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Llenguaferits 

Una catalanofrancesa de Dunkerque i un català de Sabadell ens descobreixen els 

secrets de les llengües 

Les llengües són un dels grans patrimonis de la humanitat. No només serveixen per 

entendre’ns, sinó que són uns instruments incomparables d’identificació col·lectiva i de 

cohesió social i, alhora, maneres úniques i genuïnes de veure el món. Així, cada cop que 

desapareix una llengua, desapareix també una cosmovisió. 

Amb aquesta iniciativa, i a través de vídeos, llibres, recitals, conferències, tallers i espais 

radiofònics, expliquem de manera amena i entretinguda curiositats del català i d’altres 

llengües d’arreu del món amb l’objectiu de despertar la sensibilitat lingüística i, així, 

fomentar el respecte per totes les llengües i, en particular, pel català. 

Qui som els llenguaferits? 

Jessica Neuquelman (Dunkerque, 1983). Soc una francesa del nord que vaig deixar les 

gèlides terres nadiues per satisfer la meva curiositat lingüística en contrades catalanes. 

Llicenciada en Filologia Hispànica, vaig descobrir el català gràcies als cursos del Consorci 

per a la Normalització Lingüística de Sabadell i a la sèrie Ventdelplà. 

David Vila i Ros (Sabadell, 1977). Soc un escriptor i dinamitzador lingüístic que està 

convençut que les paraules són la millor eina per canviar el món. He estat membre actiu 

de diverses entitats de foment del català i actualment formo part de la Secció d’Arts i 

Lletres de la Fundació Bosch i Cardellach i represento l’entitat a la Comissió Permanent 

per la Llengua a Sabadell. 

Junts som els Llenguaferits i anem amunt i avall buscant curiositats lingüístiques i 

reivindicant el català. Ens podeu seguir als canals d’Instagram i YouTube i podeu 

contactar amb nosaltres a llenguaferits@gmail.com. Si voleu saber més de nosaltres, feu 

un cop d’ull al nostre web. 

Amb aquest dossier volem oferir-vos una eina de suport als vídeos per reflexionar sobre 

diversos aspectes relacionats amb la llengua. Som-hi? 

http://www.instagram.com/llenguaferits
https://www.youtube.com/channel/UCD8T0OOhxyHF62KowDV-ScA
https://www.youtube.com/channel/UCD8T0OOhxyHF62KowDV-ScA
mailto:llenguaferits@gmail.com
http://www.davidvilairos.cat/Llenguaferits/


Els vídeos 

 

Vídeo 1. Oficis antics 

➢ Quins oficis surten en el vídeo? Els coneixies? 

➢ Quina particularitat tenen molts d’aquests noms d’oficis? 

➢ Creus que cap d’aquests encara pot existir? 

➢ I quins oficis nous coneixes? Tenen nom en català o bé estem manllevant 

directament el mot anglès? 

➢ Quina relació creus que hi ha entre l’evolució de l’activitat econòmica i 

l’evolució de les llengües? 

➢ Quins oficis creus que hi haurà en el futur? T’atreveixes a posar-los nom? 

 

Vídeo 2. Som de fil de vint, ho sabem! 

➢ Què volen dir les frases fetes següents del món del tèxtil? 

 Uns tenen la fama i els altres carden la llana 

 Tenir mala peça al teler 

 Fer peça 

 Ser una bona/mala peça 

 Fil per randa 

 Llepafils 

 Semblar de Can Seixanta 

 No filar-hi gaire 

 Filar prim 

 Qui fila massa prim se li pot trencar el fil 

 Seguir el fil/la veta 

 Una trama ben ordida 

 Ser de fil de vint 



 Penjar d’un fil 

 Xerrar pels descosits 

 Posar fil a l’agulla 

➢ En coneixes d’altres? 

➢ Per què creus que hi ha tantes expressions relacionades amb el món del tèxtil? 

 

Vídeo 3. Arreu del territori 

➢ A quins territoris es parla català? 

➢ Què en saps, de la situació del català a Catalunya? 

➢ I a la Catalunya Nord? 

➢ I a la Franja de Ponent? 

➢ I a Andorra? 

➢ I al País Valencià? 

➢ I al Carxe? 

➢ I a les Illes? 

➢ I a l’Alguer? 

➢ Creus que és important defensar la unitat de la llengua? 

 

Vídeo 4. Acollim en català? 

⮚ Per què creus que és important acollir en la llengua pròpia del territori? 

⮚ Què passa en la situació 1? 

⮚ Per què parlem en castellà a persones que no saben ni català ni castellà? 

Quines conseqüències penseu que té? 

⮚ I en la situació 2? 



⮚ Què deu pensar una persona que ve de fora i que intenta aprendre el català? 

⮚ I en la 3? 

⮚ Creus que les llengües són obstacles o bé oportunitats? 

⮚ Què podem fer perquè el català esdevingui la llengua comuna als Països 

Catalans? 

 

Vídeo 5. Fem canvi d’avis? 

⮚ Què són els hàbits lingüístics? 

⮚ Quina importància tenen en l’ús social d’una llengua? 

⮚ Quin és el gran obstacle amb què es troben els estudiants d’èuscar? 

⮚ Creus que passa una cosa similar amb el català? 

⮚ Per què creus que la majoria de catalanoparlants canvien de llengua davant 

d’algú que els sembla que no és català? 

⮚ De quina manera podem canviar-ho? 

⮚ Consideres que les llengües són també eines d’integració social? 

 

Vídeo 6. Desmuntant prejudicis 

➢ Per què creus que els catalanoparlants tenen prejudicis lingüístics? 

➢ Perquè canviem de llengua si ens sembla que el nostre interlocutor no és català 

d’origen? 

➢ Per què pensem que, en determinades situacions, parlar català et fa tancat? 

➢ Creus que el català és un obstacle per a les persones nouvingudes? 

➢ Mantenir-se en català si no t’hi parlen és de mala educació? 

➢ Què passaria si no tinguéssim prejudicis lingüístics? 



➢ De quina manera podem trencar-los? 

➢ Quina en seria la conseqüència? 

➢ Què és l’assertivitat lingüística? 

➢ Et vols comprometre a deixar de caure en algun d’aquests prejudicis? 

 

Vídeo 7. Juguem? 

➢ Creus que les llengües poden ser divertides? 

➢ Per què en Màrius Serra diu que la llengua és un joc? 

➢ De quina manera podem afavorir el vessant dinàmic de les llengües? 

➢ En què consisteix el llibre Cent mille milliards de poèmes? 

➢ Com podem jugar amb les paraules, segons la Núria Miramelsmots? 

➢ Quins jocs similars se t’acudeixen? 


