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Transcripció
Andreu:
[0:13] Hola a tothom! Jo soc l'Andreu i això que escolteu és el primer episodi del podcast d'Easy
Catalan. Estem molt contents de començar aquest nou projecte i de poder crear més contingut
en línia per a aprendre català. Oi que sí, Sílvia?
Sílvia:
[0:25] Hola! I tant! Ens fa molta il·lusió començar aquest podcast, que publicarem dos cops al
mes: el segon i quart dijous de cada mes. Abans de començar, però, deixeu-me recordar-vos
que teniu disponible la transcripció d'aquest episodi de manera gratuïta. La podeu descarregar
com a PDF o HTML, i també obrir a Transcript Player, un reproductor que marca el text a
mesura que sona l'àudio.
Andreu:
[0:52] Exacte. Aquesta transcripció també serà accessible de manera gratuïta per al segon i
tercer episodi, i a partir d'aleshores només ho serà per als membres de Patreon. I dit això,
comencem!
Segurament ja ens coneixeu, a la Sílvia i a mi, perquè ens heu vist en els vídeos del nostre
canal de YouTube, i després de dos anys fent vídeos per a vosaltres, potser us heu preguntat
més d'un cop qui és aquesta noia que us explica coses de la llengua catalana cada mes.
Doncs bé, hem pensat que aquest primer episodi el podem dedicar a coneixe't una mica millor,
Sílvia, i per això et farem una entrevista amb preguntes fetes per part de l'equip d'Easy
Catalan, dels membres de Patreon i de la resta de seguidors. Què et sembla? Preparada?
Sílvia:
Bé, em fa una mica de vergonya, francament, però tens raó, penso que després de dos
anys ens hem de presentar una mica millor. Va, som-hi!

[1:34]

Andreu:
[1:42] Perfecte! Doncs mira, tenim un munt de preguntes i molt variades. Començarem per les
preguntes que et fan els membres de Patreon, d'acord? [Sílvia: Entesos!] Som-hi, doncs! Mira,
el Rastor pregunta: "La Sílvia parla molt clar, cosa que és bo per a principiants. És professora o
oradora pública?"
Sílvia:
Doncs sí, soc professora d'alemany i faig classes particulars ara només online, només en
línia a través de l'Skype.

[2:00]

Andreu:
[2:11] I suposo que en les teves classes, doncs, practiques molt el fet de parlar clarament
perquè els alumnes t'entenguin, no?
Sílvia:
Exacte. Com que són classes particulars, tot el que faig, intento sempre parlar de forma
molt clara i entenedora per què puguin entendre millor tot el que els hi estic explicant, i... potser

[2:17]

una altra cosa que també fa que parli de manera, així, molt clara és que la meva mare des de
sempre que no hi sent gaire bé, té molts problemes auditius, i jo sempre soc la que li explico el
que l'altra gent diu. Vull dir que quan algú de la família li diu alguna cosa, la seva reacció
sempre és mirar-me a mi i dir-me "Què m'ha dit?", i llavors jo l'hi he de tornar a repetir i ella sap
que quan jo l'hi dic, sempre ho entén.
Andreu:
[3:04] Aaah... Això explica molt! És molt interessant. Ets com una mena d'intèrpret, aleshores.
Sílvia:
Una mica.

[3:12]

Andreu:
Molt bé. La següent pregunta la fa la Brianna, i diu: "Quines llengües parles? I amb quin
nivell cadascuna?".

[3:15]

Sílvia:
[3:22] Les meves dues llengües maternes són el català i el castellà, i llavors, com que soc
professora d'alemany, doncs també tinc un nivell natiu de la llengua alemanya. L'anglès l'he
estudiat a l'escola i a l'institut fins que vaig fer batxillerat, però el nivell que vaig sort... o sigui, el
meu nivell d'anglès quan vaig sortir de l'institut no era (gaire) alt, així que no sé quin nivell tinc
d'anglès, però és molt, molt baix, i ara mateix cada setmana quedo amb una amiga meva que
és professora d'anglès i fem un tàndem, i ella m'ensenya anglès, (bé), només parlem. No fem
ni gramàtica ni coses així; només parlem de la nostra vida, però ella em va corregint coses de
fonètica i de pronunciació, m'ensenya també expressions i jo li ensenyo castellà. I a més a
més, un cop a la setmana estem aprenent francès amb la meva mare, perquè... però estem
aprenem francès d'una manera una mica peculiar, perquè només volem aprendre francès per
anar de viatge, o sigui, vull dir, estem aprenent diàlegs per al restaurant, per a l'hotel, aprenem
les begudes, els menjars... o sigui que...
Andreu:
[4:44] Ah, molt bé! Això és que teniu intenció de viatjar a França, no?, a fer-hi turisme, entenc.
Sílvia:
[4:49] Sí. Exacte. Sí, exacte. O sigui que aquestes són les llengües que parlo, i el nivell seria
com... català castellà i alemany, alt, i anglès i francès, baix.
Andreu:
Molt bé, i la següent pregunta que fa la Brianna, també, és: "En quins països has viscut o
has visitat? O quants països, si són molts?".

[5:01]

Sílvia:
[5:09] He viscut a... (bé), a Catalunya perquè soc d'aquí, i a Alemanya, i no he viscut a cap altre
país. Però sí que hem anat a molts llocs de viatge, com per exemple a Itàlia, a Portugal, al
Regne Unit... Hem anat també a Brussel·les, Holanda, Alemanya, a Polònia, França, Suïssa...
[Andreu: Andorra] Andorra!
Andreu:
Home! Que és el primer vídeo d'Easy Catalan.

[5:39]

Sílvia:
[5:41] A Andorra hi anem molt sovint, com que és a prop de casa... I no sé si em deixo algun
lloc més on haguem anat, però aquests serien els països que hem visitat, i tinc moltes ganes
de visitar-ne molts més, o sigui que...

Andreu:
[5:58] A veure si la pandèmia ens ho permet aviat. [Sílvia: Sí, sí, espero que sí.] Molt bé, l'Aoife
pregunta quina és la teva cançó preferida en català.
Sílvia:
Uf! Aquesta pregunta per a mi és molt complicada perquè me n'agraden moltes. Només
en puc triar una? [Andreu: Sí.] Doncs si només en puc triar una... (en) diré una que em posa de
molt bon humor i que canto molt, molt fort sempre que l'escolto, i és "Esbarzers".

[6:07]

Andreu:
"Esbarzers", de quin grup?

[6:34]

Sílvia:
[6:35] De La Gossa Sorda. [Andreu: Ah, no la conec.] No la coneixes?
Andreu:
[6:39] La cançó no la conec.
Sílvia:
[6:40] Segur que l'has sentit. [Andreu: Sí?] Segur, segur, segur. És com un himne.
Andreu:
[6:48] Carai, doncs ja la buscaré.
Sílvia:
[6:50] Sí, sí. Doncs aquesta m'agrada molt, però és que me n'agraden moltes, o sigui totes les
cançons de, per exemple, Els Pets m'agraden, m'agraden les de Txarango, de Buhos, de... Ara
n'ha tret una La Pegatina que es diu "Guspira" o "La Guspira", que és preciosa, Oques
Grasses... No sé, molts, molts grups diferents. Antònia Font m'encanta, Obrint Pas, Zoo, ehm...
Andreu:
Bé, la llista és interminable.

[7:17]

Sílvia:
[7:19] Sí, sí! És que no n'hi ha una de preferida, me'n poso moltes i totes m'agraden.
Andreu:
[7:24] D'acord. I l'última pregunta d'aquest grup dels membres de Patreon és de dovah_daddy,
bé, aquest és el seu nom d'usuari a Discord, que pregunta quin és el teu lloc preferit del món i
quin és el teu lloc preferit de Catalunya.
Sílvia:
[7:40] Uf!
Andreu:
[7:43] Potser el teu lloc preferit del món és Catalunya, no ho sé.
Sílvia:
[7:44] A veure, no tinc un lloc preferit, com si diguéssim. Hi ha un lloc que m'agrada molt, que és
a Alemanya, una ciutat que es diu Leipzig, que és preciosa, que m'encanta.
Andreu:
Oh, sí. No hi he estat mai, però m'encantaria visitar-la.

[7:58]

Sílvia:
[8:00] Doncs jo ja hi he estat tres vegades, amb diferents persones, i és perquè sempre que
algú em diu d'anar a Alemanya els dic sempre "Doncs hem d'anar a la ciutat més bonica", i
anem a Leipzig. Però...
Andreu:
[8:16] És perquè vas fer l'Erasmus allà?
Sílvia:
[8:18] Sí, vaig estar vivint-hi un temps, també, a Leipzig, però no és només això, és que... no sé,
té alguna cosa, la ciutat, que és... no sé, m'agrada molt. Hi han músics pel carrer... (Bé), ara no
sé, però totes les vegades que hi he anat hi ha gent, de veritat, que són músics, que es
dediquen a això, tocant al carrer... Hi ha un lloc molt a la vora on hi ha un monument grandiós
en honor a una batalla que van fer tots els països o gairebé tots els països contra Napoleó...
No sé, és un lloc molt bonic, molt bonic.
Andreu:
D'acord. I de Catalunya?

[8:59]

Sílvia:
De Catalunya m'agrada tot. No és per dir un lloc concret, m'agrada... Quan vam anar, per
exemple, a Tortosa, que també hi vam fer un vídeo, em va encantar Tortosa i el Delta de l'Ebre,
em va agradar molt quan vam visitar Lleida i la Seu Vella, m'encanta Girona, m'encanta la
Costa Brava, m'encanta Reus, que també hi vam fer un altre vídeo... M'encanta el Berguedà,
que és d'on soc jo. M'encanta... tot.

[9:00]

Andreu:
Vaja, que la llista també és interminable [Sílvia: Sí.], com amb la música.

[9:35]

Sílvia:
Ai, no, no, no, no! Però vull dir un lloc. Es diu Cotlliure, pertany a la Catalunya Nord, ja és
territori francès, i és un lloc que si no hi heu estat mai, és molt a prop de la frontera d'aquí, a
Catalunya, i és preciós, preciós, o sigui que hi heu d'anar.

[9:39]

Andreu:
Doncs mira, me l'apunto, perquè no hi he estat.

[10:01]

Sílvia:
Doncs és preciós. Molt, molt bonic.

[10:04]

Andreu:
[10:08] Molt bé. Doncs ara passem a les preguntes que et fan la resta de membres de l'equip
d'Easy Catalan. Jo et faig les preguntes, tu les respons i després hauràs d'endevinar qui te les
ha fet, d'acord?
Sílvia:
[10:18] D'acord, som-hi, va!
Andreu:
[10:21] Molt bé, doncs comencem! Per què ets tan apassionada del català i l'ensenyament de la
llengua?
Sílvia:

No ho sé. M'agraden molt les llengües, m'agrada molt la meva llengua materna i... No
sé, sempre... No ho sé, no ho sé, Andreu, és molt complicat.

[10:27]

Andreu:
[10:41] És complicat.
Sílvia:
[10:41] Sí. M'agraden molt les llengües, m'agrada molt la meva llengua materna i tot aquest
projecte d'Easy Catalan el vaig, (bé), el vam començar entre tots amb aquest objectiu, no?,
que la gent tingués més recursos per a aprendre el català.
Andreu:
[10:56] D'acord. La segona pregunta que fa aquesta persona és: "Quin és el teu plat preferit?".
Sílvia:
[11:02] El meu plat preferit? De menjar? [Andreu: Sí.] Doncs fa uns anys era l'arròs a la cubana,
però ara ja no em ve tant de gust, no sé perquè, i el meu plat preferit ara és els llibrets. (Els)
llibrets normalment estan fets de llom i a dintre hi ha pernil dolç i formatge, però aquí a casa els
fem, en comptes de posar-hi llom, posant-hi carbassó, o sigui és: carbassó, pernil dolç,
formatge, carbassó i arrebossat. I això m'encanta. Ara és el meu preferit.
Andreu:
[11:40] Fa bona pinta [Sílvia: Sí, sí.]. Ho provaré.
Sílvia:
[11:42] Sí, boníssims.
Andreu:
[11:44] Molt bé. I la tercera pregunta d'aquesta persona és: "Tens cap mascota? I, si no, quina
mascota tindries?".
Sílvia:
No tinc cap mascota i si hagués de tenir una mascota tindria un peix.

[11:53]

Andreu:
[11:58] Un peix?! Per què?
Sílvia:
[12:01] Perquè no m'agraden gaire els animals a dintre de casa i... no soc una apassionada de
gossos i gats, ni tampoc de tortugues ni hàmsters ni res que s'hi assembli. Per tant, si hagués
de tenir una mascota, seria un peix.
Andreu:
[12:22] Però n'heu tingut mai cap, de mascota, a casa?
Sílvia:
[12:23] Sí, sí. Sí, hem tingut gossos, hem tingut peixos... Vull dir, en diferents ocasions hem
tingut diferents peixos i...
Andreu:
D'acord. Doncs ara hauries d'intentar endevinar qui t'ha fet aquestes preguntes, de
l'equip d'Easy Catalan.

[12:33]

Sílvia:

[12:37]

Hmm... la Sophie.

Andreu:
Sí! Molt bé!

[12:43]

Sílvia:
No ho sabia, eh?, no ho sabia.

[12:43]

Andreu:
Doncs passem a una altra persona de l'equip, que et pregunta quina llengua t'agradaria
prendre si poguessis fer-ho. Ara, si tinguessis l'oportunitat d'aprendre una altra llengua.

[12:47]

Sílvia:
[12:58] Doncs segurament triaria o el portuguès o l'italià.
Andreu:
[13:02] D'acord, dues llengües romàniques. Per què?
Sílvia:
Sí. Perquè penso que potser, venint del català... (bé), el castellà, una mica d'anglès, una
mica de francès, potser serien dues llengües que serien bastant senzilles d'aprendre.

[13:04]

Andreu:
[13:18] Molt bé. La segona pregunta és: "Com vas conèixer el Joan?". I també pregunta: "Quins
són els punts forts i els punts febles de treballar amb la teva parella?".
Sílvia:
D'acord. Doncs amb el Joan ens vam conèixer fa 12 anys, perquè els dos teníem un
blog, (bé), en aquella època els blogs eren normals, un blog d'internet, i cadascú escrivia la...
Era com un diari personal, però a internet, i cadascú escrivia les seves coses, i un dia, de
casualitat, vaig trobar el seu blog. No ens coneixíem de res, simplement li vaig escriure un
comentari que era com "Endavant, continua així!" o "Continua escrivint!" o alguna cosa així,
vam començar a parlar, de coses molt banals, i al cap d'un any ens vam conèixer i vam
començar a sortir, i ja portem 11 anys junts.

[13:28]

Andreu:
[14:18] Molt bé. I ara quins són els punts forts i punts febles de treballar amb la parella.
Sílvia:
A veure, t'he de dir que no és que treballem tot el dia junts, vull dir, jo tinc una feina, ell té
una feina i... Easy Catalan sí que ho fem conjuntament. Per tant, aquesta pregunta potser seria
bona d'aquí uns quants mesos, quan el Joan estigui treballant completament d'Easy Catalan,
però una de les coses bones és que pots parlar directament amb aquella persona sobre els
temes que et preocupen. Vull dir, el tens personalment a davant i és com si treballessis amb un
equip en una oficina i pots parlar les coses i li pots ensenyar, a diferència del sigui amb la resta
de persones de l'equip d'Easy Catalan, (amb qui) hem de parlar través del Telegram o a través
de l'Slack o la comunicació no és la mateixa. Això seria el punt fort, i el punt feble potser seria
que dius les coses potser, de vegades, com raja, vull dir que amb una altra persona que no
coneixes tant, que no hi tens tanta confiança, doncs potser t'ho penses una mica més a l'hora
de dir les coses, i quan és la teva parella o algú de la teva família, doncs... la confiança fa
fàstic.

[14:23]

Andreu:
[15:37] Ja t'entenc. Bé, de fet sempre s'ha dit, no?, que barrejar feina i família és sempre

complicat. Tot i que en aquest cas, doncs, encara no és una feina, perquè és el que has dit tu,
que cadascú té la seva feina i a part teniu el projecte d'Easy Catalan, que en aquests moments
diguéssim que és més aviat un "hobby" conjunt, no?
Sílvia:
Exacte, sí. És simplement que ho fem durant les estones lliures. En el nostre temps
lliure, doncs, fem Easy Catalan. Però la idea és que el Joan s'hi comenci a dedicar plenament.

[15:58]

Andreu:
[16:10] Bé, i la quarta pregunta d'aquesta persona és: "T'ha sorprès alguna cosa, treballant en el
projecte d'Easy Catalan?".
Sílvia:
T'ha sorprès?

[16:18]

Andreu:
Sí. Suposo que vol preguntar si has descobert alguna cosa...

[16:19]

Sílvia:
[16:23] Aaah. M'ha sorprès que tantíssima gent a tot el món aprengui català i que les raons per
aprendre català són tan diverses, vull dir, l'altre dia una noia ens va escriure per Instagram i em
va dir que era de Bielorússia i que aprenia català o ha après català, perquè l'escrivia
perfectament, simplement perquè li agradava la música catalana. Llavors...
Andreu:
[16:48] Uau! I l'aprèn pel seu compte, entenc?
Sílvia:
Sí, sí, sí, pel seu compte. I jo crec que cada vegada que algú ens contacta, que ens diu
alguna informació o per què està estudiant català o com ha trobat els nostres vídeos o si li
serveixen els vídeos d'Easy Catalan per alguna cosa, sempre em sorprèn, em fa molta il·lusió
i... és una de les coses que dius, mira, val la pena fer Easy Catalan només per aquests
missatges.

[16:51]

Andreu:
[17:15] Tota la raó. Molt bé, doncs qui t'ha preguntat tot això?
Sílvia:
[17:20] Eeehm... la Paula.
Andreu:
Correcte!

[17:23]

Sílvia:
És que els conec una mica.

[17:24]

Andreu:
Ja ho veig, ja! Molt bé. Bé, hem de dir que la Paula a estat col·laboradora i membre de
l'equip d'Easy Catalan durant uns mesos, ara ho ha deixat, però vaja, continua donant-nos
suport a través de Patreon i... i moltes gràcies, Paula, per tota la feina que has aportat!

[17:29]

Sílvia:
Paula, molts records!

[17:48]

Andreu:
Una abraçada! Bé, la quarta persona diu: "Per què vas decidir fer Filologia Alemanya?".

[17:50]

Sílvia:
[17:57] Uuuh...
Andreu:
[18:01] La tercera persona, perdó.
Sílvia:
[18:03] Doncs mira, va ser... No ho sé, no hi ha una raó clara, com si diguéssim, no hi ha un
perquè molt clar, però jo quan estava fent batxillerat ja, (bé), vaig començar quan estava a
l'ESO i al batxillerat també feia alemany com a llengua estrangera, i m'agradava molt, perquè
la professora que ens feia les classes d'alemany, doncs, li agradava molt la llengua alemanya, i
per tant quan una professora et transmet aquesta emoció, doncs a tu també t'agrada
l'assignatura, normalment, no sempre. I vaig estar mirant a veure què podia fer de carreres
universitàries que tinguessin a veure amb l'alemany i de la llista hi havia molt poquetes coses, i
una de les coses era Filologia Alemanya, o sigui que vaig començar Filologia Alemanya! I la
veritat és que em va agradar molt, la carrera, perquè... (bé), vaig conèixer gent molt
interessant, érem un grup molt petitó, pensa que, (bé), quan ens vam graduar i tot érem set o
vuit persones, vull dir que ens coneixíem tots i és molt bonic poder estar quatre anys així, amb
un grup tan reduït.
Andreu:
[19:24] Molt bé! Quin tipus de persona ets menjant? Ets vegana, ets supercarnívora o menges
de tot, però de producció ecològica?
Sílvia:
No soc vegana, no soc molt carnívora, però sí que soc carnívora i intento menjar
productes, potser no ecològics, però que sé que s'han produït per la vora, vull dir... [Andreu: De
proximitat.] Exacte, de proximitat. Si puc comprar pomes que siguin de Sant Llorenç de
Morunys, doncs les compro de Sant Llorenç de Morunys, en comptes de comprar-les d'un altre
lloc que està a l'altra punta del món, però no sempre és així. Llavors, intento menjar variat,
equilibrat i de tot.

[19:32]

Andreu:
[20:12] Molt bé! Doncs amb això també ha respost la tercera pregunta d'aquesta persona, que
et preguntava si consumeixes productes de proximitat i de productors de confiança i... Bé,
també pregunta si teniu un hort.
Sílvia:
[20:26] Sííí! Oi tant! Sí, (bé), un hort, en tenim tres.
Andreu:
[20:30] Uau! No un, no dos, TRES horts!
Sílvia:
[20:33] Sí, perquè, (bé), no sé si ho sabeu, però vivim al camp, vull dir com en una casa de
pagès i hi tenim camps, i a l'estiu normalment sempre fem hort, i com que tenim molt terreny
per fer-ho, ho dividim com en tres llocs diferents i així si les tomaqueres no van bé a un lloc van
bé a l'altre.
Andreu:
Molt bé. Carai, Sílvia, doncs m'has de convidar a casa teva, perquè a mi m'encanten els

[21:00]

horts i els vull veure.
Sílvia:
Doncs vine a l'estiu, a l'estiu hi són. Ara només tenim enciams i bròquils, que no hi ha
gaire re, però a l'estiu és quan has de venir, a finals d'estiu és quan collim les coses.

[21:09]

Andreu:
[21:20] M'ho apunto. Perfecte, doncs qui t'ha preguntat tot això?
Sílvia:
[21:24] L'Andreu. [Andreu: No.] Doncs el Jack.
Andreu:
Tampoc. [Sílvia: Què dius?] És una persona que s'ha incorporat...

[21:31]

Sílvia:
Aaah, la Mònica! [Andreu: Exacte.] Aaah, per això m'ha descol·locat!

[21:34]

Andreu:
Sí. De fet, t'ha preguntat per què vas decidir fer Filologia Alemanya perquè ella també va
estudiar això i... doncs bé, tenia curiositat. Bé, tens excusa perquè no la coneixes tant, perquè
s'acaba d'incorporar al projecte.
La quarta persona, ara sí, et pregunta: "Per què vas decidir que volies ser professora de
llengües?".

[21:40]

Sílvia:
Perquè al fer la carrera universitària, (bé), al llarg, no?, al llarg de tot l'ensenyament
obligatori, batxillerat i la carrera universitària vaig tenir l'honor de poder estar amb molts
professors que no valien res.

[22:00]

Andreu:
Vas tenir l'honor, dius?

[22:16]

Sílvia:
Sí. Sí, perquè això va fer que veiés el que no s'havia de fer a les classes i que volgués, o
sigui que volgués intentar fer un mètode diferent perquè la gent pogués aprendre la llengua
correctament. O sigui, veure errors d'altra gent fa que tu no els vulguis cometre [Andreu: Clar].
I potser si no els hagués vist no (m'hauria) dedicat a ensenyar alemany.

[22:18]

Andreu:
[22:42] Molt interessant. Molt bé! I la segona pregunta és: "Què penses de la situació actual del
català a Espanya?".
Sílvia:
Andreu, aquest ets tu segur!
A veure, ehm... a Espanya?

[22:49]

Andreu:
[23:00] Sí.
Sílvia:
[23:01] A veure, no ho sé, la situació actual del català a Catalunya o a València, (bé), al País
Valencià o a les Illes encara, però a Espanya... Ehm... No sé. Políticament s'estan fent moltes
coses per intentar que el català sigui una llengua viva, que s'utilitzi en el dia a dia i tot, però a

nivell espanyol jo crec que no és una prioritat, vull dir, totes aquestes polítiques s'estan fent a
nivell més territorial, més de Catalunya, País Valencià, les Illes, però crec que hi ha molt
poques iniciatives a la resta de l'Estat. Tot i això, per exemple, hi ha grups a Madrid per poder
aprendre català, i sempre és una cosa bona, no?, que a fora dels països de parla catalana
també s'hi pugui aprendre català.
Andreu:
[24:00] Totalment. De fet, a Espanya, la veritat és que tenim força riquesa lingüística, a l'Estat
espanyol, i jo sempre he pensat que seria bo que en tots els instituts de tot l'Estat hi hagués
l'oportunitat, no dic l'obligació, però sí l'oportunitat, l'oferta, de poder estudiar la resta de
llengües, és a dir, que des de Catalunya poguéssim aprendre una mica de gallec o una mica
d'èuscar, per exemple, no?
Sílvia:
[24:25] Sí. Sí, sí. Exacte.
Andreu:
[24:27] No sé, sempre he pensat que això ajudaria també a crear més cohesió social.
Sílvia:
Sí. Segur, segur.

[24:33]

Andreu:
Bé, i la tercera pregunta que et fa aquesta persona, que potser soc jo o potser no, és
quant de temps heu estat parella tu i el Joan, que em sembla que ho has dit abans.

[24:35]

Sílvia:
[24:43] Sí. Sí, al desembre vam fer 11 anys.
Andreu:
[24:47] Uau! Enhorabona!
Sílvia:
Merci. Jo crec que ets tu, eh, Andreu!

[24:48]

Andreu:
Doncs t'he de dir que no. No soc jo.

[24:52]

Sílvia:
No? Doncs el Jack.

[24:54]

Andreu:
Correcte.

[24:58]

Sílvia:
[24:59] Doncs mira que les preguntes... (Bé), d'acord, d'acord.
Andreu:
[25:06] Bé. I passem a la cinquena persona, que et pregunta: "Fa cinc anys, pensaves que
acabaries sent youtubera? És a dir, que acabaries tenint un canal de YouTube?".
Sílvia:
No. I fa dos anys tampoc. Vull dir... No, no. I encara no em sento com a tal. O sigui, el
Joan sí que, per exemple, fa moltes bromes, no? "És que la Sílvia ja la paren pel carrer

[25:15]

demanant autògrafs", que és mentida, però sempre fa bromes d'aquestes. Però no em sento
en cap cas youtubera ni res que s'hi assembli, o sigui jo simplement el que penso és que estic
fent, (bé), estem fent entre tots els vídeos de català perquè la gent pugui aprendre català i ja
està. Em sento professora d'alemany, no em sento youtubera.
Andreu:
[25:58] Jo he de dir que tampoc m'ho hauria imaginat mai i que em fa... és a dir, posar-me
davant la càmera encara em fa vergonya, però penso que la causa s'ho val, no? És a dir, falta
molt contingut a internet per a aprendre català i nosaltres ara hem tingut l'oportunitat de crear
aquest contingut, i ho faig per això, principalment.
Sílvia:
[26:21] Totalment. Totalment d'acord, Andreu. O sigui, quan vam començar el projecte me'n
recordo que jo vaig oferir la possibilitat de posar-se davant de la càmera a tothom, perquè a mi
tampoc no era una cosa que m'encantés, i si algú que ens està veient pensa que ho faria molt
millor, doncs endavant, o sigui li deixaré el lloc...
Andreu:
Segurament té raó!

[26:40]

Sílvia:
[26:41] Li deixaria el lloc encantada. I simplement ho vaig fer perquè tothom va dir "No, no, no,
no, no, no, no!" I vaig dir, doncs m'hi hauré de posar jo, perquè si no s'hi vols posar ningú, algú
hi haurà de ser. O sigui que... sí.
Andreu:
[26:55] D'acord. I de la mateixa manera que fa cinc anys o fa dos anys no hauries dit mai que
acabaries portant un canal de YouTube, què creus que estaràs fent d'aquí cinc anys o què no
estaràs fent?
Sílvia:
[27:09] Jo crec que d'aquí cinc anys ja no seré tant la imatge d'Easy Catalan. Vull dir, jo crec que
d'aquí cinc anys estarem fent molts més vídeos i podcasts i coses diferents amb el projecte
d'Easy Catalan i jo potser em posaré més cap a darrere i deixaré a d'altra gent que li vingui de
gust posar-se davant de la càmera i ser la persona que coneixen més. Jo crec que aquest serà
el canvi més gran respecte a ara.
Andreu:
Molt bé. Escolta, però això és una molt bona notícia, o sigui tu creus que d'aquí cinc
anys encara farem vídeos, i no només això, sinó que en farem més!

[27:40]

Sílvia:
[27:49] Sí, sí, sí, sí! [Andreu: Molt bé, fantàstic!] Soc molt tossuda, vull dir...
Andreu:
Doncs ja en som dos!

[27:51]

Sílvia:
A més, el temps passa molt ràpid, eh, Andreu...

[27:57]

Andreu:
Ja, és veritat.

[28:02]

Sílvia:

[28:03]

Ara portem dos anys i què, ha sigut com (un) obrir i tancar d'ulls, o sigui... cinc anys no

és re.
Andreu:
[28:09] Totalment. I què creus que no estaràs fent? Què diries que no estaràs fent d'aquí cinc
anys?
Sílvia:
No sé. No en tinc ni idea. Ehm... No ho sé.

[28:14]

Andreu:
Te n'aniries a Mart?

[28:19]

Sílvia:
No! No, no, no, no, no. No, ni de broma, ni de broma. No, no, no.

[28:21]

Andreu:
D'acord. D'acord. D'aquí cinc anys ja t'ho tornaré a preguntar. A veure on ets d'aquí cinc
anys.

[28:27]

Sílvia:
[28:34] Hòstia, no fotem, eh? No, no. No, no pujaria mai a una nau espacial ni llocs així, no.
Andreu:
D'acord. La segona pregunta és: "Quina és per a tu la clau per a aprendre llengües? O
sigui, quin és l'element més important per a aprendre una llengua?".

[28:43]

Sílvia:
[28:52] Les ganes. Vull dir, si una persona ha d'aprendre la llengua perquè l'hi demanen a la
feina, perquè l'hi demanen a... perquè ha d'obtenir un certificat per no sé què... Hmmm no. O
sigui, si tu tens ganes de veritat d'aprendre aquella llengua perquè t'agraden les sèries,
t'agraden les pel·lícules, t'agraden les cançons, vols parlar amb gent del país, coneixes algú
que és d'allà i vols parlar amb ell en la seva llengua materna, això farà que aprenguis la
llengua molt més ràpid, d'una manera exponencialment molt gran, comparat amb una persona
que l'obliguen o ho ha de fer per alguna raó concreta.
Andreu:
Totalment d'acord. La motivació és clau. [Sílvia: Sí. Sí.] Molt bé. Qui t'ha preguntat això,
Sílvia?

[29:33]

Sílvia:
[29:39] Andreu, tu! No sé.
Andreu:
Sí. Sí, sí. Ara ja tenies poques opcions. [Sílvia: Sí, clar, és que...]. Bé doncs, Sílvia, amb
això acabem la part de les preguntes de l'entrevista i, si et sembla bé, passem a l'Expressió de
la setmana!
[Sílvia: Som-hi!] I, bé, l'expressió de la setmana són dos expressions, de fet. La primera és
"posar fil a l'agulla". Què significa aquesta expressió, Sílvia?

[29:43]

Sílvia:
[30:07] Doncs significa 'començar alguna cosa', 'iniciar un projecte, un treball'. Per exemple: "Cal
posar fil a l'agulla perquè el català sigui present en tots els àmbits".

Andreu:
Correcte. O, per exemple: "Quan arribem a 30 membres, començarem a publicar
exercicis basats en els nostres vídeos. Per tant, Sílvia, cal que posem fil a l'agulla".
I la segona expressió que hem triat és "a poc a poc i bona lletra", que significa 'amb la lentitud
necessària perquè una cosa surti bé', o dit en altres paraules, que les coses s'han de fer amb
constància i ben fetes, per exemple: "Escolta, Sílvia, crec que això de les entrevistes m'agrada.
Saps què m'agradaria fer en els propers episodis? Podríem entrevistar estudiants de català
d'arreu del món perquè ens expliquin les seves experiències en l'aprenentatge del català.

[30:21]

Sílvia:
Ostres! Doncs és molt bona idea, però a poc a poc i bona lletra, eh?, que tenim molts
temes per tractar i molts episodis per endavant!".

[31:00]

Andreu:
[31:08] Exactament. Doncs ja ho sabeu: "posar fil a l'agulla" i "a poc a poc i bona lletra".
I ara, per últim, passem a la secció Easy Catalan recomana. No sé si recordes que en el tràiler
que vam fer del podcast tu em vas preguntar si aquest seria el primer podcast pensat
exclusivament per a aprenents de català [Sílvia: Sí.] i jo, ingènuament, et vaig respondre que
sí, que si ningú ens deia el contrari, pensava que sí. Doncs bé, vaig fer una mica de cerca i
vaig trobar un podcast d'una noia que es diu Judit, i el podcast es diu "Learn Catalan with
Judit", d'acord? El podeu trobar a Spotify, a Google Podcasts i a altres aplicacions, i és un
podcast amb episodis molt curts, de quatre o cinc minuts aproximadament, pensats, penso jo,
per a nivells inicials, d'acord? Aleshores, volem fer justícia i dir que el nostre no és el primer
podcast per a aprenents de català, n'hi ha més i... doncs aquest n'és un: "Learn Catalan with
Judit".
Sílvia:
I tant de bo n'hi hagi més en el futur, que en trobem més que no els (coneguem) i que en
el futur s'animi més gent a fer-ne.

[32:14]

Andreu:
[32:22] Exactament. De podcasts en català n'hi ha molts i ja us en recomanarem, però ara
mateix ens referim a podcasts pensats per a aprenents de català, d'acord? [Sílvia: Molt bé.]
Molt bé, doncs escolta, Sílvia, crec que ho haurem de deixar aquí per avui. No ha estat tan dur,
no?
Sílvia:
No, és veritat. Ha estat molt bé i ha passat volant!

[32:40]

Andreu:
Doncs apa! Aquest estat el primer episodi del podcast, ara ja coneixeu més la Sílvia, i en
el proper episodi continuarem aquesta entrevista amb les preguntes que ens heu enviat
vosaltres a través de les xarxes. Encara sou a temps d'enviar-nos més preguntes, així que ho
podeu fer tranquil·lament a través del Facebook, l'Instagram o el Twitter, o també enviant-nos
un missatge a podcast@easycatalan.org. Pot ser un missatge de text o, si voleu, també de
veu.

[32:43]

Sílvia:
[33:12] Fantàstic, Andreu! Doncs ens sentim en el pròxim episodi.
Andreu:
[33:15] Molt bé, Sílvia! Adeu.
Sílvia:

[33:17]

Adeu.

