
La segona temporada de  

CAL Parlar de Llengua 

La segona temporada de CAL parlar de llengua es va iniciar l’octubre de 2006 i va 

finalitzar el juliol de 2007. En aquesta nova edició, el programa va presentar una 

nova estructura en què es van debatre temes o notícies d’actualitat relacionades 

amb la llengua. Els convidats van ser persones vinculades a Esplugues o al Baix 

Llobregat, a més de comptar en cada programa amb un “convidat especial”.  

Van passar pel programa personatges com el sociolingüista i escriptor Jordi Solé i 

Camardons; el guionista Enric Gomà;  l’escriptor Matthew Tree, l’historiador Oriol 

Junqueras, l’escriptora Patrícia Gabancho, el traductor, escriptor i enigmístic Màrius 

Serra, l’escriptor i guionista Víctor Alexandre, l’activista cultural Jaume Andreu 

(Jimmy Jazz) i la cantant i actriu Núria Feliu.   

El projecte de “CAL parlar de llengua” és un projecte obert i viu que es renova de 

nou en els programes previstos per a la temporada 2007-2008. 

 

Segona temporada. Programes emesos 

 

Programa núm. 17, octubre de 2006.  

Convidats:  

Daniel Camon i Pastor. Periodista. Autor del llibre 

“Un únic camí. Una aproximació a la realitat dels 

PP.CC.” 

Pep Ribas.  Representant de la Plataforma pel Dret 

a Decidir.  

Jordi Solé i Camardons. Professor de llengua i literatura catalanes i expert en 

sociolinguística. Narrador d’obres de ciència-ficció amb rerefons lingüístic. 

 

Programa 18, novembre de 2006. 

Convidats: 

Francesc Tomàs “Panxito”. Natural de Mèxic. Músic i regidor de cultura de  

Daniel Camon i Pastor Llicenciat en periodisme. Treballa en la realització de documentals 

per a la Televisió de Catalunya. Autor del llibre Un únic camí. Una aproximació a la realitat 

dels Països Catalans. 

Enric Gomà. Guionista i escriptor.  

 



Programa 19, desembre de 2006. 

Convidats: 

Enric de Vilalta. Filòleg i director del Centre de 

Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat. 

Un dels creadors i impulsors del programa 

Voluntarat per la llengua. 

Pep Ribas.  Representant de la Plataforma pel      

Dret a Decidir 

Matthew Tree. Escriptor i periodista. 

 

Programa 20, febrer de 2007. 

Convidats: 

Maria Dolors Orobitg i Santamaria. Natural 

d’Esplugues. Comerciant. Pertany al Grup d’Estudis 

d’Esplugues i al Grup Ecologista en defensa del medi 

natural de la Segarra. 

Daniel Camon i Pastor Llicenciat en periodisme. 

Treballa en la realització de documentals per a la Televisió de Catalunya. Autor del llibre Un 

únic camí. Una aproximació a la realitat dels Països Catalans. 

Oriol Junqueras. És llicenciat en Història Moderna i Contemporània i doctor en Història del 

Pensament Econòmic. President de la Fundació Cultura organitzadora del CAS (Catalunya 

Acció Sonora). 

 

Programa 21. març de 2007. 

Convidats: 

Enric de Vilalta. Filòleg i director del Centre de 

Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat. 

Coordina les tres àrees del Centre: Ensenyament del 

català a adults; Assessorament lingüístic (revisió i 

correcció de textos); dinamització i gestió lingüística. 

Va ser un dels creadors i impulsors del programa Voluntariat per la llengua (les parelles 

lingüístiques). 

Francesc Ribera, "Titot". Músic i cantant. 

Patrícia Gabancho. Periodista i escriptora. Nascuda a Buenos Aires.  

S’ha especialitzat en temes de cultura, història i urbanisme, especialment centrats en la 

ciutat de Barcelona. Ha publicat nombrosos llibres, entre els quals destaquem Cultura rima 

amb confitura. (Un precedent del seu darrer llibre). Joan Maragall i la fi de segle a 



Barcelona. Carta a la societat catalana sobre la immigració. La postguerra cultural a 

Barcelona. I darrerament El preu de ser catalans. 

Col·labora en diversos mitjans de premsa i ràdio i en tasques de difusió cultural.  

 

Programa 22, abril de 2007. 

Convidats: 

Joan Sanagustín. Dissenyador gràfic  i músic. És el 

promotor de l’Aula de Gralla d’Esplugues, de la qual 

n’és mestre. És president de l’entitat Espluga Viva. 

Teresa Carbonell.  Veïna d’Esplugues. Persona 

molt vinculada als moviments socials i culturals de la 

ciutat.  

Màrius Serra. Llicenciat en Filologia anglesa. Escriptor, traductor i enigmista. Ha publicat 

novel·les com Mon oncle , del 1996, premi Fundació Enciclopèdia Catalana),  

AblanatanalbA  (Mot que és un palíndrom), el 1999 o, darrerament,  Farsa, premi Ramon 

Llull 2006. Llibres de relats —com La vida normal del 1998,  guardonat amb el Premi Ciutat 

de Barcelona de literatura catalana. I també llibres d’assaig  com Verbàlia. Jocs de 

paraules i esforços de l'enginy literari, de l’any 2000 , guardonat amb els premis Serra d'Or 

de la Crítica i Lletra d'Or 2000. 

Ha traduït de l'anglès, entre d'altres, obres d'Edmund White, Tom Sharpe, Jayne Anne 

Phillips, Alexander Stuart i els diàlegs dels Germans Marx. 

Manté una secció setmanal d'enigmística —jocs de paraules— al diari Avui des de l'any 

1989 i des del 1990 és el responsable de la secció diària de mots encreuats de La 

Vanguardia. 

 

Programa 23, maig de 2007. 

Convidats: 

Roger Cònsul Llicenciat en Història de l’Art, 

branca d’Arts Escèniques. Professor de 

Pantomima i Clown a l’escola Theatron ton 

Alangon, d’Atenes. Actor en diverses obres 

teatrals com La Clementina, Calderón, 

enamorado? o Okupes al Museu del Prado. Autor 

i editor. Ajudant de direcció de l’obra Èric i l’exèrcit del Fènix.  

Víctor Alexandre Benet.  Periodista i escriptor. Va dirigir i presentar programes a Ràdio 4 i 

va ser corresponsal a Alemanya per al diari AVUI, el setmanari EL TEMPS i la cadena 

SER. Col·labora habitualment en el diari digital Singular Digital i en el diari basc Berria. És 

membre del Consell Editorial del Diari de Sant Cugat.  



 

Premi Recull de Periodisme 1996, Premi nacional Lluís Companys 2005 i Premi Francesc 

Gironès 2006. Ha publicat diversos llibres com Jo no sóc espanyol, el 1999; Despullant 

Espanya, el 2001; Despullats, amb en Joel Joan, el 2003; Senyor President, també el 2003; 

El cas Carod, el 2004. 

El 2005 va escriure el seu primer llibre de ficció literària, El somriure de Burt Lancaster, deu 

històries curtes sobre la importància de l’atzar en la vida de les persones. El 2006 va ser 

guardonat amb el Premi d’Assaig Francesc Ferrer Gironès pel seu llibre La paraula contra 

el mur i el mateix any publica TV3 a traïció. Televisió de Catalunya o d’Espanya? 

Recentment ha escrit l’obra de teatre Éric i l’Exèrcit del Fènix, basada en el llibre del mateix 

nom d’Èric Bertran, que actualment es representa al Teatre Borràs de Barcelona.  

 

Programa 24, juny de 2007. 

Convidats: 

Daniel Camon i Pastor Llicenciat en 

periodisme i postgraduat en Realització en 

cinema i televisió. Escriu en diverses 

publicacions i treballa en la realització de 

documentals per a la televisió. Autor del llibre 

Un únic camí. Una aproximació a la realitat dels 

Països Catalans 

Jaume Piquer i Jordana. Activista i dinamitzador cultural.Ha participat en nombroses 

campanyes sempre amb esperit constructiu i unitari. 

Creador i responsable del Cafè-bar Jimmy Jazz d'Igualada, un espai de trobada que, durant 

10 anys, va permetre gaudir de la catalanitat a partir d'elements com la gresca catalana i 

les begudes de la terra. Premi Almogàver 2001. Premi Jaume I 2001. Premi Joan 

Coromines 2005.  Premi Carme Serrallonga 2005. Ha escrit diferents articles sobre les 

begudes de la terra i ha participat en programes de ràdio i televisió per parlar d'aquest 

tema, sobre el qual n'està preparant l'edició d'un llibre divulgatiu. 

Actualment és el dinamitzador del Consell Participatiu per a la Llengua de l'Ajuntament de 

Girona, des d'on ha impulsat projectes com La Calaixera de llengua i país o els recopilatoris 

Engresca't per fomentar la música catalana. 

 

 

 

 

 

 

http://www.www.lacalaixera.cat/


 

 

Programa 25, juliol de 2007. 

Convidats: 

M. Lluïsa Morera i Ramos.  Una persona 

molt coneguda a la nostra ciutat. Vinculada a 

diferents moviments culturals i associatius 

d’Esplugues i directora de Crònica de la Vida 

d’Esplugues, una revista que, com resa a la 

seva portada,  porta 59 anys fent història del 

nostre poble.  

Núria Feliu.  Cantant, actriu, rapsoda. Va néixer i viu al barri de Sants de Barcelona. Ha 

interpretat cançons d’una gran diversitat d’estils i de ritmes. I sempre, en català. Més de 

500 versions que van des del jazz al swing, passant pel bolero, el cuplé, la sardana, la 

cançó popular catalana o la música de cinema.  

Ha estat guardonada amb diversos premis.  Entre altres, el 1976, el Premi de Cultura 

Popular concedit pel Ministeri de Cultura pel seu disc Cançons d'Apel·les Mestres. El  1979 

amb la Medalla del Cercle català de Madrid. El 1985 amb la Creu de Sant Jordi, el 1990 

amb el Premi Sant Jordi de cinematografia concedit per RNE i el Premi de la Societat 

General d’Autors per la seva trajectòria professional.  

Ha estat una dona sempre compromesa amb el seu temps i amb el seu país. La seva 

aportació a la normalització de la llengua catalana ha estat fonamental i decisiva. La seva 

presència arreu dels Països Catalans en qualsevol acte per la defensa i la difusió de la 

nostra llengua i cultura ha estat constant.  

 


