
CAL parlar de llengua 

Tercera temporada 

Programes emesos 

Programa 26, octubre de 2007. 

Convidats: 

Pere Comellas Casanova és professor de Filologia Portuguesa a la Universitat de 

Barcelona. Ha traduït diverses obres literàries al català i al castellà, especialment de 

literatures africanes en llengua portuguesa, d'autors com ara Germano Almeida, José 

Eduardo Agualusa o Paulina Chiziane. El 2005 va guanyar el V Premi Giovanni 

Pontiero per la seva traducció al català de Chiquinho, de l'escriptor capverdià Baltasar 

Lopes. Ha publicat treballs relacionats amb les literatures africanes en llengua 

portuguesa i amb la reflexió sobre la traducció. Darrerament ha publicat el llibre Contra 

l'imperialisme lingüístic. A favor de la linguodiversitat. Editorial la Campana. 

És investigador, entre altres, en el GELA (Grup d’Estudis de Llengües amenaçades) 

que dirigeix la coneguda lingüista Carme Junyent. 

Maria Dolors Orobitg i Santamaria. Nascuda a Esplugues. Comerciant. Pertany al 

Grup d'Estudis d'Esplugues i al Grup ecologista en defensa del medi natural de la 

Segarra. 

Pep Ribas. Viu al barri de Sants de Barcelona. És una persona vinculada al moviment 

social i cultural del barri. Membre de la CAL i de la Plataforma pel Dret a Decidir. Està 

molt vinculat a Esplugues, perquè, entre altres coses, pertany al Centre Excursionista 

d'Esplugues. 

 

Programa 27, novembre de 2007. 

Convidats: 

Ramon Carner, fundador de la XECNA grup 

comercial que distribueix begudes com el 

whisky Jaume I, la Cola catalana o el 

"Desperta ferro".  

Jordi Guibergans, activista cultural i 

fundador de l'empresa Inciatives Jàssera 

que ofereix serveis iproductes innovadors, autocentrats en el país i normalitzats. 

Actualment promociona l'espai tastets. 

Sergi Castro, vicepresident i membre del Consell Assessor de la revista Crònica de la 

Vida d’Esplugues i president de l'Esbart Vila d'Esplugues. 

http://www.xecna.cat/
http://www.jassera.cat/
http://www.tastets.cat/
http://www.fotolog.com/esbartesplugues


 

Programa 28, desembre de 2007. 

Convidats: 

Èric Bertran (Barcelona, 1990) és estudiant de 

primer de Batxillerat Social. Viu des dels cinc 

anys a Lloret de Mar i és aficionat a navegar, al 

submarinisme i a la lectura, escriu sovint articles 

d'opinió a la revista Cel Obert i en d'altres 

mitjans, incloses ràdios i portals web, com 

l'Exèrcit del Fènix, de caire catalanista. És autor d' Èric i l'Exèrcit del Fènix (2005), que 

s'ha dut al teatre i pròximament al cinema. El 2006 va rebre el Premi «El Segador de 

l'any» i el Jaume I d'Acció Cultural del País Valencià. 

Domènec Anguera. Director de l’escola Lola Anglada d’Esplugues de Llobregat. 

Eduard Castelló  L’Eduard és d’Esplugues. Pertany a l’entitat Pastorets i Companyia 

que cada any per aquestes dates ens porten la història dels pastorets molt a la manera 

d’Esplugues. 

 

Programa núm. 29, gener de 2008. La llengua 

catalana, senya d’identitat nacional. 

Convidats:  

Jordi Sedó i Solé, sociolingüista. 

Albert Comellas. Enginyer naval. Militant de 

CDC d’Esplugues. 

Oriol Raventós. Integrant del grup d’espectacle-

correfocs Boc de Biterna.  

 

Programa núm. 30, febrer de 2008. Internet i 

els blocs. 

Convidats:  

Saül Gordillo. Director de l’Àgencia Catalana 

de Notícies. 

Xavier Mir. Blocaire i comentarista polític. 

Manel Prieto. Integrant de la Colla de Castellers 

d’Esplugues. 

 

 

 



Programa núm. 31, març de 2008. Colom era 

català? 

Convidats:  

Jordi Bilbeny. Filòleg i historiador, que manté 

la tesi que Cristòfor Colom era català i que els 

seus viatges van ser una empresa organitzada i 

finançada per la Corona d’Aragó. 

Pep Mayolas. Escriptor i investigador d’Arenys 

de Mar. 

Catalina Canyelles. Músic i cantant. Integrant del col·lectiu de cant improvisat  Cor de 

Carxofa 

 

Programa núm. 32, abril de 2008. Catalunya explicada als 

alemanys. 

Convidats:  

Klaus Jürgen Nagel. Professor agregat i membre del Grup de 

Recerca en Teoria Política a la Universitat Pompeu Fabra. Autor 

del llibre: Catalunya explicada als alemanys.  

 

 

Programa núm. 33, maig de 2008. El projecte 

Xerrem. 

Convidats:  

Jordi Esteban. Mestre i pedagog. Creador del 

projecte Xerrem.. 

Carme Fàbregas.  Membre de la CAL de 

Sants i col·laboradora del programa 

Voluntariat per la Llengua i del projecte 

Xerrem.  

Jaume Calvo. Vicepresident de la Colla de Castellers d’Esplugues. 

 

 

 

 

 

  



Programa núm. 34, juny de 2008. Parlem de 

Manuel de Pedrolo. 

Convidats:  

Josep Poveda. Llicenciat en periodisme. 

Vicepresident de la Fundació Manuel de 

Pedrolo. 

Imma Gomila. Integrant de la colla de diables 

infantil Boiets esquitxafocs. 

Núria Soldevila. Integrant de la colla de diables infantil Boiets esquitxafocs. 

 


