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EXPOLANGUES

Fira internacional d’idiomes 
«Expolangues» de París
Ramon Sangles

Aquest any, a la fira internacional 
d’idiomes de París, Expolangues, sota 
l’organització i coordinació de l’Institut 
Ramon Llull, la llengua catalana hi ha 
estat la convidada d’honor durant els 
quatre dies de l’esdeveniment (del 3 al 6 
de febrer, al pavelló que es pot veure en la 
fotografi a de d’ací a la dreta, a la Porta de 
Versalles). Ens en fem ressò en aquestes 
pàgines atesa la seva importància. 

L’objectiu d’Expolangues és presen-
tar les diverses possibilitats d’aprendre 
un idioma i informar sobre les cultures, 
les característiques lingüístiques i els pro-
grames d’educació de les llengües que hi 
participen. Representa un punt de trobada 
dels professionals, de les editorials i de les 
institucions implicades en l’ensenyament i 
l’aprenentatge de les llengües.

Diferents institucions del domini lingüístic català, aplegades per la Fundació 
Ramon Llull, hi foren presents, com l’APPEC, associació que aplega més de cent 
cinquanta capçaleres; el Govern d’Andorra; la Generalitat de Catalunya, a través del 
Departament de Vice-presidència (Secretaria de Política Lingüística) i del Departa-
ment d’Innovació, Universitats i Empreses; el Govern de les Illes Balears; el Consell 
General dels Pirineus Orientals; la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull; la 
municipalitat de l’Alguer i la Xarxa Vives d’Universitats.

Cal remarcar que l’APPEC hi presentà la publicació Catalan Magazine, que recull 
articles de diverses revistes amb la seva traducció a l’anglès.Frederic Callís, Josep Bargalló i Lluís Gendrau

Taula rodona amb Xavier North (del Ministeri de Cultura de França), Allan Wallon (de 
la Comissió Europea de Traducció), Bernat Joan (secretari de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya), Margalida Tous (directora de Política Lingüística de les 
Illes Balears) i Joan Sans (Promoció Cultural del Govern Andorrà)
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Feia molt impacte veure els cartells que anunciaven 
la llengua catalana com a convidada d’honor sota el lema 
«El català, llengua de 10 milions d’europeus». Es comp-
ten aproximadament uns 25.000 els visitants i hi parti-
ciparen unes 60 llengües.

Resumint un xic les activitats que es dugueren a 
terme, direm que el dia 3 hi hagué la presentació d’IN-
TERCAT.CAT (portal que agrupa recursos per a l’apre-
nentatge de la llengua catalana); la del TERMCAT (neo-
logismes i recerca terminològica); la de PARLA.CAT 
(autoaprenentatge de català en línia)... També en la taula 
rodona, mostrada en la foto de la pàgina anterior, es parlà 
de «Les llengües locals en les societats multilingües: el 
cas català». I encara hi hagué la presentació del domini 
.CAT (l’únic a internet d’una comunitat lingüística no 
dependent de cap Estat); un parlament sobre la unitat i 
diversitat de la llengua catalana («Petit atles lingüístic 
del domini català»), tenint com a ponents Joan Martí i 
Castell i Joan Veny i Clar i la presentació de l’APPEC (la 
premsa en català; vegeu foto de la pàgina anterior).

El dia 4 parlà Carme Junyent «Sigues lingüísticament 
sostenible»; l’Obra Cultural Balear hi intervingué amb 
el lema «Cafè per a la llengua»; hi hagué trobada d’es-
tudiants catalans i francesos en el marc del programa 
Erasmus... També es feien classes de català.

El dia 5, Pere le Bihan féu una presentació de La 
Bressola (immersió en català en els Pirineus Orientals); 
hi hagué també intervencions sobre «Perpinyà aposta 
pel català» i, per part d’Andorra, una trobada amb Cyril 
Despres (Dakar 2009).

El dia 6 es parlà del «Català, llengua de ciència» i 
de «Els estudis catalans a França» (taula rodona). Convé 
saber que una quarta part de les universitats públiques 
de França ofereixen estudis de català. 

Clogué l’acte el grup Comediants (vegeu la darrera 
foto d’aquest reportatge).
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Acabem aquesta informació (molt resumida perquè pensem que les fotografies 
ja parlen per si soles) manifestant que lamentem el poc ressò que Expolangues tin-
gué en els mitjans de comunicació catalans. 

Nota: Les fotos són de l’autor de l’article, del Govern d’Andorra i de l’APPEC.


