
L’he sentida, aquesta pregunta, en la boca
de tants i tants estrangers, però sobretot
d’aquells que vénen a Catalunya des del
nord pròsper d'Europa - tal com havia vingut
jo - i - com jo aleshores - vénen segurs que
la seva visió d'Espanya (monolingüe i
monocultural i mononacional) inculcada pels
mitjans anglesos, alemanys, holandesos,
belgues etc., n’és l'única correcta (com es
poden equivocar, uns mitjans tan seriosos,
tan fiables?). I quina és la seva sorpresa en
descobrir que 11 milions dels súbdits del rei
Joan Carles parlen idiomes - el català, el
gallec i l'euskera - que no són l'espanyol, i
que el lloc on més es parla un d'aquests
idiomes no -espanyols és justament el lloc
que ells han triat per viure. I això sovint els

Sinopsi: Sis personatges,
arquetips contemporanis
de la solitud urbana, es
troben en un pis vell de
l'Eixample de Barcelona.
Direcció: Ventura Pons
Guió: Basada en l'obra
Barcelona, mapa
d’ombres, de Lluïsa Cunillé
Intèrprets: Núria Espert,
Josep Maria Pou, Rosa
Maria Sardà, Maria Botto,
Jordi Bosch i Pablo Derqui.

Sinopsi: En Zeta té un
mes per lliurar la novel·la
que li han encarregat.
Diàriament busca
inspiració en l’estranya
clientela del Cafè
Rossignol.
Direcció: Grojo
Intèrprets: Edu Soto,
Bàrbara Goenaga,
Dominique Pinon.

LA LLUNA EN UN COVE

Pel·lícules

+ pel·lícules a l’interior

BARCELONA (UN MAPA)

Per què hauria d’aprendre
el català, si ja parlo espanyol?
Una reflexió un pèl agressiva basada en la pròpia experiència

desorienta i els molesta i els fa nosa i per
poder justificar la seva ignorància del català
i de tot l'univers cultural que aquest idioma
genera i ha generat, solen etzibar la pregunta
que encapçala aquest article, amb un rictus
de menyspreu als llavis. A mi mai m'han donat
prou temps per respondre-la. Aquí, per fi, ho
puc fer. Aquesta és la meva resposta, doncs,
companys nord-europeus tan refotudament
recelosos a l'hora d'aprendre l'idioma en
què us estic escrivint ara mateix.
Primer, hi ha un avantatge pràctic: un munt
d’empreses culturals tenen el català com a
llengua vehicular: diaris en català, revistes en
català, televisions i ràdios i portals d'Internet
en català; i per tant, sense cap coneixement
d’aquest idioma, tots aquests llocs de treball
us seran hermèticament tancats.
Segon, hi ha un avantatge social, en el sentit
que si no teniu el català, us passareu la vida
obligant la meitat de la població del territori
en el qual vosaltres sou els convidats a parlar-
vos en un idioma que no és el seu i així mateix
perdreu tots els matisos, girs, subtileses i
l’expressivitat única de la setena llengua de
la Unió Europea (i tot això ho fareu,
segurament, dient allò de
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recursos culturals i d’oci en

català per a rubinencs
i rubinenques
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'l'important és comunicar'); a més a més, no
podreu parlar amb aquesta gent d’alguns
dels seus programes preferits, d’alguns dels
seus llibres preferits, d’algunes de les seves
cançons preferides, perquè no tindreu ni la
més mínima idea de com són aquests
programes, llibres i cançons.
Tercer, sense el català no entendreu si més
no el cinquanta per cent de les referències
que la gent entre la qual has escollit viure fan
servir per entendre’ns, entre elles: referències
històriques, polítiques, geogràfiques, culturals
i fins i tot gastronòmiques que us deixaran
perplexos i confosos i desconcertats.
Quart, sense el català mai no arribareu a
copsar l’ambient original del país per on
tresques, l’ambient generat per un idioma
que s’hi ha parlat durant poc menys d’un
mil·lenni, perquè vosaltres us heu entestat a
refugiar-vos en un idioma que al carrer i als
camps i a les fàbriques no s’ha parlat
massivament a Catalunya durant més de 80
o 90 anys.
Cinquè i últim: si continueu passant del català
i del seu univers cultural únic i la gent que el
parla i les referències que li són pròpies i tot
plegat, acabareu, al cap d’uns anys, quan no
sou els grans èxits que pensàveu que
mereixíeu esdevenir - sobretot en un país tan
endarrerit com Espanya - acabareu culpant

els catalans i el seu idioma per tots els vostres
fracassos, acabareu qualificant-los de
provincians i xenòfobs per no haver-vos
permès accedir al seu món pel sol fet de no
haver après el seu estúpid idioma local i així
mateix haureu descobert el que us acabo de
dir: que la prova que el català és del tot
necessari a Catalunya és que els que
insisteixen en no aprendre’l acaben
malaltissament amargats perquè saben molt
bé, en el fons, que amb l’aprenentatge el
català haurien descobert més coses del lloc
on viuen, haurien tingut més amics íntims pel
sol fet d’haver-los parlat en el seu idioma
íntim i en general haurien viscut en un món
més interessant pel sol fet d’haver adquirit
un idioma i una cultura més i que aquesta
oportunitat - mai no sospitaven que es
tractava d’una oportunitat! - l’han perduda
per sempre més i ja no tenen més remei que
congregar-se al bar d'expatriats més proper
i queixar-se sense fi dels propis amfitrions
fins arribar al punt de maleir-los, cada hora
de cada dia, fins que la vida sencera de tots
aquests expatriats es converteixi en una mena
de malson existencial.
I tan fàcil que és, aprendre un idioma al país
on es parla.

Matthew Tree

Què recomanes?

Pel·lícules
continuació de l’article de Matthew Tree

PROVOKED
Sinopsi: Kiranjit Ahluwalia
va deixar la seva Índia
natal per a casar-se i
establir-se a Londres. A
partir d’aquest moment, la
seva vida esdevé un
malson a causa dels
maltractaments físics i
psicològics del seu marit.
Direcció: Jag Mundhra.
Guió: Carl Austin, Rahila
Gupta.
Intèrprets: Aishwarya Rai,
Miranda Richardson, Navin
Andrews.
Data d'estrena per
determinar.

Els contes més divertits
explicats per gent divertida.
Aquesta activitat s’organitza
cada any i té una finalitat
benèfica. Aquest any els
diners recaptats durant
l’espectacle aniran
destinats a l’associació
Pallapupas-Pallassos
d’Hospital. Aquesta
associació treballa als
hospitals per als infants i els
joves malalts i té la missió
de millorar la seva qualitat
de vida i d’estar presents
en tots els processos
dolorosos, de tal manera
que aquests moments
siguin el menys traumàtics

MARATÓ DE CONTES

possible per a ells i les
seves famílies.
Organitza: La Xarxa
13 de gener 2008, 11 h
Teatre La Sala de Rubí

Tot un clàssic adaptat als
infants que els introdueix
al misteri que envolta el
senyor Scrogge la nit de
Nadal.
Autor: Charles Dickens,
versió de David Montserrat
amb il·lustracions
de Javier Andrade.
Editorial: La Galera,
col·lecció Petits Universals

CONTE DE NADAL

Descripció: Un exemple
de llibre il·lustrat per a totes
les edats, una veritable
obra d’art que ha estat
guanyador aquest any del
Premi Llibreter d’Àlbum
Il·lustrat.
Autors: Taï-Marc Le Thanh
i Rébecca Dautremer
(il·lustradora)
Editorial: Baula

CYRANO
(ÀLBUM IL·LUSTRAT)

Llibres recomanats per les llibreries El Racó del llibre i L’Ombra

www.gencat.cat/llenguaInfantil

WWW.CATALUNYA.ORG
“Aquesta és una web de webs per mitjà de la qual
podràs accedir, per les diferents seccions, a tot de
pàgines sobre temes i esdeveniments de Catalunya:
política, cultura, esports, turisme... A més a més, pots
fer-te una adreça de correu electrònic gratuït, amb 5
MB de capacitat i amb l’interessant domini:
@catalunya.org. “
Recomanació de: Rebeca Herrera – Voluntària per
la llengua

REVISTA CUCAFERA
“La revista Cucafera m’agrada perquè hi ha molts
còmics i el que més m’agrada és el del final, el Súper
Sam."
Recomanació de: Max Magdaleno (7 anys)
www.bayard-revistas.com

VIATGE D’HIVERN
“Un conjunt de catorze relats dins els quals la música
de Schubert conforma una xarxa de relacions entre
personatges. Bach i Rembrandt també hi tenen el seu
pes. Els relats, que ocorren en èpoques històriques
diferents, conformen una unitat ben especial."
Autor: Jaume Cabré
Editorial: Edicions Proa
Recomanació de: Servei Local de Català de Rubí.

BEE MOVIE
Sinopsi: L’abellot Barry B.
Benson decideix
demandar l’espècie
humana per robar la mel
de les abelles.
Direcció: Jerry Seinfeld,
Steve Hickner i Simon J.
Smith.
Guió: Jerry Seinfeld, Spike
Feresten i Barry Marder.

Properament al cinema

JUANITO JONES AL
CAMPAMENT (CD-ROM)
Juanito amb la seva
imaginació viu històries
increïbles i es converteix
en un aventurer. En
aquesta ocasió els nens i
les nenes viuran un episodi
a l’Oest Llunyà.
Idiomes:
català/castellà/anglès.
Edats recomanades:
entre 4 i 9 anys.
www.cromosoma.com

Fes les teves recomanacions a cpl@ajrubi.cat



Música

ANTÒNIA FONT

OBRINT PAS Butlleta de subscripció al                            :
• perquè vols rebre aquest butlletí en format electrònic i

ajudar a mantenir el medi ambient
• perquè vols recomanar recursos en català a tot Rubí
• perquè vols donar la teva opinió, col·laborar o fer

suggeriments.

Per tots aquests motius, deixa’ns la butlleta emplenada al
Comissionat de Política Lingüística de l’Ajuntament de Rubí,
ubicat a l’edifici de Rubí Desenvolupament,  rambleta de
Joan Miró, s/n, 08191 Rubí, o bé envia un correu electrònic a
cpl@ajrubi.cat
Nom i cognoms:

Data de naixement:
Correu electrònic:
Recomana/Opina/Participa:

Telèfon de contacte:
(deixa’ns el telèfon per si ens manqués qualsevol informació
sobre les teves aportacions)
Us informem que el tractament de les vostres dades és totalment
confidencial, segons la llei orgànica 15/99 de 13 de desembre de
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Si desitgeu rebre correus
electrònics amb informació institucional d’interès ciutadà de
l’Ajuntament de Rubí, marqueu la casella d’acceptació.
         Accepto rebre informació institucional de l'Ajuntament de
          Rubí a la meva adreça de correu electrònic.
En qualsevol moment podreu sol·licitar la cancel·lació de les
trameses comunicant-ho per escrit a cpl@ajrubi.cat o al Comissionat
de Política Lingüística de l'Ajuntament de Rubí (rambleta de Joan
Miró, s/n, edifici Rubí Desenvolupament, 08191 Rubí)

Llibres
Elteumobil.cat és el nom de la campanya que s'impulsa
des de la Generalitat de Catalunya per promoure la
telefonia mòbil en català, perquè el teu mòbil parli
com tu.
www.elteumobil.cat

Casa de les Llengües és un organisme que té com a
objectiu la promoció de les llengües del món com a
vehicle de comunicació, de civilització i de diàleg;
com a font de desenvolupament personal i creativitat
humana; com a patrimoni de la humanitat, i com un
dret de les persones i de les comunitats lingüístiques.
www.linguamon.cat

ELTEUMOBIL.CAT

RUBIDIGITAL

Diari electrònic de referència sobre l’actualitat a
Catalunya.
www.vilaweb.cat

VILAWEB

Un web consolidat a la nostra ciutat. Un punt de
referència en relació les noves tecnologies a Rubí.
Les darreres novetats permeten a l’usuari fer-se un
bloc, un àlbum de fotos, vídeos i penjar anuncis de
compra - venta.
www.rubidigital.cat

Webs d’interès

LINGUAMON

SABATES ITALIANES
Autor: Henning Mankell
Editorial: Tusquets
El lector que esperi un
Mankell policíac no és el
que trobarà, en canvi
trobarà una excepcional
novel·la intimista i
psicològica escrita per un
excel·lent narrador.

EL QUADERN DAURAT
Autora: Doris Lessing
Editorial: Edicions 62,
col·lecció MOLU s.XX.
Aquesta és potser l’obra
més destacada de la
guanyadora del Premi
Nobel de Literatura d’aquest
any, en la qual un cinquè
quadern ens portarà a
saber la veritat d’Anna Wulf.

MIL CRETINS
Autor: Quim Monzó
Editorial: Quaderns
Crema.
Dinou contes, la majoria
dels quals  ens parla de la
decrepitud i
decadència familiar; en
resum, crus,
decepcionants i reals.

Autora: Neus Canyelles
Editorial: Edicions Proa
Una petita novel·la sobre
la passió: la passió
d’escriure i la força de
l’amistat que conformen
una trajectòria vital curiosa
i agitada però que no et
deixa indiferent.

L’ALÈ DEL BÚFAL A
L’HIVERN

Nom àlbum: Coser i cantar
Grup: Antònia Font, disc gravat amb l'Orquestra
Simfònica de Bratislava
Estil: pop simfònic
En aquest doble CD i DVD, Antònia Font reconstrueix
vint de les seves millors cançons al costat d'aquesta
orquestra eslovaca que, amb una cinquantena de
músics de vent i corda, segueix els nous arranjaments
del compositor Miquel Àngel Aguiló, que uneixen
simfonia i pop.
www.antoniafontoficial.com

Nom àlbum: Benvingut al
paradís
Grup: Obrint Pas
Estil: ska, reggae,
hardcore i música
tradicional valenciana

Benvingut al paradís és un disc on Obrint Pas dóna
una nova volta al seu discurs des del punt de partida
en què han sigut un referent: amb la combinació de
sons tradicionals i contemporanis. El grup valencià
mira cap al Mediterrani i no li tremola el pols a l’hora
de combinar instruments tradicionals i sons populars
amb el rock, l’ska i el reggae sense perdre gens
d’efectivitat.
www.obrintpas.com

LA CARRAU
Nom àlbum: Dins la taifa
Grup: La Carrau
Estil: folk
Els de Terrassa estan
reviscolant la música
tradicional catalana, tot i
que les seves cançons

són una barreja i no responen estrictament a formats
tradicionals. La seva visió de la música popular inclou
els fets d’estripar, capgirar, enganxar, afegir i enllustrar
tot allò que els fa moure i ballar.
www.lacarrau.com

LA COIXINERA
Àlbum: Sarau a la plaça
Grup: La Coixinera, Companyia de Saraus
Estil: folk i música tradicional catalana
Repartint saraus per tot el nostre territori (i més enllà),
aquesta formació vol establir un vincle entre les nostres
melodies tradicionals i els ritmes més actuals. D’aquesta
manera fa la seva aportació concreta perquè la tradició
musical del nostre país obtingui el reconeixement que
es mereix i necessita.
www.coixinera.com

Recomanats per les llibreries El Racó del llibre i L’Ombra



Calaix de Sastre

REVISTA SÀPIENS
Sàpiens és una revista
mensual de caràcter
divulgatiu sobre temes
d’història de Catalunya i
del món. És una aventura
apassionada per conèixer
els grans fets del passat.
No només parla de les
grans batalles sinó de tots
aquells esdeveniments
que han format part de la
vida quotidiana dels
nostres predecessors.
www.sapiensdigital.com

Entitat que treballa per al
reconeixement i la
promoció dels productes
en català a través de fires
i mercats i amb l’edició
d’un catàleg d’empreses
sensibilitzades per la
llengua.
www.adec-cat.org

Caus, esplais, casals... Hi
ha un ventall molt ampli
d’entitats que organitzen
activitats que tenen com a
comú denominador
l’educació en el lleure tant
d’infants com de joves. Ara
és possible trobar-les en
un banc de dades
accessible per a tothom.
www6.gencat.net/
joventut/scripts/
escoltisme/index.asp

CERCADOR
D’ASSOCIACIONISME
EDUCATIU

ASSOCIACIÓ EN
DEFENSA DE
L’ETIQUETATGE EN
CATALÀ (ADEC)

Editorial

Teniu a les mans el primer número del
Rebombori Cultural. Què vol ser aquesta
publicació? Doncs, com el seu nom indica, és
una guia de recursos culturals i d’oci en català
perquè tothom pugui trobar en la nostra
llengua el cinema, el teatre, els llibres, la
música... Una llengua és viva quan s’hi parla,
s’hi llegeix, s’escolta, la sents i la usem amb
normalitat en tots els àmbits de la vida. I la
normalitat passa, entre altres aspectes, per fer
que la cultura i l’oci siguin, també, en català.
En el Rebombori cultural hi podeu trobar
recomanacions teatrals, estrenes
cinematogràfiques, novetats editorials i
recursos en línia, entre altres informacions
interessants. I sempre en català! Està pensat
per a tots els rubinencs i les rubinenques, grans
i petits: us en podeu servir en solitari, amb els
amics i, fins i tot, amb la família. També hi
trobareu una secció estrella on una persona
reconeguda socialment ens explicarà la seva
opinió o la seva visió sobre temes vinculats
amb la llengua o a l’entorn d’aquesta. En
aquesta ocasió, el primer número de
Rebombori Cultural, ve de la mà de l’escriptor

Sinopsi: La plaça del
Diamant explica la història
de Natàlia, coneguda
universalment com a
Colometa, i amb una
crònica fidel de la
Barcelona de postguerra i
molt especialment del barri
de Gràcia.
Autora: Mercè Rodoreda
Adaptació teatral:
Josep M. Benet i Jornet
Del 13 de novembre de
2007 al 20 de gener de
2008.
Teatre Nacional de
Catalunya - Sala Gran
www.tnc.cat

CORAL ROMPUT
Sinopsi: "Primer va ser la
vida, després l’ escriptura
i només més tard la veu i
la música. Coral Romput
és de Vicent Andrés
Estellés, però també
d’Ovidi Montllor i Toti Soler.
¿Per què dur a escena allò
que va ser llibre i disc
memorables? Per ser
obedients al títol: “Coral”
vol dir vàries veus: per
imaginar -buscar les
imatges- d’on poden néixer
aquestes veus d’ homes i
dones, de pares i fills, de
poble i de ciutats
estrangeres, de casa i
carrer, d’alegria i dolor, de
memòria, vida , amor,
desig i mort." Joan Ollé.
Autor: Vicent Andrés
Estellés
Direcció: Joan Ollé
Del 31 de gener al 3 de
febrer.
Teatre Lliure - sala Fabià
Puigserver
www.teatrelliure.cat

LA PLAÇA DEL DIAMANT

Espectacles
BOSCOS ENDINS
Sinopsi: Boscos endins
és una aventura màgica i
imaginativa amb una
reflexió moral i un punt de
vista polític. Mitjançant un
llenguatge artístic,
sofisticat i innovador, els
creadors de l’espectacle
condueixen el públic en
un viatge cap al costat
obscur dels contes
fantàstics al mateix temps
que exploren el dolor de
fer-se gran, la
responsabilitat
compartida, i els valors
que traspassem als
nostres fills.
Autor: James Lapine
Direcció: Joan Lluís
Bozzo
Música i lletra: Stephen
Sondheim
Dramaturgia/Direcció
artística: Joan Lluís Bozzo
Direcció musical: Joan
Vives
Teatre Victòria
A partir del 17 de gener
del 2008.
www.teatrepoliorama.com

S’afegeix al ja suggestiu
títol de Händel el fet que
s'interpreti aquesta gran
música a l'esperada cita
nadalenca de la Cantada
Popular. Amics i coneguts,
veïns de Rubí, pujaran a
l'escenari per fer-nos gaudir
de la inspirada música del
mestre anglogermànic
Compositor: G.F Händel
Direcció: Juanjo Grande
Companyia: Conturbat Me
Divendres 28 i dissabte
29 a les 21 h.
Teatre La Sala de Rubí
www.rubi.cat

CANTADA POPULAR

Edita:

Col·labora:

Disseny: itsbroccoli.com

DESPERTA FERRO
La beguda energètica
catalana.
www.apats.com

Rebombori cultural?
Matthew Tree, que ens ofereix un article atrevit
que val molt la pena llegir.
Volem, amb aquesta publicació, fomentar l’ús
social del català i normalitzar-ne la presència
com a llengua vehicular de la nostra ciutat.
Hem de cuidar la llengua, usar-la en tots els
àmbits i que hi sigui present cada dia. Aquesta
és l’única manera que tenim per fer-la créixer.
Dins d’aquesta publicació trobareu també
una butlleta de subscripció perquè pugueu
rebre el Rebombori Cultural en format
electrònic i/o perquè hi participeu i feu
recomanacions a la gent de Rubí. Animeu-
vos a enviar propostes i fem que aquesta
publicació sigui un espai d’intercanvi entre
tots aquells a qui ens agrada gaudir del  lleure
en la nostra llengua.
Desitgem  que el butlletí sigui del vostre grat,
que hi trobeu recomanacions interessants i
que us permeti gaudir de la cultura i de l’oci
que es fan en català.

Arés Tubau i Pomareda
Regidora comissionada de Política Lingüística
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