CAL parlar de llengua
Cinquena temporada
Programes emesos
Programa núm. 44, octubre de 2009.
Realitat i vitalitat de la llengua catalana
Convidats:
Jordi Solé i Camardons és llicenciat en
Filologia Catalana.
Professor de llengua i literatura catalanes,
autor de tractats de sociolingüística,
d’història de la llengua i novel·lista d’obres
de ciència-ficció amb rerefons lingüístic.
Ha publicat nombrosos articles de sociolingüística dins la línia del que anomena
ecoidiomàtica i ha impartit cursos de sociolingüística en universitats i institucions
d'arreu dels Països Catalans.
Membre del Consell de Redacció de la revista pedagògica “Escola Catalana”, i del
Grup Català de Sociolingüística. Dirigeix la col·lecció de sociolingüística “Contextos”
de l’editorial valenciana Tres i quatre.
És membre de la FOLC (Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana) i des del
2005 treballa d'Assessor LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió social) a Barcelona.
És l’autor i el comissari de l’exposició Realitat i vitalitat de la llengua catalana.

Programa núm. 45, novembre de 2009.
Tallers per la llengua. Televisió sense
fronteres
Convidats:
Arnau Bunyol. Coordinador de la ILP
Televisió sense fronteres
David Vila. Secretari de Tallers per la
llengua

Programa núm. 46, gener de 2010.
Conversa amb en Joan Solà
Convidats:
Joan Solà i Cortassa és filòleg i
lingüista. És un dels grans estudiosos
de la llengua catalana. Llicenciat en
Filologia clàssica el 1965 i doctorat en
filologia catalana el 1970. L’any 1977
va obtenir el títol de màster en
lingüística a la universitat de Reading.
Des de 1984 exerceix com a
catedràtic de llengua i literatura
catalanes a la universitat de
Barcelona.
El 2005 va rebre la Creu de Sant
Jordi. Recentment ha estat nomenat Doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida i
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2009
Els seus escrits han estat sempre extraordinaris i d’un gran valor lingüístic. Des de la
publicació dels Estudis de sintaxi catalana, l’any 1973, fins a la magna obra de la
Gramàtica del català contemporani de 2002, hi ha hagut tot un seguit de publicacions
extraordinàries.
En el seu darrer llibre Plantem cara! ha recollit els articles publicats a la secció
Parlem-ne! Del diari AVUI entre 1998 i 2008. Un recull en què Joan Solà ens ofereix
lliçons de gramàtica i reflexiona sobre una etimologia amb la mateixa senzillesa i
precisió que opina sobre un aspecte polític o comenta un llibre. I sempre, planejant
damunt dels seus articles, el compromís amb la llengua i amb el país.
Programa núm. 47, abril de 2010.
El voluntariat per la llengua
Convidats:
Tres parelles lingüístiques:
Joan Oriola i José Gabriel Erosa,
de l’Uruguai
M.
Dolors
Folch
Astaburuag, de Xile

i

Sandra

Montserrat Girgas i Rodica Toza,
de Romania
L’any 2002, a Cornella i en el marc
d’un Correllengua, el CNL de
Cornellà, en col·laboració amb

entitats del poble, posava en marxa un nou recurs de voluntariat amb l’objectiu de
facilitar la pràctica oral i fomentar l’ús de la llengua catalana. Poc més de vint parelles,
iniciaven el que més endavant es coneixeria com el Voluntariat per la llengua.
El Voluntariat per la llengua va anar creixent de manera exponencial. Així, arribem a
les xifres de l’any 2006, amb un total de 4.496 parelles constituïdes arreu del país. El
2007 el creixement és del 30% i les parelles constituïdes són ja 5.850. A manca de
xifres oficials, podem dir que el nombre de parelles que es van formar l’any 2009 ha
superat la xifra de 7.000.
Programa núm. 48, juliol de 2010.
Recordant Salvador Espriu
Convidats:
Sebastià Bonet. És professor titular del
Departament de Filologia Catalana des
de l’any 1997. Els seus treballs se
situen, bàsicament, en tres camps: el
de la sintaxi, el de la gramatografia i el
de l’estudi de l’obra de Salvador Espriu.
Entre altres, ha tingut cura de l’edició
crítica de Primera història d’Esther
Montserat Caba. Directora del Centre
de Documentació i Estudi Salvador
Espriu, creat l’any 1987 amb l’objectiu
de contribuir a la, conservació, difusió i
promoció del llegat literari de l’escriptor

