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Transcripció
Andreu
[0:02] Hola? [Andreu?] Hola, Sílvia, com estàs?
Sílvia
[0:07] Hola! Què estem fent?
Andreu
[0:09] Doncs hem vingut a fer un anunci!
Sílvia
Com que un anunci?

[0:11]

Andreu
Que fem un podcast!

[0:13]

Sílvia
Un podcast! Però què és això d'un podcast?

[0:14]

Andreu
Sí, dona, aquests programes que són com un programa de ràdio però que s'emeten per
internet i que pots escoltar en qualsevol moment, quan et vingui de gust, mentre fas qualsevol
altra cosa.

[0:17]

Sílvia
Aaah! I nosaltres farem el primer podcast per a aprenents de català?

[0:29]

Andreu
[0:32] Doncs si ningú ens diu el contrari, penso que sí, perquè... vaja, jo conec força podcasts
en català, n'hi ha molts: n'hi ha de viatges, de cuina, de feminisme, de política, de literatura...
Però crec que, per a aprenents de català, pensats exclusivament per a aprenents de català,
encara no n'hi ha cap.
Sílvia
[0:52] Hmm... Molt bé, molt bé! I quan es publicarà?
Andreu
Doncs farem dos capítols al mes que es publicaran la segona i la quarta setmana de cada
mes. Aquests capítols estaran disponibles a les plataformes principals de podcàsting, per
exemple Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify i molts d'altres. I també estaran disponibles
al web del podcast d'Easy Catalan, què és easycatalan.fm.

[0:55]

Sílvia
[1:20] I quant durarà cada episodi?

Andreu
Doncs seran capítols d'entre 15 i 20 minuts, és a dir, seran capítols curts que podrem
escoltar, o podreu escoltar, mentre feu un passeig, mentre traieu a passejar el gos, aneu a
comprar, o en qualsevol estona en què us vingui de gust escoltar una mica de català.

[1:23]

Sílvia
Segur que hi ha alguna ocasió en el nostre dia a dia en què tenim aquests 15 o 20 minuts
per poder escoltar.

[1:40]

Andreu
[1:48] I no només escoltar, perquè per a aquells que us feu membres de la nostra comunitat de
Patreon, també tindreu disponible la transcripció d'aquests capítols, de manera que podreu
escoltar i anar seguint el text per no perdre-us cap paraula i entendre completament el que
diem.
Sílvia
Exacte, si us feu membres de Patreon, no només tindreu accés a la transcripció, com
deia l'Andreu, sinó també a la transcripció dels vídeos, i els vídeos i els àudios del podcast en
format MP3, a més a més de tenir accés a la nostra comunitat de Discord, on hi ha un xat en
veu en directe i també escrit i hi trobareu molts altres materials per poder continuar aprenent
català.

[2:05]

Andreu
Sí, però aquí la pregunta important és per què fem aquest podcast, Sílvia.

[2:31]

Sílvia
Mira, primer de tot per poder oferir a tots els aprenents de català un format diferent al que
fem normalment, que són els vídeos, i a més a més, quan vam fer les enquestes a les nostres
xarxes socials, el 90% de les respostes van ser afirmatives, van ser que volien que féssim un
podcast. Per tant, si hi ha tanta gent, si hi han tants aprenents de català interessats en que fem
un podcast, (deu ser) per alguna cosa.

[2:35]

Andreu
De fet, fa unes setmanes, o uns mesos, vam parlar amb un noi italià que viu aquí, a
Catalunya, des de fa ja molts anys i té un podcast per a ensenyar català als italians, i ens deia
això mateix:

[3:00]

Jacmein
Jo vaig trobar un moment (la) necessitat de dir... fa molt de temps que no parlo el català o
que no parlo així i necessito repassar una mica, i dic, miraré a internet i hi haurà milers de
youtubers, milers de gent que farà contingut, perquè em italià i en castellà jo he trobat
moltíssima gent, però moltíssima gent creant continguts per (a) nens, per (a) adults, per no
sé... En català no vaig trobar res! (Bé), us vaig trobar a vosaltres, però vosaltres i prou, és que
no he trobat a ningú més que estigués fent contingut didàctic en català. És que em va
sorprendre moltíssim!

[3:16]

Andreu
[3:53] El Jacmein té tota la raó del món, i nosaltres volem generar més contingut en línia en
català per als aprenents perquè ho tinguin més fàcil i puguin continuar aprenent la llengua. I
també fem aquest podcast perquè, com deies tu, és un format diferent, que a diferència dels
vídeos, que requereixen estar davant d'una pantalla atentament, doncs el podcast et permet
escoltar, sentir converses en català, és a dir, practicar la comprensió oral, mentre fas altres
coses.

Sílvia
I de què parlarem en el podcast?

[4:27]

Andreu:
[4:29] Doncs a mi m'agradaria parlar sobretot de qüestions d'actualitat, de llengua, també, com
has dit, i de l'aprenentatge de llengües en general, perquè penso que, per la meva experiència,
la gent que aprèn català ja té un bagatge lingüístic important, molta gent són... moltes vegades
són persones que han après abans una o dos llengües estrangeres; per tant, ja tenen una una
experiència en l'aprenentatge de llengües, i penso que aquest pot ser un tema important del
nostre podcast. Però, vaja, també de qüestions més banals, més sobre nosaltres... No sé,
penso que ens podem obrir a parlar de molts temes. A tu de què t'agradaria parlar, Sílvia?
Sílvia
Ai, doncs no sé, la veritat. Com que tenim molts episodis per endavant, segur que
acabem parlant de molts temes diferents.

[5:08]

Andreu
[5:15] I, a més a més, tindrem algunes seccions específiques, com ara L'expressió de la
setmana, en què explicarem alguna frase feta o expressió, el significat de la qual no es pot
deduir a partir del significat literal de cada paraula, no? Aleshores, (a) cada episodi intentarem
donar a conèixer una una expressió catalana, una frase feta.
Sílvia
Hmm... Molt bé! També podríem recomanar alguna cosa.

[5:36]

Andreu
Sí, tindrem una secció específica de recomanacions, Easy Catalan recomana, en què
recomanarem des de pel·lícules i sèries fins a vídeos, webs, aplicacions, influenciadors o
qualsevol cosa en català que pugui servir als aprenents per a continuar aprenent la llengua.

[5:39]

Sílvia
Genial! Ja tinc ganes de fer el primer episodi.

[5:58]

Andreu
[6:01] Doncs, Sílvia, ens sentim en el primer podcast, en el primer capítol!
Sílvia
[6:05] Va, vinga, quedem així!
Andreu
[6:07] Molt bé!
Sílvia
[6:08] Que vagi bé!

