CAL parlar de llengua
Quarta temporada

En la seva quarta temporada, CAL Parlar de Llengua, el programa de la CAL
d'Esplugues en col·laboració amb ETV Llobregat, va incorporar un nou espai en què
Marcel Casellas ens narrà les aventures i desventures del comissari Gordillo i
l'Escamot del Baix.
Els monòlegs, a manera d'historietes de còmic, tenen sempre un rerefons de cultura
tradicional. Segons paraules del mateix Casellas, vivim "una constant escapada dels
nostres amics de l'Escamot del control dels dimonis del poder –representats pel
Comissari–. Els paisatges en que transcorren les accions serviran per explicar algunes
singularitats de festes o rituals d'aquest caram de país nostre."
"A tall d'exemple, el primer episodi passa a Núria, justament el dia de Sant Gil…
sabeu qui era Sant Gil? Quins són els objectes que va enterrar i que originaren
algunes llegendes sobre la Vall de Núria… El Nen i el Patufet, però –de pura "xamba"–
no agafen el cremallera i el comissari es queda amb un pam de nas… Els nostres
amics, per Sant Gil, són al bar del Cor de Vilafranca del Penedès, però per quina
raó?… això potser s'aclarirà en el següent episodi , o potser no, vés a saber…"

Programes emesos
Programa núm. 35, octubre de 2008. El
flamenc català.
Convidats:
Ramon Vallès. Manager musical i productor.
Promotor del documental Les cartes de
l'oncle Àngel.
Marcel Casellas. Músic i compositor

Programa núm. 36, novembre de 2008. La
llengua de signes catalana.
Convidats:
Encarna Muñoz Chamorro. Presidenta de
la FESOCA (Federació de Persones Sordes
de Catalunya).
Santiago

Frigola

del

Departament

de

Política Lingüística de la LSC (Lllengua de
Signes Catalana) de la FESOCA.

Programa núm. 37, desembre de 2008. El
català, la crisi i els sindicats.
Convidats:
Toni Mora Secretari General de Comissions
Obreres del Baix Llobregat.
Chakir el Homrani portaveu nacional de
l’Avalot Joves de la UGT de Catalunya.

CAL Parlar de Llengua incorpora la llengua de signes catalana
en les seves emissions
A partir del programa núm. 38 del mes de gener de 2009, el programa CAL Parlar de
Llengua va incorporar la llengua de signes catalana en les seves emissions.
ETV Llobregat i la CAL d’Esplugues han volgut incorporar per primera vegada en un
programa d’aquesta televisió el sistema de traducció en llengua de signes catalana.
Com un reconeixement als més de 25.000 usuaris que hi ha a Catalunya d’aquesta
llengua de signes i com un suport més als drets de les persones sordes per tal
d’assolir la seva plena participació i integració en la societat actual.
Programa núm. 38, gener de 2009. Les seleccions nacionals catalanes
Convidats:
Lluís Aloy. Entrenador seleccionador
nacional català de curses de muntanya.

Xavier-Albert Canal, president de la
Federació Catalana de rugby.

Sergi Blázquez, Vicepresident de la
Plataforma

proseleccions

esportives

catalanes.

Programa núm. 39, febrer de 2009. La Xecna i 10.000 a Brussel·les
Convidats:
Josep Poveda és llicenciat en periodisme. Membre de la Associació Memòria contra
la Tortura (AMCT). Vicepresident del Patronat de la Fundació Manuel de Pedrolo. Un
dels promotors de la iniciativa 10.000 a Brussel·les per l’Autodeterminació.
Agustí Esparducer. Informàtic de professió és un dels principals promotors de la
iniciativa 10.000 a Brussel·les per l’Autodeterminació i el responsable dels temes
vinculats amb la Xarxa i amb a logística.
Ramon Carner. Empresari. Va fundar i dirigeix la XECNA (Xarxa d’establiments amb
consciència nacional). Actualment és un dels promotors i actual president del Cercle
Català de Negocis.

Programa

núm.

40,

març

de

2009.

Recordant M. Mercè Marçal
Convidats:
Fina

Llorca.

Filòloga,

traductora,

professora de llengua italiana. El seu treball
de doctorat va ser sobre l’obra poètica de
Maria-Mercè Marçal. Pertany a la Fundació
que porta el nom de la poeta.
Marta Font Investigadora del Centre Dona i Literatura
Maria Antònia Massanet. Investigadora del Centre Dona i Literatura

Programa núm. 41, abril de 2009. Conversa amb Víctor Alexandre
Convidats:
Víctor Alexandre Benet. És periodista i escriptor. Els seus inicis van ser a la ràdio. 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. Va presentar un programa sobre
cinema a TVE-Catalunya i ha estat redactor del programa Clàssica del Canal 33 i autor
de diverses obres de ficció per a la ràdio. 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.
És Premi Recull de Periodisme 1996, Premi nacional Lluís Companys 2005 i Premi
Francesc Gironès 2006.
Entre altres, és autor de llibres com Jo no sóc espanyol; Despullant Espanya; El cas
Carod; La paraula contra el mur; TV3 a traïció o Nosaltres, els catalans.
Ha escrit les obres de teatre Éric i l’Exèrcit del Fènix, basada en el llibre del mateix
nom d’Èric Bertran i Trifulkes de la Katalana tribu.
El 2005 va escriure el seu primer llibre de ficció literària, El somriure de Burt Lancaster
i recentment ha publicat Set dones i un home sol, llibre de narracions que va rebre el
premi Mercè Rodoreda 2008.

Programa núm. 42, maig de 2009. Conversa
amb en Josep Murgades
Convidats:
Josep Murgades Barceló és Llicenciat en
Filologia Hispànica i Doctor en Filologia
Catalana per la Universitat Autònoma de

Barcelona. Professor titular de Literatura Catalana a la Universitat de Barcelona.
Estudiós del Noucentisme i editor filològic de diversos volums de l'obra d'Eugeni d'Ors.
Coautor amb Xavier Lamuela de Teoria de la llengua literària segons Fabra (1984).
Autor de treballs de sociolingüística, alguns aplegats a Llengua i discriminació (1996).
Codirector amb Jordi Castellanos de la revista Els Marges. Traductor, entre altres de
Goethe i Kafka.
Programa núm. 43, juny de 2009. Llibre
electrònic i literatura digital
Convidats:
Laura Borràs Castanyer. Llicenciada en
filologia catalana i doctora cum laude en
filologia romànica amb el títol de Doctor
Europeu.
Està especialitzada en la docència de
literatura en entorns virtuals, és professora
de la Universitat Barcelona i ha dirigit el màster Estudis literaris i Tecnologies digitals a
la Universitat Oberta de Catalunya. També dirigeix el projecte internacional
Hermeneia, Estudis literaris i tecnologies digitals, i és directora Acadèmica d'OFELIA
(Organització Filològica d'Estudis Literaris i Artístics).
Ha publicat una gran quantitat d’articles i llibres relacionats amb la literatura en
general i amb la literatura digital en particular.

