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llengua
20 ANYS PROMOVENT LA LLENGUA

El dia de Sant Jordi de 1996 va 
néixer la Coordinadora d’Associaci-
ons per la Llengua Catalana, la CAL. 
Una entitat sense ànim de lucre que 
fa dues dècades que vetlla per la 
normalització lingüística i cultural 
dels territoris de parla catalana. A 
través de la construcció d’una xar-
xa que aplega persones i col·lectius, 
la CAL ha treballat perquè la llen-
gua catalana assoleixi la plena nor-
malitat en tots els àmbits, al ma-
teix temps que vol que creixi l’esti-
ma dels catalanoparlants perquè 
la llengua sigui reconeguda i valo-
rada igual que qualsevol altra par-
la europea.

Des dels seus inicis, l’entitat es 
va marcar uns objectius. Primera-
ment, era de vital importància ga-
rantir un futur digne per la llengua 
catalana i per 
fer-ho calia re-
ivindicar polí-
tiques actives 
de promoció 
de l’ús social 
de la llengua, 
i per tant, 
conscienciar 
la ciutadania 
sobre la im-
portància de 
l’ús habitual 
i desacomple-
xat del català. 
Una altra de 
les fies volia 
posar fi al des-
prestigi que 
havia sofert la 
cultura cata-
lana; per tant, 
calia invertir 
la tendència 
presentant-
la arreu del 
món com una 
cultura inno-
vadora, inte-
gradora i con-
temporània. 
Finalment, el 
tercer objectiu era reclamar el reco-
neixement de la unitat i l’oficialitat 
de la llengua catalana de Salses a 
Guardamar i de Fraga a Maó. 

Avui, encara no tenim una llen-
gua totalment normalitzada, pe-
rò sí que podem dir que en 20 anys 
gràcies a entitats com a la CAL s’han 
fet passos importants. La llengua 
catalana és present en molts àmbits 
i malgrat que encara queden assig-
natures pendents com el cinema o 
l’etiquetatge, no podem obviar to-
tes les fites que s’han assolit. A més, 
la societat actual té més conscièn-
cia lingüística i hi ha un sentiment 
d’orgull cap a la cultura catalana, ja 
que s’ha internacionalitzat i no és 
ni regional ni provinciana, sinó que 
tenim un prestigi innegable reco-
negut arreu. 
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Així, doncs, malgrat els conti-
nus atacs que rep la nostra llengua, 
sabem que gràcies a entitats com 
la CAL les batzegades s’atenuen, ja 
que vetllen perquè la flama conti-
nuï viva.

I precisament perquè el foc no 
s’apagui, la CAL organitza nombro-
ses activitats per al foment del ca-
talà. Amb els Premis Joan Coromi-
nes es vol fer un reconeixement a 
persones, entitats o empreses que 
han destacat pel seu compromís 
en la normalització de la llengua, 
cultura i nació. Alhora que prete-
nen ser un revulsiu per continu-
ar treballant. Amb el projecte Xer-
rem_Junts es vol assolir la integra-
ció dels nouvinguts, de manera 
que s’organitzen espais de trobada 
amb voluntaris perquè els no cata-

lanoparlants practiquin la llengua 
oral. Per altra banda, amb la volun-
tat de posar en comú les iniciatives 
que s’ha realitzat amb èxit, va néi-
xer l’Empentallengua per donar 
a conèixer les activitats de foment 
de la llengua que han tingut lloc en 
algun punt del domini lingüístic i 
que podrien ser adaptades en altres 
indrets. La voluntat és posar en co-
mú les bones pràctiques perquè si-
guin a l’abast de tots aquells que 
treballen per promoure la llengua.

Però, sens dubte, l’activitat més 
coneguda arreu és el Correllengua. 
La CAL el gestiona a Catalunya, a la 
Franja i a la Catalunya del Nord i tot 
i que també té lloc a València, a les 
Illes Balears i al Principat d’Andor-
ra, s’articula a través altres entitats. 
El Correllengua va sorgir el 1993 a 

Mallorca, inspirat en la Korrika del 
País Basc, és una iniciativa que vol 
promoure l’ús de la llengua i la cul-
tura catalanes a través d’activitats 
lúdiques, festives i participatives. I 
sembla que ens els darrers anys s’ha 
convertit en un esdeveniment mul-
titudinari. La CAL escull la temàtica 
de cada any i elabora un dossier per 
als ajuntaments que hi volen parti-
cipar. Actualment, uns 200 munici-
pis organitzen activitats en el marc 
del Correllengua i aquest 2016 està 
dedicat a Montserrat Roig.

20 ANYS DESPRÉS

Enguany, coincidint amb el 20è 
aniversari de l’entitat, la CAL ha re-
but la Creu de Sant Jordi, un reco-
neixement ben merescut que avala 
la feina feta en favor del català du-

rant aquestes 
dues dècades. 

Per altra 
banda, cele-
brar la com-
memoració, es 
va organitzar 
un esdeveni-
ment el diven-
dres 6 de maig 
a l’Ateneu Bar-
celonès. L’ac-
te conduït per 
Màrius Ser-
ra va comptar 
amb la presen-
cia de l’escrip-
tora Patrícia 
Gabancho, vi-
cepresidenta 
de l’Ateneu; i 
Vicenç Villato-
ro, director del 
CCCB, que va 
ser l’encarre-
gat de fer una 
ponència amb 
el títol «La llen-
gua sí que im-
porta». A més, 
es va fer en-
trega dels pre-

mis del Concurs de microrelats 
que s’havia convocat amb motiu 
de l’aniversari. Seguidament, es va 
projectar el vídeo «20 anys fent vi-
va la flama de la llengua», en què 
es mostrava un recorregut de les fi-
tes més importants assolides per la 
CAL des dels seus inicis.

Tampoc no hi va faltar la presèn-
cia de la il·lustradora Roser Capde-
vila, que va presentar oficialment el 
disseny a càrrec del seu estudi per 
commemorar l’aniversari dels 20 
anys del Correllengua. El disseny 
amb tres castellers reflecteix el le-
ma del moviment: «Llengua, cul-
tura i llibertat». Finalment, els en-
carregats de cloure l’esdeveniment 
van ser el grup Magnus Luna, amb 
un recitat de poemes musicats de 
Joan Vinyoli.

Joan Coromines 
(1905-1997)

Personatge històric

Va ser un dels principals especialistes en lingüística romàni-
ca ja que tenia un gran coneixement del català, l’occità i el 
castellà. És per això que el podem considerar un dels lingüis-
tes cabdals de la nostra llengua. A més, també fou especialis-
ta de lingüística indoeuropea i aràbiga. 

De les seves obres, cal destacar-ne el Diccionari etimològic i 
complementari de la llengua catalana, Estudis de toponímia 
catalana, Lleures i converses d’un filòleg i Onomasticon Ca-
taloniae.

Joan Corominas va néixer a Barcelona. Ja de ben jove va mos-
trar interès en la lin-
güística i va cursar els 
seus estudis a la Facul-
tat de Filosofia i Lletres 
de la Universitat de Bar-
celona, que va comple-
tar a diverses ciutats eu-
ropees. Amb 25 anys va 
començar a treballar a 
l’IEC i un any més tard va publicar la seva tesi amb el títol ‘Vo-
cabulario aranés’. 

La Guerra Civil Espanyola li va arrabassar tot el seu patrimo-
ni, fet que el va empènyer a exiliar-se a l’Argentina el 1939. 
Posteriorment, es va desplaçar als EUA i el 1948 va obtenir 
una càtedra a la Universitat de Chicago, on va publicar el Dic-
cionario crítico etimológico de la lengua castellana, l’obra 
que li proporcionà prestigi internacional. El 1967 va tornar a 
Catalunya un cop jubilat i va iniciar la redacció de tota la se-
va producció lexicogràfica catalana.

La Guerra Civil 
Espanyola li va 
arrabassar tot el seu 
patrimoni
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-En la declaració de principis del 
teu web afirmes que ‘la raó de ser dels 
teus llibres i articles és aportar ele-
ments de reflexió als catalans en la 
defensa dels seus drets com a poble’. 
Creus que els catalanoparlants som 
més reflexius que fa uns anys? 

-El poble català sempre ha estat un 
poble reflexiu. Però fins ara, pel que 
fa a la seva llibertat nacional, tot i vo-
ler-la, desconfiava de les seves pròpi-
es forces, la qual cosa el tenallava i 
el feia obedient i submís. Tres segles 
emmanillat sense poder decidir ab-
solutament res és molt de temps. Cal 
un procés de conscienciació que, em-
pès per un corpus teòric i racional, 
no només emocional, transformi la 
submissió en assertivitat. I això s’està 
aconseguint. El nombre de catalans 
que fa molt pocs anys no eren inde-
pendentistes, i que ara sí que en són, 
és immens. Immens! Tots, en el nos-
tre àmbit privat, coneixem un munt 
de persones que han fet aquest pro-
cés, i això és fantàstic. Recordo que 
el 25 de març de 2006, en acabar un 
acte al Pati Manning de Barcelona, 
promogut per la Fundació Josep Irla, 
vaig tenir una llarguíssima i contun-
dent discussió, per bé que civilitza-
da en tot moment, amb un membre 
del Partit Socialista, que em deia que 
jo era espanyol i que em defensava la 
“unitat d’Espanya” com un tòtem re-
ligiós sagrat i intocable. Doncs, ves 
per on, han transcorregut deu anys, 
i avui, aquell mateix senyor, apareix 
a televisió defensant el dret inaliena-
ble de Catalunya a ser un Estat inde-
pendent i és conseller de la Genera-
litat. Em sembla un exemple molt il-
lustratiu del Procés. Jo, d’altra banda, 
per intentar despertar la consciència 
de la gent, m’he passat prop de vint 
anys repetint en conferències la ma-
teixa frase: “Som febles perquè no sa-
bem que som forts”. Doncs bé, aques-
ta frase ja pertany al passat. M’ha que-
dat sortosament obsoleta. Ben aviat, 
quan Catalunya sigui un Estat inde-
pendent, miraré enrere i diré feliç: 
“Érem febles, perquè no sabíem que 
érem forts.”

-En els teus assaigs introdueixes 
el concepte ‘autoodi’ per referir-te a 
la falta d’autoestima i a la subordina-
ció lingüística. Creus que a dia d’avui 
hi ha prou consciència lingüística per 
trencar aquests prejudicis?

-Una cosa és tenir l’autoestima bai-
xa, i una altra tenir autoodi. La pri-
mera és perfectament capgirable, la 
segona experimenta un plaer mor-
bós amb el sotmetiment de Catalu-
nya. Pel que fa a la llengua catalana, 
la gent se l’estima. Però és un amor 
càndid, un amor convençut que la ci-
ència s’equivoca i que no és veritat 
que el peix gros es mengi el petit. Cre-
uen que el català i l’espanyol poden 

EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

@mariacucurull

Llengua i identitat 
són indestriables, 
perquè, per 
configurar la identitat, 
cal una llengua que 
articuli el pensament.

No ens adonem que 
ens obliguen a ser 
bilingües per tal que altres 
puguin continuar essent 
monolingües.

també estats plurilingües, com Suïs-
sa. Però no hi ha pobles bilingües. A 
Suïssa, cada cantó té la seva llengua 
pròpia. El “suís” és un berenar bonís-
sim, però com a llengua no existeix. 
El raonament científic és aquest: el bi-
lingüisme és un estat de transició en-
tre dos monolingüismes. És l’espai de 
temps que necessita la llengua domi-
nant per esborrar la dominada.

-La llengua és bàsica per no perdre 
la identitat? 

-Llengua i identitat són indestria-
bles, perquè, per configurar la iden-
titat, cal una llengua que articuli el 
pensament. És perquè som identitats 
diferents, que els catalans, els espa-
nyols o els francesos parlem llengües 
diferents. Parlem diferent, perquè te-
nim la nostra pròpia visió col·lectiva 
de les coses. La diversitat lingüística 
és un patrimoni meravellós de la hu-
manitat, ja que implica maneres di-
verses d’entendre la vida. La residua-
lització d’una llengua en la terra que 
li és pròpia, en benefici d’una altra, 
comporta un canvi d’identitat. No és 
que els parlants de la llengua residu-
alitzada es quedin muts, simplement 
adopten la llengua dominant sense 
adonar-se de la transformació que ai-
xò comporta. És com canviar de for-
ma de vestir. Per què existeixen els 
dissenyadors de vestuari en el teatre 
o el cinema? Doncs perquè el vestua-
ri forma part de la configuració d’un 
personatge i fa que l’actor canviï de re-
gistre i s’hi transformi. Oi que no tin-
drem les mateixes vivències si anem 
pel carrer vestits d’infermer que si hi 
anem vestits de policia? Amb les llen-
gües passa exactament el mateix.

-Vas ser el primer periodista radi-
ofònic a presentar música estrange-
ra en català, explica’ns una mica què 
va suposar això a la dècada dels 70.

-Una cosa raríssima. Fins alesho-
res, durant el franquisme, l’únic que 
s’havia fet era presentar cançó catala-
na en català, però Lou Reed, Bob Dy-
lan o Ella Fitzgerald, posem per cas, ni 
parlar-ne. L’any 1975, vaig demanar 
permís a l’emissora, Ràdio Juventud, 
i em van dir que podia fer-ho, però no-
més presentant una cançó de cada 
tres o quatre. L’any següent, el pro-
ductor del programa “Al mil por mil”, 
Ernest Riveras, una gran persona que 
va morir l’any passat, em va proposar 
de fer-hi un espai de mitja hora –era 
un programa nocturn, molt llarg, de 
música internacional, amb una audi-
ència espectacular– parlant en cata-
là tres dies a la setmana. Recordo que 

l’espai començava sempre amb la veu 
enregistrada de Josep Maria Bachs, 
que deia: “Dilluns, dimecres i diven-
dres, la música pop presentada en ca-
talà per Víctor Alexandre.” Increïble, 
oi? Doncs era així. Ho vaig fer fins a fi-
nal del 1976, que va ser quan vaig dei-
xar Ràdio Juventud per convertir-me 
entusiasmat en un dels pares de Rà-
dio 4.

-En els teus assaigs ens parles de 
la teva etapa a Alemanya, hi ha algu-
na cosa que recordis amb nostàlgia 
d’aquella època?

En tinc molt bons records. Alema-
nya és un país admirable en moltís-
sims aspectes. El clima és horrorós, 
perquè el sol costa molt de veure, pe-
rò el país funciona. Hi ha un nivell 
d’eficiència i un sentit de la responsa-
bilitat molt elevats. Si explota un se-
màfor, són capaços d’investigar tots 
els semàfors d’Alemanya per evitar 
que torni a passar. No es deixa res a la 
improvisació, i a mi això m’encanta. 
Sintonitzo molt amb aquest tarannà. 
No m’identifico gens amb el tarannà 
llatí del “deixa-ho estar, ja està bé”. 
Aquí tenim una gran cabal d’energia 
creativa, però no sabem canalitzar-lo 
i bona part del profit es perd.

Probablement és una de les persones que més pedagogia ha fet per conscienciar la ciutadania 
sobre la importància de la llengua catalana. És periodista i escriptor i podríem dir que toca 
totes les tecles. Ha estat director i presentador de programes de ràdio i televisió. També ha 
estat corresponsal Alemanya i actualment és articulista de diversos diaris digitals. A més, el 
seu blog és un referent en el món catalanista. En el terreny de les lletres, el podem definir com a 
novel·lista, assagista i dramaturg; amb nombrosos guardons que reconeixen la seva gran vàlua.

Entrevista a
Víctor 
Alexandre

33 Víctor Alexandre

compartir un mateix espai en un pla 
d’igualtat, que és el mateix que creu-
re que una formiga es pot inflar fins a 
ocupar la meitat de l’espai que ocupa 
un elefant i que l’elefant s’encongirà 
per cedir-li la meitat del lloc. L’obli-
gació de saber espanyol a Catalunya 
converteix el català en una llengua 
totalment prescindible. A Catalunya 
sí que hi ha una llengua imprescindi-
ble per viure, però no és el català, és 
l’espanyol. I una llengua que no és im-
prescindible per viure en cap racó del 
planeta desapareix. La desaparició ja 
s’està produint. Se’n diu catanyol. El 
català està seguint el camí del gallec 
i s’està convertint, per voluntat dels 
mateixos catalans, en un dialecte de 
l’espanyol. Aviat ja no caldran intèr-
prets ni posar subtítols. TV3 ja no en 
posa, quan algú parla en gallec. 

-Quan mirem una sèrie o una pel-
lícula catalana sempre hi ha perso-
natges que parlen en castellà. Per què 
creus que hi ha aquesta necessitat de 
plasmar el bilingüisme si no aporta 
res al contingut de la trama?

-Forma part d’una submissió apre-
sa. És la mateixa submissió que fa que 
els catalans menystinguin la seva 
llengua cada cop que algú els parla en 
espanyol. La sèrie “Cites”, de TV3, ens 
recomana que abandonem la llengua 
cada cop que apareix un personatge 
hispanoparlant. Ens han dit que això 
és bilingüisme i ens ho hem cregut. 
On són, per cert, els personatges cata-
lanoparlants a les sèries espanyoles? 
No ens adonem que ens obliguen a 
ser bilingües per tal que altres puguin 
continuar essent monolingües. Hi ha 
persones bilingües, naturalment. I 

Llegeix l’entrevista sencera a la web 
www.elperiodic.ad :
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MAPA DIALECTAL

CRUCIGRAMA
Per Pau Vidal / AMIC

L’expressió del mes

Ja que durant la primavera la sang se’ns altera, hem escollit aquesta expressió per al mes de maig perquè és un època 
propícia a l’enamorament.

HORITZONTALS: 1. Com a sèrie és clarament acusable de tongo. Prou immadur per 
tenir carnet / 2. De l’ovari amb un periant que li confereix un aspecte infernal. Abundant 
com només sap ser un germànic / 3. Rap escuat. Demanen resposta al problema de 
la multiplicació de la perca. Goita, la cua del rap / 4. S’enganxen a totes les manifesta-
cions. Au, l’aparició de la tapa / 5. De dos o més colors. Abans la feina la feien els can-
sats, ara ells / 6. Per pioc li falta poc. Donar per fet que s’aplicarà per via rectal. Extrems 
del Nottingham / 7. Desafiat a mostrar-se arrossegat. Dos elèctrodes ben organitzats / 
8. La formiga que ataca. Sembla gavatxo, aquest braç de riu típic de l’Ebre / 9. El tenen 
de suplent a l’Inter i algun equip més. El carronyaire de la casa del passeig / 10. Omple 
de flors la colònia berguedana. Si sargiu no podreu cuinar, que és del que es tracta / 11. 
Retrogust de poniol. Pràcticament idèntica a la crònica publicada fora de la Xina. Cap 
de brot / 12. Rendir-se a un no-res de resistir. Punt central de la flora / 13. El més vene-
rat de la gramàtica. Doctrina que veu en l’Andreu una mena de Déu.

VERTICALS: 1. Corda per ajudar a estirar. Si haguessin experimentat amb el radó l’hau-
rien trobada abans / 2. Epidèmia freqüent als estadis. Allargassem les plantes etiòpiques 
/ 3. No se separen del confessionari. Llatinoamericans en cotxes veterans. La ben sala-
da / 4. Qui és així no es reconeix mai al mirall. Que es refereix a un emperador és implícit 
/ 5. Pedres al coll del Ripollès. Se senten molt pagesos, com a peixos, ells / 6. El dia as-
senyalat. Modificar els estatuts com un bon fuster. Mot impronunciable / 7. Històries il-
lustrades dels ventalls. De la fusta que ultrapassa la línia / 8. Tan sol·licitada que si es re-
peteix ja és complicada. Mig àliga i mig lleó en decidida ascensió / 9. Jeep d’aquell vell 
model escurçat. No segueix el ritme de la sang. Una mica d’imaginació / 10. Navegar al 
pes del sarró rebregat. Sals molt ben oxigenades / 11. Pel·li per llegir. Pocs segons d’in-
formació sobre el comprimit farmacèutic. L’arbre iogui / 12. Contracció gens gramati-
cal. Sempre es plantifica davant dels boscos.
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1 - xai català central, rossellonès
2 - be català central, menorquí
3 - anyell, català central, rossellonès
4 - corder, nord-occidental i valencià
5 - anjoni, alguerès
6 - mè, mallorquí

NOTÍCIES
FESTEJANT LA LLENGUA

Amb el lema ‘Festegem-la’ l’Obra Cultural Balear va celebrar, el dissabte 14 de 
maig, una nova edició de la Diada per la Llengua amb l’objectiu de promoure l’ús de 
la llengua catalana i convidar els nouvinguts a usar-la perquè és la llengua pròpia de 
les illes.

Amb un to festiu, es va commemorar el 30è aniversari de la promulgació de la Llei 
de normalització lingüística i els 700 aniversari de la mort de Ramon Llull, el savi que 
més bé representa els territoris de parla catalana.

L’esdeveniment, on van assistir més d’un miler de persones, va començar al vol-
tant de les 5 la tarda amb una festa infantil i una ballada popular. A continuació, va te-
nir lloc una actuació per part de les dues colles castelleres de Mallorca, seguida d’un 
parlament del president d’OCB, Jaume Mates, en què va recordar l’esforç que s’ha 
fet durant dècades per salvar la llengua a les illes, a més, va fer referència al mosaic 
en forma de cor que havien enlairat els assistents ‘que vol ser símbol de l’estima que 
sentim per la nostra llengua i la nostra cultura, la catalana. Una estima que ens porta 
a ser vigilants actius quant al coneixement, ús, difusió i prestigi de la llengua pròpia’. 
Finalment, per cloure l’acte van tenir lloc diverses actuacions musicals.

UNA EINA ÚNICA AL MÓN
Estratigrafia Dialectal és un una ei-

na creada per Maria-Pilar Perea i Ger-
mà Colón i és única en tota la lingüística 
internacional. Aquesta nova web carto-
grafia el lèxic català amb una visió espe-
cial i temporal.

Actualment, conté seixanta concep-
tes (o unitats semàntiques) i cadascuna 
té la seva correspondència geosinòni-
ma, és a dir, les varietats en funció de ca-
da dialecte, per exemple: anyell-corder).

El més innovador és que el que fins 
ara només podíem trobar en els atles lin-
güístics, ara s’ha complementat amb 
informació temporal; és a dir, a més de 
saber les peculiaritats de cada territori 
també podem conèixer l’època en què 
es van introduir i la progressió semànti-
ca que hagi pogut experimentar cada 
terme.

EL TERMCAT I L’AVLL ESTRENYEN LLIGAMS
 
El TERMCAT i l’Acadèmia Va-

lenciana de la Llengua han firmat 
un acord amb l’objectiu d’enfor-
tir la relació entre els dos organis-
mes per col·laborar en el desen-
volupament de la terminologia en 
diversos àmbits del coneixement. 
L’acord preveu l’intercanvi d’infor-
mació sobre els projectes termi-
nològics en curs i l’establiment de 
mecanismes per garantir, sempre
 que sigui possible, la difusió de formes comunes per designar nous termes.

 
L’acord s’ha impulsat atès que ambdues institucions disposen de bases de 

dades de contingut terminològic i elaboren productes basats en aquests contin-
guts, amb la convicció que l’intercanvi d’informació i de recursos pot comportar 
una millora qualitativa i una optimització de les tasques per al desenvolupament 
de la llengua en els àmbits especialitzats de la ciència, la tècnica i les humanitats.

VOLEM LINKEDIN EN CATALÀ
La xarxa social professional més 

gran del món, Linkedin, encara no es 
pot usar en la nostra llengua. És per 
aquest fet que Plataforma per la Llen-
gua ha recollit 25.000 signatures per re-
clamar que es tingui en compte el ca-
talà.

La presència de la nostra llengua en 
aquesta xarxa social és força impor-
tant perquè gairebé 400 milions d’usu-
aris en formen part. A més, és present 
a més de 200 països, s’hi pot navegar 
amb 22 llengües diferents i permet in-
troduir-hi el currículum vitae en 40 idio-
mes. Per tant, cal aconseguir que el ca-
talà no sigui marginal en aquest àmbit.

RECOMANACIONS
EXCEL·LÈNCIES DE LA 
LLENGUA CATALANA A 
EIVISSA, 

de Marià Torres.

Es tracta d’un assaig filològic en què 
Torres recorda les persones i instituci-
ons que al llarg de la història han tre-
ballat a Eivissa per la normalització de 
la llengua i la cultura catalanes. Un ca-
mí que, segons afirma l’autor, va co-
mençar a obrir-se durant els anys de 
la preautonomia de les Balears i no va 
avançar notòriament fins al 1986, amb 
l’aprovació de la Llei de Normalitza-
ció Lingüística, amenaçada durant els 
anys de govern de Bauzá.

APLICA’T

Aplica’t és una aplicació 
en llengua catalana dedicada a l’anàli-
si de dubtes dificultats i incorreccions 
amb explicacions i equivalències en 
castellà i anglès desenvolupada amb 
el suport de la Direcció General de Po-
lítica Lingüística. L´aplicació t’ajudarà a 
ampliar el vocabulari i a millorar la pre-
cisió lèxica mitjançant exercicis i activi-
tats interactives. Aplica’t amb el català! 
DESCARREGA-TE-LA:

ESTAR PELS OSSETS D’ALGÚ
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