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Perpinyà

Més de sis-centes persones participen en
el dictat català a Perpinyà
Actualitzat a les 00:17 h   02/03/2008

L'activitat, integrada en la Setmana del Llibre en Català, es repetirà demà a Barcelona, Olot
i Palma, de manera simultània i amb el mateix objectiu: homenatjar la llengua i la cultura
catalanes. Perpinyà, com a capital de la cultura catalana d'enguany, ha donat el tret de
sortida amb el text "La corbata", de l'escriptor Joan-Lluís Lluís. L'acte, organitzat per
l'Institut Font Nova de l'Ajuntament i altres entitats culturals, ha congregat més de
sis-centes persones.

mida del text  imprimeix notícia envia-ho a un amic Comparteix:  (Què és això?)

La prova ha començat a les tres de la tarda, al Satèl·lit del Palau de les Exposicions de
Perpinyà, que enguany és capital de la cultura catalana. La novena edició de l'activitat ha
congregat més de sis-centes persones disposades a copiar sense errors el text que fins
avui s'ha mantingut en secret: "La corbata" , de l'escriptor de la Catalunya Nord Joan-Lluís
Lluís . El president de l'organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, ha estat
l'encarregat d'obrir el sobre que el contenia i el cantant i locutor de ràdio Gerard Jacques  i 
l'actriu Henriquette Torrente , els responsables de dictar-los als assistents.

El dictat presentava tres nivells de dificultat : una primera part més senzilla per a
principiants, una altra per a persones amb un nivell mitjà de català, i la tercera, més difícil i
amb paranys lingüístics. Després d'una correcció anònima, els resultats es donaran a
conèixer l'1 d'abril a la sala de les Llibertats. Les persones que menys faltes facin rebran
lots de llibres com a premi, però tots els participants rebran un diploma acreditatiu.

Aquesta prova d'ortografia va impulsar-la la regidoria de cultura catalana, l'any 2000, per 
denunciar l'edicte del rei de França Lluís XIV , que l'1 d'abril de l'any 1700 va prohibir l'ús
públic del català a les comarques nord-catalanes. Amb els anys, s'ha convertit en un acte
"festiu, reivindicatiu i d'homenatge a la llengua catalana", ha explicat el tinent d'alcalde 
encarregat dels afers catalans, Jaume Roure.

El dictat català de Perpinyà està organitzat per l'Institut Font Nova de la vila de Perpinyà
amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans, Edicions Larousse i amb la
col·laboració de la Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes, Ràdio
Arrels, el Col·lectiu de Professors de Català per a Adults, l'Associació per a l'Ensenyament
del Català (Aplec), Òmnium Cultural Catalunya Nord, Edicions del Trabucaire, el Festival
Castell de Peralada i la Gran Enciclopèdia Catalana.

 El Llibre en Català enceta la seva Setmana amb més de setanta actes programats

 Novè Dictat en Català
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 Un miler de persones al dictat català de Perpinyà

Ahir 1 de març Perpinyà va celebrar com cada any
el seu tradicional "dictat català", enguany en el
marc de la seva capitalitat de la Cultura Catalana
(Perpinyà 2008). Amb aquest són vuit ja els anys
que celebra aquest dictat, símbol de la vitalitat de la
llengua a la Catalunya del Nord. Finalment el text
inèdit del dictat va ser "La corbata" de Joan-Lluís
Lluís, que va ser llegit a tots els assistents de les 3
modalitats del dictat.

El proper 1 d'abril es faran públics els resultats. Els millors dictats de les diverses
categories seran premiats amb lots de llibres, i a part tots els participants rebran
un diploma acreditatiu de l'esdeveniment. El Dictat Català de Perpinyà està
organitzat per l'Institut Font Nova de la Vila de Perpinyà amb el suport de la
Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans, Edicions Larousse i amb la col·laboració
de la Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes, Ràdio
Arrels, el Col·lectiu de Professors de català per a Adults, l'Associació per a
l'ensenyament del català (Aplec), Òmnium Cultural Catalunya Nord, Edicions del
Trabucaire, el Festival Castell de Peralada i la Gran Enciclopèdia Catalana. 

Notícies relacionades:

Torna el 'Dictat en català' a Perpinyà (Dimecres, 13 de febrer de 2008 a
les 9:00)
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L'alcalde, Jean Paul Alduy, entre la regidora Vírgina Barre i Xavier Tudela, de la CCC

AMB EL SUPORT DE LES AUTORITATS

El català agafa embranzida a la Catalunya Nord
Aquest dissabte, la Capital de la Cultura Catalana Perpinyà 2008 ha celebrat el seu tradicional

Dictat Català, en el satèl·lit del palau d’exposicions. Un miler de persones han participat en

aquest any de la capitalitat cultural en el Dictat, que es va instaurar l’any 2.000, amb la voluntat

de mostrar que la llengua viu a Catalunya Nord.

 

El president de l’organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, ha estat l’encarregat

d’obrir el sobre que contenia el text inèdit del dictat, titulat “La corbata”, redactat per l’escriptor

nordcatalà Joan-Lluís Lluís, i que posteriorment ha estat llegit a tots els assistents.

 

El dia 1 d’abril es proclamaran els resultats. Es premiarà els millors dictats amb lots de llibres i

cada participant rebrà un diploma acreditatiu de la seva participació.

 

El Dictat Català de Perpinyà està organitzat per l’Institut Font Nova de la Vila de Perpinyà amb el

suport de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de

Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, Edicions Larousse i amb la col.laboració de la Federació

per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes, Ràdio Arrels, el Col.lectiu de Professors de

català per a Adults, l’Associació per a l’ensenyament del català (Aplec), Òmnium Cultural

Catalunya Nord, Edicions del Trabucaire, el Festival Castell de Peralada i la Gran Enciclopèdia

Catalana.

En l'acte han participat,  Virgínia Barre (Regidora de l'Ajuntament de Perpinyà); Joan Pau Alduy

(Alcade de Perpinyà); Xavier Tudela (President den l'Organització Capital de la Cultura Catalana);

Jaume Roure (Tinent d'Alcade de l'Ajuntament de Perpinyà).
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El dictat té tres nivells de dificultat

La novena edició del Dictat en Català se celebrarà aquest
dissabte a Perpinyà

 !  !  !      ( no hi ha cap vot )

L'Institut Font Nova de la Vila de Perpinyà organit za aquest dissabte el
'Dictat en Català', per novè any consecutiu, amb la  col·laboració de diverses
entitats de la Catalunya del Nord i també de la res ta del territori català. La
prova començarà a partir de les tres de la tarda, a l Satèl·lit del Palau de les
Exposicions de Perpinyà i, aquest any, els seus imp ulsors esperen superar
els 1.000 participants en motiu de la Capital de la  Cultura Catalana 2008. El 
text, redactat per l'escriptor Joan Lluís Lluís i t itulat 'La Corbata', es
mantindrà en secret fins que comenci la prova i el dictaran el cantant i
locutor de ràdio, Gerard Jacques, i l'actriu Henriq uette Torente.

El dictat té tres nivells de dificultat. Una primera part més senzilla per a
principiants, una segona, per a persones amb un nivell mitjà de català, i la tercera, més difícil i amb paranys lingüístics.

Després d'una correcció anònima, els resultats es donaran a conèixer l'1 d'abril a la sala de les Llibertats. Les persones
que menys faltes hauran aconseguit rebran llibres com a recompenses i un diploma de participació.

Aquesta prova d'ortografia impulsada per la regidoria de cultura catalana, l'any 2000, per denunciar l'edicte del rei de
França, Lluís XIV, que l'1 d'abril de l'any 1700 va prohibir l'ús públic del català a les comarques nord-catalanes, s'ha
convertit en un acte 'festiu, reivindicatiu i d'homenatge a la llengua catalana', explica el tinent d'alcalde encarregat dels 
afers catalans, Jaume Roure.

El Dictat català de Perpinyà es fa amb el suport de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans, Edicions Larousse i amb la col·laboració de la Federació per a la
Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes, Ràdio Arrels, el Col·lectiu de Professors de català per a Adults,
l'Associació per l'Ensenyament del Català (Aplec), Òmnium Cultural Catalunya Nord, el Festival de Perelada i la Gran
Enciclopèdia Catalana.

No hi ha cap comentari a aquest article
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Més de mil persones participaran demà en la novena edició del Dictat en Català a Perpinyà
 
 
 
L.P.. Perpinyà 

Més d'un miler de persones participaran demà, dissabte 1 de març, a les 15.00 h, en la novena edició del Dictat en 
Català, que se celebra al Satèl·lit del Palau de les Exposicions de Perpinyà. 

La prova està organitzada per l'Institut Font Nova de Perpinyà, amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), la secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, la Federació per la Defensa de la Llengua 
i la Cultura Catalanes, Ràdio Arrels, el Col·lectiu de Professors de Català per a Adults, l'Aplec, Òmnium Cultural, 
Edicions del Trabucaire i el Festival Castell de Peralada. L'escriptor Joan-Lluís Lluís és l'autor del text del dictat, que 
duu per títol La corbata i que no serà revelat fins a l'inici de la prova. El dictat consta de tres nivells de dificultat: la 
primera part, més senzilla; la segona, per a persones amb un nivell mitjà de català, i la tercera, més difícil i amb 
paranys lingüístics. L'objectiu de la prova és, tal com diuen els organitzadors, «mostrar que la llengua viu malgrat 
les interdiccions, superant l'èxit del 2007». 

El dictat se celebra des de l'any 2000 per denunciar l'edicte de l'any 1700 pel qual el rei de França, Lluís XIV, 
prohibia l'ús del català a la Catalunya del Nord. Aquesta edició coincideix, a més, amb el fet que Perpinyà és 
aquest any la Capital de la Cultura Catalana. 

Per primer any també se celebra el Dictat a Barcelona, Olot i Palma, l'endemà del de Perpinyà, diumenge, i es fa 
amb motiu de la Setmana del Llibre en Català. Aquest dictat se celebrarà a les 12.00 h i el text serà inèdit i de 
l'escriptor Pep Coll, guanyador de l'últim premi Sant Jordi de novel·la. 
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