-
criure’l fruit de la política lingüísti-
ca seguida.

Pel que fa a l’ús d’altres llengües, 
el 38,4% de la població entenia l’an-
glès, el 31% el parlava, el 34,7% el sa-
bia llegir i el 30,6% el sabia escriu-
re. H
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s’ha comptat amb la col-
laboració de 18 experts en 

demografia, sociologia i sociolingü-
ística, i amb la cooperació dels prin-
cipals organismes de recerca acadè-
mica en sociologia de la llengua a 
Catalunya, com el CUSC, adscrit a la 
Universitat de Barcelona, i la filial 
sociolingüística CRUSCAT, adscrita 
a l’Institut d’Estudis Catalans. L’En-
questa ha contribuït a determinar 
programes específics adreçats als 
nous aprenents en cooperació amb 
entitats diverses. 

La Direcció General de Política 

todologia multicanal perquè els en-
questats puguin respondre’l per un 
dels tres canals possibles: Internet, 
telefònic o presencial.

IMPULS DE POLÍTIQUES /L’Enquesta 
d’usos lingüístics a la població és 
clau per articular polítiques lingü-
ístiques més ajustades a les neces-
sitats dels ciutadans i a la realitat 
territorial. L’Enquesta de 2013 va 
evidenciar que el 40,6% de la pobla-
ció de 15 anys i més tenia interès a 
aprendre català o millorar-ne els co-
neixements. Arran dels resultats de 
l’Enquesta, la Direcció General de 
Política Lingüística va impulsar el 
programa Èlia (acrònim d’Estratègi-
es de llengua i aprenentatge), que té 
l’objectiu final d’innovar en l’oferta 
formativa de català per a adults per 
adaptar-la a les necessitats actuals 
de la ciutadania. 

L’Enquesta és clau per impulsar polítiques de foment del català i l’aranès més 
ajustades a les necessitats de la població.

Joaquim Amat-Piniella

de processos macroeconòmics 
com la fusió d’entitats ban-
càries i la importància 
creixent de les grans 
empreses en les re-
lacions lingüís-
tiques amb els 
consumidors. 
El programa 
Emmarca’t 
ha determi-
nat com a 
destinatà-
ries princi-
pals de l’ac-
ció les 480 
m a r q u e s 
més notòri-
es per als ciu-
tadans, d’en-
t r e  l e s  m a r -
ques de més de 
600.000 empreses 
de Catalunya. Paral-
lelament, el Consorci 
per a la Normalitza-
ció Lingüística tre-
balla amb els prin-
cipals agents eco-
nòmics d’àmbit local. 
També, arran de l’enquesta, s’han 
dissenyat programes específics per 
estendre el català i incidir en la qua-
litat lingüística, com és el cas del co-
merç de Tarragona. També en l’àm-
bit comercial, la Fundació PuntCat, 
amb el suport de Política Lingüísti-
ca, ha impulsat el programa Comer-
çlocal.cat. 

INSTRUMENT DE COOPERACIÓ I RECERCA 

/ En l’explotació de dades de l’En-
questa d’usos lingüístics anterior, 

Política Lingüística 
prepara els resultats 
conjunts, també amb 
l’aportació dels governs 
andorrà i valencià

Una altra aplicació dels resul-
tats de l’Enquesta és el programa 
Emmarca’t que la Direcció General 
de Política Lingüística impulsa per 
acostar el català a grans marques 
amb estratègies de màrqueting ba-
sades fonamentalment en la proxi-
mitat i la satisfacció dels seus pú-
blics objectius. L’Enquesta va reflec-
tir l’afectació en els usos lingüístics 
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Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i postgraduat en Gestió de la Diversitat Lin-
güística i Cultural, des de 1984 es dedica a l’ensenyament. Catedràtic de llengua catalana i literatura, ha fet 
de cap del Servei d’Ensenyament del Català i del Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics del Departament 
d’Ensenyament, des d’on s’ha encarregat, entre d’altres temes, de l’acollida de l’alumnat d’origen estranger 
i de la immersió lingüística. En aquest entrevista parlem amb ell com a expert en processos de normalització 
lingüística i com a membre del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals.

Entrevista a

Pere Mayans

–Quina és la situació de l’escola cata-
lana actualment?
–�s una pregunta complexa de con-�s una pregunta complexa de con-
testar, perquè, d’una banda, podem 
afirmar que els nostres docents, en ge-
neral, han donat la resposta educativa 
que necessitaven els alumnes de les 
escoles catalanes del segle XXI. S’ha 
fet una aposta clara per uns centres 
inclusius, per una constant innova-
ció pedagògica, per una formació per-
manent, adequada cada cop més a un 
alumnat divers, molts divers, en tots 
els sentits. S’ha treballat en un ense-
nyament competencial i en un siste-
ma d’avaluació que avanci també en 
aquesta línia. Ara bé, això no impli-
ca que no hi hagi un marge de millo-
ra important en, per exemple, l’apre-
nentatge de la llengües estrangeres, 
en les polítiques de manteniment de 
les llengües d’origen de molts dels 
nostres alumnes, en la competència 
oral en general, en les polítiques de 
cohesió social, en els resultats d’algu-
nes matèries... De fet, la situació de la 
nostra escola no és gaire diferent a la 
que té la institució escolar a bona part 
d’Europa.

–La campanya de desprestigi de l’es-
cola catalana, acusada d’adoctrina-
ment per part de certs mitjans es-
panyols, ha afectat la tasca dels do-
cents?
–Per sort, els nostres docents són uns 
excel·lents professionals que saben 
perfectament  que aquesta campanya 
només respon a uns interessos ideolò-
gics molt concrets. La nostra escola no 
adoctrina, educa... Potser els que adoc-
trinen són justament aquells qui ens 
volen acusar a nosaltres de fer-ho. �s 
el mateix discurs que fan servir quan 
parlen del suposat «adoctrinament» 
dels mitjans de comunicació públics 
catalans. Qualsevol observador neu-
tral pot veure que on hi ha realment 
adoctrinament és als mitjans espa-
nyols. 
En el cas de l’ensenyament, com pot 
ser titllat d’adoctrinament, com es va 
fer en seu parlamentària, treballar un 
mapa de la llengua catalana on, com 
és lògic, s’englobin tots els territoris 
de parla catalana? Com pot ser titllat 
d’adoctrinament parlar de Corona ca-
talanoaragonesa, quan és evident el 
paper cabdal dels catalans en aque-
lla confederació en la qual hi havia 
un rei que, alhora, era comte de Bar-
celona? Com pot ser adoctrinament 
parlar a les aules del que està passant 
a la societat, quan en els nostres cur-
rículums es diu literalment que for-
mar «ciutadans competents, lliures, 
crítics, autònoms, solidaris i respon-
sables és consubstancial al progrés en 
l’escolarització i a l’èxit escolar»? De 
fet, puc afirmar que l’escola, com un 
dels pilars bàsics de la nostra societat, 
ha estat atacada d’una forma barroe-
ra i injusta. 
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–Per què podem afirmar que els cas-
tellanoparlants no estan discriminats?
–D’entrada, l’ensenyament i l’apre-D’entrada, l’ensenyament i l’apre-
nentatge de la llengua castellana es 
garanteix al llarg de tota l’escolaritat 
obligatòria amb la finalitat que, en 
acabar-la, tots els alumnes, indepen-
dentment de la seva llengua d’origen, 
tinguin plenes competències lingüís-
tiques en català  i en castellà. �s més, 
si amb les hores de llengua castellana 
no es pogués garantir que el nivell de 
castellà fos igual al del català, un cen-
tre educatiu podria decidir fer alguna 
activitat en llengua castellana. 

Els resultats de castellà i de cata-
là són sempre similars a les proves de 
competències i a proves com les de la 
Selectivitat. Quan l’Estat fa proves per 
valorar el nivell de llengua castellana 
dels alumnes, els resultats dels alum-
nes catalans se situen per davant de 
comunitats «bilingües» com el País 
Valencià, Galícia o Balears, però tam-
bé per davant d’Andalusia, Canàries, 
Extremadura...

Sempre m’ha cridat l’atenció que 
tots aquells qui demanen l’ensenya-
ment en la llengua familiar  (en aquest 
cas el castellà) no s’esgarrifen quan hi 
ha gent que porten els fills a escoles on 
l’ensenyament es vehicula en francès, 
anglès o alemany (i en molts casos sen-
se tenir en compte el que sí que es té en 
compte a les escoles catalanes: l’apli-
cació de metodologies d’aprenentat-
ge de segones llengües, és a dir, les es-
tratègies del programa d’immersió).

–Tenint en compte que està demostrat 
que el model educatiu de l’escola ca-
talana funciona, per què hi ha tant d’in-
terès de posar en dubte aquest mo-
del?
–Perquè l’escola, malgrat tots els pe-Perquè l’escola, malgrat tots els pe-
ròs que li puguem buscar, és un dels 
pocs àmbits en què el català és neces-
sari, és imprescindible, i això ens fa 
una mica més «normals», entès el con-
cepte de normal com allò que tenen 
tots els pobles del món que tenen una 
llengua normalitzada (espanyol, fran-
cès, italià, alemany...). Fixeu-vos que 
s’ha atacat tot allò que ens igualava 
als qui tenen un Estat al darrere: esco-
la, policia, mitjans de comunicació...

–Quin és el projecte lingüístic de l’es-
cola catalana?
–L’escola catalana ha de fer del català 
la llengua vehicular de referència, la 
llengua de la vida de l’escola, la llen-
gua de la cohesió social, per garantir 
que tothom, independentment de 
l’origen, pugui tenir plenes compe-
tències en aquesta llengua. Ha d’as-
segurar, a més, que, en acabar l’ense-
nyament obligatori, tots els alumnes 
tinguin un nivell de llengua castella-
na molt similar al que tenen en llen-
gua catalana. 

Pel que fa a les llengües estran-
geres, cal assegurar un bon domini 
d’una primera llengua estrangera 
(que permeti ser competent tant en 
àmbits formals com informals), que 

pot ser l’anglès o el francès. Cal poten-
ciar l’aprenentatge d’una segona llen-
gua estrangera (francès o anglès, ita-
lià, alemany, portuguès i, per què no?, 
les llengües internacionals que ens 
han arribat amb la nova immigració: 
àrab, xinès mandarí...).

Cal també potenciar les possibili-
tats d’aprenentatge de les llengües 
de la nova immigració més enllà de 
les llengües considerades internaci-
onals: amazic, neerlandès, ucraïnès, 
bengalí, etc.

I, finalment, es vol un ensenya-
ment plurilingüe i intercultural, en 
el qual es formin ciutadans respectu-
osos amb la diversitat lingüística i als 
quals haguem desvetllat interessos 
plurilingües, com que el que es treba-
llen amb programes com els d’inter-
comprensió entre llengües romàni-
ques (comprensió lectora en diverses 
llengües, inclosa la llengua occitana 
de l’Aran).
 
–Quines llengües utilitzen majoritària-
ment els joves i adolescents a l’esco-
la? Depèn del territori?
–Efectivament, no és el mateix el que 
passa a les comarques de l’interior 
de Catalunya, de les Terres de l’Ebre 
o d’altres territoris que el que passa 
en aquells contextos on la població 
prové majoritàriament de les grans 
migracions espanyoles de la segona 
meitat del segle XX o, fins i tot, de la 
nova immigració d’origen sud-ameri-
cà. Pel que fa als joves procedents d’al-
tres indrets, els usos lingüístics depe-
nen molt del context sociolingüístic. 
Per exemple, al Ripollès –l’exemple 
no és escollit a l’atzar! – els joves d’ori-
gen magrebí parlaran normalment 
en català, mentre que els joves magre-
bins de l’Hospitalet parlaran habitu-
alment en castellà.

–En quina situació es troba la llengua 
catalana actualment?
–En una cruïlla històrica. D’una ban-En una cruïlla històrica. D’una ban-
da, la nostra llengua té totes les eines 
de les quals disposen les llengües que 
tenen assegurat el futur: una llengua 
consolidada normativament, mit-

que depenen del servei públic de Ca-
talunya, caldria treballar molt més 
aquest tema, perquè en aquestes es-
coles no es garanteix el que ha estat 
un dels gran èxits del sistema educa-
tiu a Catalunya: fer del català la llen-
gua primera de l’escola i garantir el 
coneixement, al mateix nivell, del ca-
talà i del castellà, tant per a alumnes 
catalanoparlants com per a alumnes 
castellanoparlant, i ara per a alum-
nes de qualsevol altra llengua.

–Per què és important que la població 
no confongui l’ensenyament en cata-
là amb la immersió lingüística?
–Perquè el que, políticament i me-Perquè el que, políticament i me-
diàticament, s’ha anomenat immer-
sió lingüística no és altra cosa que 
una metodologia d’ensenyament i 
d’aprenentatge que es fa servir quan 
la llengua de l’escola no és la llengua 
de la majoria de l’alumnat. Són me-
todologies molts properes a les que 
es fan servir amb alumnes catalano-
parlants o castellanoparlants quan 
els ensenyem matèries en francès o 
en anglès. De fet, s’aprèn la llengua 
simultàniament a l’aprenentatge de 
les matèries. Ensenyament en català 
és un terme molt més general, apli-
cable a qualsevol context sociolingü-
ístic, ja que només fa referència a la 
llengua vehicular de l’escola.

–Creus que el professorat majorità-
riament té en compte el context so-
ciolingüístic dels escolars als quals 
s’adreça?
–�ustament, les metodologies pròpi-�ustament, les metodologies pròpi-
es del programa d’immersió s’han 
d’aplicar o no tenint en compte el 
context sociolingüístic dels alum-
nes. Malauradament, la formació ini-
cial dels mestres dels nostres països 
no sempre capacita el professorat per 
fer classe en situacions en què la llen-
gua de l’escola no és la llengua de la 
majoria de l’alumnat. I, si això pas-
sa a primària, ja et pots imaginar el 
que passa a secundària, on l’arriba-
da d’alumnat estranger ha fet sacse-
jar un model en el qual es partia de 
la idea que tots els alumnes tenien ja 
(encara que no fos veritat) una plena 
competència en català. 

–Veus amb optimisme el futur de la 
nostra llengua?
–Ni amb pessimisme ni amb opti-Ni amb pessimisme ni amb opti-
misme. Només crec que hem de con-
tinuar treballant per fer del català 
una llengua imprescindible en al-
guns àmbits (entre els quals l’esco-
la, és clar). Si una llengua no és ne-
cessària, irremeiablement mor... Si el 
nostre país (els nostres Països) volen 
mantenir el català viu han de saber 
fer d’aquesta llengua la llengua de co-
hesió social, la llengua que la gent ne-
cessiti per viure en els nostres territo-
ris, la llengua que permeti la mobili-
tat social... sense que això signifiqui 
que no creiem que els nostres ciuta-
dans hagin de ser el màxim de pluri-
lingües possible. H

L’Hospitalet de Llobregat, 1963 

Potser els que 
adoctrinen són 
justament aquells 
qui ens volen 
acusar a nosaltres 
de fer-ho
jans de comunicació, escola, una li-
teratura de qualitat, accés a les tec-
nologies de la comunicació i de la 
informació, una presència importan-
tíssima a les xarxes...  D’altra banda, 
però, per primera vegada a la histò-
ria el català ha deixat de ser la llengua 
del carrer, de la vida, de molts indrets 
del nostre país: Catalunya Nord, l’Al-
guer, àmplies zones del sud valen-
cià, però també a moltes de les grans 
urbs, com Barcelona i voltants, Valèn-
cia, Ciutat de Mallorca... �s la vegada 
a la història en què, en nombres abso-
luts, hi ha més catalanoparlants, pe-
rò és també la vegada que represen-
tem un percentatge més baix de la 
població... 

�s a dir, no ens podem adormir i 
cal fer polítiques actives per aconse-
guir nous espais d’ús per a la llengua.

–Darrerament s’ha parlat del fet que 
en alguns centres públics no es ve-
hicula en llengua catalana, no es pot 
evitar que passi això?
–Tot i que no dic que no passi puntu-Tot i que no dic que no passi puntu-
alment (algun professor en concret, 
especialment de secundària) en al-
guns centres públics d’algunes zones 
de Catalunya, on es pot observar més 
aquest fenomen és en escoles de titu-
laritat privada, especialment els cen-
tres no concertats per la Generalitat. 
Malgrat que sigui complex norma-
tivament parlant, en no ser centres 
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CRUCIGRAMA
Per Pau Vidal / AMIC

HORITZONTALS: 1. Tan audibles com els aparatosos sorolls del fracàs / 2. Per 
festejar amb la sirena és un pèl massa bèstia. De l’audició que culminarà la robòti-
ca / 3. De tot una mica. Ésser massa inert per ser dibuixat. De bot una altra mica / 4. 
D’això a Mallorca en fan sopa. Responent a la crida de recular / 5. Instruments amb 
aires de superioritat. Amics de l’Orxata de Temporada / 6. Símptomes de gonorrea. 
Perfumada al gust del monjo / 7. Endavant com temps enrere. En èpoques bíbli-
ques es va fer d’or / 8. Regió orgànica de tirada idíl·lica. Cap de corda per escapçar 
la costa / 9. Enmig de la foscor. Estranyes regles, les que formen les canals rostes i 
pedregoses. Terminació de primera / 10. Compartiment ocupant bona part del cas-
tell. Van deixar Rússia a punt de roig / 11. La nacional. Endurit per sobre d’una for-
nada. I la social / 12. Cregué sense fe. I estalviaré sense diner / 13. Aquell temps que 
el planeta era com un parc. El francès el tracta de ximple, allà en mig de la carretera.

VERTICALS: 1. Per als geòlegs és l’equivalent d’un prestatge. Canyes que van 
amunt, com les de la Jonquera / 2. Condicionant. De la mirada que observa el dog-
ma amb un somriure. Un tastet de bullabessa / 3. Un cristall tallat així deu tenir tres 
gònades. Aspersions rajant per sota / 4. Fama d’actriu fresca com una rosa. Un pa-
ís sencer sorgit d’un riu de color negre / 5. Lletra de mena. Combat a cop de bat afi-
lat. Dòlar excarcerat / 6. Si fa l’ofici amb amor encara es guanyarà un bolero. Van 
transmetre als anglesos el vici de fumar / 7. Un i gràcies. Inventar per sortir a la pu-
blicitat. Un i cinc i un, i de res / 8. Doctrina filosòfica que deixa molta iniciativa a la ve-
ïna. Racial tal com cal / 9. Escric aid, sem i yna. Adherit a Sant Cugat, i no pas per 
solidaritat / 10. Instal·lades a la vida social. Escomesa organitzada en forma de tos 
/ 11. El sí de les dames. Altar suplent?: no, desinfectant per la pell. Romania sen-
se cap mirament / 12. S’abat sobre els dijous perquè descansin una mica. El fill da-
nès que va tenir en Von Trier.
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PARAULA DEL MES

NOTÍCIES

50 MILIONS DE CIUTADANS EU-
ROPEUS FORMEN PART DE MI-
NORIES LINGÜÍSTIQUES

La Unió Federal de Nacionalitats Eu-
ropees (FUEN), una xarxa internacional 
de minories nacionals composta de 90 
organitzacions que representen unes 
400 minories,  ha presentat una inicia-
tiva (que té el suport de l’Intergrup del 
Parlament Europeu per les Minories, les 
Comunitats Nacionals i les Llengües) 
per comprometre la Unió Europea en la 
protecció de les minories lingüístiques i 
nacionals d’Europa. 

El projecte té com a objectiu arribar 
al milió de firmes d’almenys set estats 
membres de la UE perquè la Comissió 
Europea es comprometi a treballar per 
posar en funcionament un conjunt de 
mesures jurídiques per millorar la pro-
tecció de les persones pertanyents a mi-
nories nacionals i lingüístiques i per re-
forçar la diversitat cultural i lingüística a 
la Unió, incloent-hi polítiques en els àm-
bits de les llengües regionals i minorità-
ries, de l’educació i la cultura, així com 
suport regional i estatal.

El president de FUEN, Loránt Vinc-
ze,  assegura que el projecte Minority 
Safepack vol superar l’actual legislació 
europea que deixa en mans dels estats 
membres la protecció de les llengües 
minoritàries o minoritzades. A més, Vin-
cze subratlla la importància de la inicia-
tiva tenint en compte que s’estima que 
hi ha prop de 50 milions de ciutadans 
europeus que formen part de minories 
lingüístiques dins del propi estat, d’aquí 

el lema de la campanya, No estàs sol.
Els impulsors del projecte confi-

en que s’arribarà al milió de signatu-
res abans del 3 d’abril que és el dia que 
s’acaba el termini. Per informar-vos, sig-
nar i compartir aneu a http://www.mino-
rity-safepack.eu/

EL TERMCAT S’AFE-
GEIX A L’ANY FABRA

L’ed ic ió  de  l ’ any 
2018 dels Espais Ter-
minològics, que orga-

nitza el TERMCAT, estarà 
dedicada a la relació entre la termino-
logia i l’obra i la figura de Pompeu Fa-
bra. D’aquesta manera, el Centre de 
Terminologia s’afegeix a les iniciatives 
de l’Any Fabra, per commemorar i ho-
menatjar l’insigne lingüista.

Els Espais Terminològics són una 
trobada que proposa el TERMCAT amb 
caràcter biennal per afavorir el diàleg i 
l’intercanvi de coneixement a l’entorn 
de l’activitat en terminologia.

Amb el títol «Converses terminològi-
ques», l’edició d’aquest any es plante-
ja com una aproximació a la relació en-
tre la terminologia i l’obra de Fabra, des 
d’una perspectiva històrica i també ac-
tual, amb una atenció especial als àm-
bits d’especialitat pels quals Fabra va 
mostrar un interès significatiu.

La jornada es durà a terme el dia 4 
d’octubre al matí. Es farà a Gràcia, la 
vila de naixement de Fabra. Encara no 
s’han fet públiques les ponències, però 
de moment us podeu reservar la data!

GARJOLA
Garjola és una d’aquelles paraules que està en perill d’extinció. I en cas que l’utilitzem, segurament el farem servir 
col·loquialment per referir-nos a una presó. Ara bé, garjola té força més significats, en valencià també s’usa familiarment 
com a sinònim de panxa, per tant, omplir la garjola vol dir menjar abundantment. Una altra accepció fa referència a 
fer gresca, xerrameca, és a dir, soroll de gent en general. Ho fan servir els vigatans i fins tenen l’expressió fer garjola. 
Finalment, també podem trobar el mot en masculí, quan ens referim a un home que enraona massa parlem d’un garjola.

MAPA DIALECTAL

1. TAVELLES (nord-occidental) 
2. MONGETA TENRA O MONJA (rossellonès)
3. MONGETA (baleàric i català central)
4. BAJOCA (valencià, nord-occidental, català central)
5. FESOL (nord-occidental)
6. JUDIA (alguerès)

ENRIC GOMÀ, 
CONTROL DE PLAGUES, 
EDITORIAL PÒRTIC

Interès i diversió assegurats en un lli-
bre a favor de les paraules i expressions 
naturals, de tota la vida, que hem subs-
tituït per calcs del castellà i disbarats de 
moda.

Es diu que cada català té dins seu un 
home del temps, un entrenador del Bar-
ça i un lingüista. Així com s’han escrit lli-
bres a l’estil de 50 paraules que cal sal-
var, Enric Gomà proposa ara “92 parau-
les que cal fumigar”: calcs del castellà o 
de l’anglès, hipercorreccions, modes, 
deformacions o directament disbarats, 
molt sovint popularitzats pels mitjans de 
comunicació.

Recomanació
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POMPEU FABRA, 
L’AVENTURA DE LA LLENGUA. 
ORIOL GARCIA I GEMMA PAUNÉ
L’obra vol fer conèixer al gran públic la 
figura de Fabra i difondre’n el valor cul-
tural i social i el que va significar per a 
la llengua, la cultura i la societat catala-
na. El caràcter divulgatiu del llibre per-
met humanitzar la figura de Fabra i fer-la 
més propera i comprensible als lectors. 
La novel·la gràfica va acompanyada de 
textos que expliquen aspectes i anèc-
dotes de Fabra emmarcats en el con-
text històric i cultural de l’època. L’obra 
reprodueix tres moments claus de la vi-
da de Pompeu Fabra. La joventut, mar-
cada per la seva vocació per la llengua 
i el seu interès per l’esport i l’excursio-
nisme. El retorn a Catalunya arran de la 
promesa de la creació d’una càtedra de 
llengua catalana. I el moment culminant 
de la seva dedicació a l’estudi de la llen-
gua i la presentació del Diccionari.
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REVIU EL QUADERN GRIS 
El 8 de març de 1918 naixia el Qua-

dern gris, l’obra màxima de Josep Pla, 
cent anys després l’associació Xarxa 
de mots en proposa una relectura so-
ta la forma d’un blog personal. Podrem 
llegir a Internet el mateix Quadern gris 
que Pla va enllestir i lliurar a l’editor “una 
de les obres imprescindible de la litera-
tura del segle XX”. (Josep M. Castellet)

En les mateixes dates en què Josep 
Pla va anotant descripcions, impres-
sions i pensaments dels anys 1918 i 
1919 —anys finals del seu aprenentat-
ge i d’iniciació en l’activitat periodística i 
literària—, aquesta versió reproduirà els 
textos originals íntegres i revisats d’El 
quadern gris acompanyats de fotogra-
fies i altra documentació complementà-
ria. Una relectura excepcional oberta als 
comentaris dels lectors.

A més del blog en línia, s’ha creat 
un butlletí electrònic gràcies al qual tot-
hom podrà rebre els paràgrafs inicials 
de l’apunt diari de Pla, amb l’enllaç a la 
pàgina del dia. 

La subscripció al butlletí d’El quadern 
gris és gratuïta. 

WWW.
SUBSCRIVIU-VOS-HI AQUÍ
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