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E N  A Q U E S T  N Ú M E R O

El CIM ret homenatge a J. M. Llompart amb un 
mural de Joan Aguiló 

El Consell de Mallorca ha decidit homenatjar el poeta i activista Josep Maria Llompart 
amb un mural de l’artista Joan Aguiló com a part de les activitats organitzades durant 
l’any 2018 per la Comissió Any Llompart, de la qual la Direcció Insular de Política 
Lingüística forma part. 

El mural s’ha fet en una paret del CEIP Jafudà Cresques, aprofitant que el centre està 
ubicat al barri on visqué Llompart, Pere Garau. Per pintar-lo, Joan Aguiló s’ha inspirat 
en el text “Els porxos”, de Josep Maria Llompart, publicat en el llibre Vocabulari privat. 

El mural s’inaugurà el proppassat dia 20 de juny amb un recital poètic i glosa 
improvisada d’Àngels Cardona, poetessa, i Cati Eva Canyelles, glosadora. A més, la 
també poetessa i glosadora Laia Malo recità el poema “Els porxos”, que remet al mural i, 
finalment, l’espectacle es clogué amb un concert de Vers Endins.

NOTÍCIES

La Direcció Insular de Política Lingüística ha posat en 
marxa una nova iniciativa per fomentar l’ús de català 
entre els joves. Amb aquesta finalitat, s’han 
programat per al 2018 tallers de rap en català adreçats a 
un públic de 12 a 17 anys a diferents municipis de 
Mallorca. 

El primer taller, impartit pel raper Rafel Sastre, Swing, 
del grup Rap Rural, es va realitzar a Calvià els passats 2, 
9 i 16 de juny. Els alumnes tengueren l'oportunitat 
d'aprendre les nocions bàsiques i la història del rap, i 
aprengueren a compondre cançons d'aquest gènere 
musical. 

Amb aquesta iniciativa, la Direcció Insular de Política 
Lingüística pretén vincular la llengua amb el lleure i la 
creativitat. 

El Consell de Mallorca ha celebrat el Dia Internacional 
del Joc amb unes Jornades Lúdiques al pati de la 
Misericòrdia. Les activitats, dirigides a les escoles i al 
públic en general, varen tenir lloc entre el 31 de maig i el 
2 de juny. 

Els assistents pogueren gaudir d'activitats pensades tant 
per a infants com per a adults: una ludoteca, jocs amb 
materials reutilitzats, un racó de lectura, jocs gegants, 
jocs tradicionals, parades d’exposició i venda de jocs i 
llibres, i un castell inflable. A més, durant tota la jornada 
es desenvoluparen tallers de maquillatge, d’instruments 
tradicionals, de pintura vegetal i de reciclatge. L'acte 
conclogué amb  les actuacions d’Small Jazz Band, Mel i 
Sucre, la batucada Deixonats i una cercavila amb la colla 
de dimonis Es Cau des Boc Negre. 

Han començat els tallers de rap en català S'han celebrat les Jornades Lúdiques en català a 
la Misericòrdia 



Parlar la llengua pròpia de cadascú és el que normalment fan la majoria de les 
persones d’arreu del món, si no es mouen del seu lloc de naixement (o d’on 
habiten normalment) i si no participen en esdeveniments on hi hagi parlants de 
moltes llengües diferents. En determinades ocasions, tothom necessita una 
interllengua, una llengua d’intercomunicació de gran abast que ens permeti 
d’entendre’ns amb persones que parlen llengües diferents de la nostra. Però la 
majoria dels parlants, en condicions normals, passen la major part del temps 
usant només la seva llengua i no havent de recórrer a cap altra. 

La consideració que parlar sempre una determinada llengua és cosa de gent 
“tancada” té a veure amb les connotacions negatives que, des del poder, a 
través de la història, s’ha volgut aplicar a l’esmentada llengua. I això només 
resulta possible amb llengües minoritzades o amb llengües minoritàries. No 
s’aplica mai a llengües d’ús normal dins la seva societat. A ningú no li passa pel 
cap de pensar que una persona pugui ser “tancada” perquè parla pràcticament 
sempre en italià, si viu a Itàlia. Les mateixes persones que consideren “tancats” 
els que parlen sempre en català potser usen només una llengua i no per això es 
consideren “tancades” a si mateixes. 

Parlar sempre 
en català és 
cosa de gent 

tancada 
 
 

Consultau les activitats de 
dinamització lingüística 
(projectes, publicacions, cursos, 
subvencions, etc.) que les 
corporacions locals que formen 
part de la Xarxa de Dinamització 
Lingüística duen a terme per 
fomentar l'ús de la llengua 
catalana. 

Per a més informació consultau  
el portal de la Direcció Insular 
de Política Lingüística 
www.conselldemallorca.net 

AJUNTAMENTS 
DINÀMICS 

APUNTS 

«Quan algú que fins ara no ha usat el català s’atreveix a fer-ho, seguesc parlant-hi normal com si res: no em 
meravell ni els adul dient falsament que el parlen molt bé. Ni tan sols coment el fet. Sembla contradictori, però he 
comprovat que aquesta és la millor resposta. En canvi, si els faig festes, els dic que parlen un català "perfecte" o ho 
coment amb d’altres davant d’ells, etc., això tendeix a avergonyir-los, i de seguida ho deixen córrer i tornen al 
castellà. A més, a ningú no li agrada ser un ninot de fira...» 

                                                                                                       "Hexàleg per sobreviure", de Lluís Gon Saga (adaptació) 

                                                                                                                            Trenquem tòpics  

La nova ortografia de l’Institut d’Estudis Catalans inclou alguns canvis respecte 
del tractament d’una qüestió tan sensible com és la toponímia. A més, són uns 
canvis que ens afecten especialment a mallorquins i menorquins, ja que a totes 
dues illes és tradicional l’ús de la partícula Son, seguida d’un antropònim 
(normalment un llinatge o un malnom), per formar topònims. 

La partícula Son és una contracció fossilitzada de l’expressió ço d’en. El primer 
element és un derivat d’açò, equivalent a això. Ja fa molt de temps, però, que els 
parlants la identifiquen com una sola paraula, per això deim que està fossilitzada. 

Segons la nova ortografia, doncs, escriurem Son Moix o So na Móra, com fins ara, 
però també So n’Espases o So n’Anglada. Podeu consultar els topònims 
mallorquins no urbans adaptats a la nova normativa a 
http://notib.recerca.iec.cat/ 

Son Espases o So n'Espases? 

Font: "30 prejudicis
lingüístics", de Bernat Joan i

Marí (adaptació)

Tòpic 

ÚS SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA 

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2759387


Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya ha publicat al seu 
web l’arxiu complet de les obres de teatre en català 
emeses per la cadena entre 1975 i 1995. 

Hi podreu trobar les grans obres del teatre català 
modern, des dels clàssics de Guimerà com Terra Baixa i 
Maria Rosa fins a les grans posades en escena de 
companyies com Dagoll Dagom, 
passant per obres mestres de la 
literatura universal. 

Es tracta d’una videoteca que 
s’amplia constantment i que podeu 
consultar a l’enllaç de la capçalera. 

EL CAMÍ DE LES PARAULES 

Tenim per “ingènues” aquelles persones que no tenen malícia, són un poc innocents i fins i tot massa confiades i 
crèdules, per la qual cosa se les pot enganar amb una certa facilitat. 

En català la paraula ingenu és un cultisme, és a dir, un mot que s’ha pres directament del llatí en època moderna. 
L’origen del mot és l’expressió llatina in genus, que a l’antiga Roma servia per designar aquelles persones que havien 
nascudes lliures i que no havien estat mai esclaves. 

El terme estava compost per dos elements: in, 'a dins', 'a l’interior'; i genus, 'raça, llinatge'. Una traducció un poc 
lliure seria 'pur de naixement', i és en aquest sentit que l’expressió amb el temps va passar a designar aquelles 
persones que destaquen per la seva innocència. 

Ingenu 

Potser la faceta de narrador de Guillem d'Efak sigui la 
més desconeguda pel gran públic. Una de les seves 
novel·les més destacades, La ponentada gran, es torna a 
publicar gràcies a la feina d’Adia Edicions. 

L’obra, publicada per primera vegada l’any 1979, està 
escrita amb un llenguatge ric i 
singular, genuïnament efakià, i per 
tant manacorí. El lector hi trobarà 
referències contínues a la infantesa 
de l’autor, una etapa de canvi social 
on el vell món rural deixa pas a un 
“progrés” caracteritzat pel turisme 
de masses i la destrucció del territori. 

  

La polèmica d'en  Pep Gonella La ponentada gran 

http://www.rtve.es/television/arxiu/teatre/

PROPOSTES LITERÀRIES 

EN XARXA 

La Institució Francesc de Borja Moll, va reeditar, el 
proppassat estiu, la Polèmica d’en Pep Gonella, un recull 
dels intercanvis epistolars que mantingueren el lingüista 
Francesc de Borja Moll i l’advocat Josep Zaforteza, sota el
pseudònim de Pep Gonella, del qual ara se n'ha conegut 
la identitat. 

Les cartes creuades, publicades a la 
secció de “Cartes al director” del 
Diario de Mallorca l’any 1972, foren 
l’origen del que s'ha anomenat 
gonellisme: un moviment que, a 
l'inici, denunciava un model de 
llengua que considerava “massa 
barceloní”, tot i no qüestionar la 
unitat de la llengua. 

https://open.spotify.com 
/user/plataformaperlallengua

Ja ha vist la llum la segona edició de "Fes-te la festa!", 
una llista d'Spotify amb més de 8 hores de música en 
català creada per la Plataforma per la Llengua. 

Respecte de la primera edició incorpora totes les 
novetats musicals en llengua catalana de l'any 2017, i 
inclou cançons de grups tan populars com Mazoni, 
Zoo o Txarango. Us podeu registrar a l'aplicació de 
manera gratuïta. 

http://llengua.gencat.cat/dictats_fabra
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7rdC6j8vbAhUGthQKHZCpBnUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fbaleares%2F2017%2F05%2F25%2F5926a197e5fdea86408b4592.html&psig=AOvVaw0tmgDbMR6JTbn67mf3nsog&ust=1528789048020969


JOCS DE LLENGUA 

Completau aquesta sopa de lletres amb els mots que manquen a cada refrany:  

J U L I O L  -  S E T E M B R E  

Recordau que, com a treballadors de Consell de Mallorca, teniu a la vostra disposició el Servei de 
Normalització Lingüística per resoldre els dubtes lingüístics que tingueu i per corregir els texts escrits 
que origineu en la feina diària (assessoramentlingconselldemallorca.net). També us podeu assessorar 
sobre els vostres drets lingüístics. Hi podeu contactar per telèfon (971 219 581) o bé per correu 
electrònic (nlinguisticaconselldemallorca.net).

Refranys 

1. Qui no vol ... que no vagi a l'era. 
2. Qui va amb un ... al cap d'un any ho són tots dos. 
3. A l'abril, cada ... val per mil. 
4. Qui no té cap, ha de tenir ... 
5. Qui ... el cap es grata. 
6. Una ... no fa estiu 

7. Qui dia passa, any ... 
8. Qui té bo vola, i qui no ... 
9. No diguis ... fins que no sigui al sac i ben fermat. 
10. Els ... s'assemblen a les olles. 
11. L'ase va dir al ... orellut.

1. pols 
2. coix 
3. gota 
4. cames 
5. barata 
6. flor 

7. empeny 
8. redola 
9. blat 
10. tests 
11. porc 

Solucions 


