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Integradors de minories 
 
L’associació mallorquina Músics per la Llengua presenta un nou portal musical amb 
especial protagonisme per als productes fets en català, com a defensa de la peculiaritat 
davant la globalitat. Internet ha d’afavorir la suma d’orígens, i no l’anihilació dels més 
petits fent-los desaparèixer del mapa 
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Fa un poc més d'un mes que el panorama illenc a internet és representat per una nova 
xarxa social, focalitzada de manera més clara que les plataformes més generals en la 
realitat de les Balears i el seu redol. A més, es tracta d'un canal especialitzat, perquè des 
de catalanmusictube.cat -que és com s'ha batiat la "criatura"- podem trobar diferents 
tipus de continguts, però tots articulats entorn de la música feta en llengua catalana, 
especialment des d'aquesta banda de la mar, tot i que també hi ha representants de l'altre 
costat. Durant les setmanes que fa que funciona en proves, la rebuda ha estat 
considerablement bona i els internautes que hi han accedit hi han deixat prop de dues 
mil reproduccions. Ara que se'n comença a difondre l'existència, s'espera que el tràfec i 
el grau de relació dels usuaris que s'hi donen d'alta siguin més intensos i que, a la llarga, 
això la converteixi en un espai per a la diversitat i la convergència de diferents 
músiques. Però anem per parts. 
 
Música i llengua, unides 
 
D'on sorgeix aquesta iniciativa pionera? Caldria assenyalar, per contestar aquesta 
qüestió, l'entitat de Músics per la Llengua, que fa gairebé deu anys que treballen per 
propiciar el coneixement i la divulgació dels músics que opten per tractar de dur 
endavant els seus projectes creatius vehiculant-los en català. Com bé ens expliquen 
alguns integrants del projecte, arriba un moment en què la necessitat d'expressar-se en el 
nostre idioma fa que es considerin tota casta de vies per donar a conèixer aquests 
treballs al públic, fins i tot algunes d'alternatives o revolucionàries, com és el cas 
d'aquest portal musical amb vocació de comunitat en xarxa. 
 
I un cop identificats els impulsors, passem a descriure amb més exactitut què és el que 
ofereix aquest canal. Des de catalanmusictube.cat es vol seguir el rastre d'altres eines 
molt populars avui dia, que faciliten l'emmagatzematge de vídeos musicals, com també 
de continguts d'àudio i altres de visuals, com ara fotografies, i que es poden consultar 
sense la necessitat de descarregar-los als nostres equips. Aquestes tres opcions 
omplirien l'apartat de continguts, perquè tots els usuaris que hi estiguin registrats els 
podran anar ampliant, a més d'introduir-n'hi de nous. Així mateix, cal considerar el caire 
social de la nova proposta perquè, com ens expliquen des de l'associació impulsora, 
"entre els usuaris que s'han donat d'alta aquestes setmanes ja hi trobam tant 
professionals i músics com l'altre sector implicat: els seguidors i els aficionats". 
 
Un dels trets diferencials que caracteritzen aquest web és l'intercanvi, el coneixement. 
Un coneixement de vegades empetitit per la indústria, que tendeix a donar cobertura 
sols a la música que parla idiomes més majoritaris com l'anglès, i que assisteix amb 
reticència al canvi de paràmetres i de tecnologies que provoca tensions de sobres 
conegudes per tots nosaltres. Els Músics per la Llengua adverteixen que en la 



perspectiva actual del mercat no hi ha tendència a donar veu a alguns idiomes 
minoritaris, "però això no vol dir que no es faci música en francès, italià i català, ni que 
d'aquests sectors no hi hagi un públic potencial. Per aquest motiu, volem oferir una nova 
passa amb vista a establir una presència ferma dels continguts en català, aprofitant fins i 
tot altres plataformes que existeixen a internet". 
 
No obstant això, no es pot afirmar que a la xarxa hi hagi una manca de material musical 
en català. Segurament, si introduïm el nom d'algun grup famós en un cercador, en 
sortiran centenars de resultats. "Allò complicat -continuen els Músics - és trobar-hi 
aquests autors o aquestes cançons fortuïtament, és a dir, sense un coneixement previ de 
l'internauta ni, per tant, una cerca activa". Així, si algú, sigui quin sigui l'itinerari que ha 
seguit per arribar al nou portal en línia de la música en català, desembarca a 
catalanmusictube.cat, és ben segur que hi trobarà artistes dels més famosos del gènere, 
però també entroncarà amb d'altres als quals seria més complicat que accedís pels 
canals establerts fins ara. 
 
Aquesta és sols una manifestació més que en l'actualitat tothom ha d'estar a la xarxa i 
que, com més completa sigui la informació de si mateix, més contribuirà a construir-se 
una identitat ferma a internet. De fet, la col·laboració entre aquesta realitat i les 
formacions musicals comença a ser evident, després d'experiències com la de MySpace. 
Tanmateix, aquest canal per a la música en català promogut des de Mallorca no és 
excloent i, tot i que ara sols hi ha autors en la nostra llengua, en el futur es pot ampliar a 
altres llengües, atès el fet que són els usuaris els responsables de desar-hi els vídeos i els 
arxius sonors que s'hi difonen. Potser per això, el mateix nom del lloc s'ha concebut 
amb un caràcter més aviat internacional. D'altra banda, catalanmusictube.cat exerceix 
un paper central dins l'engranatge d'una nova proposta de promoció audiovisual per als 
músics i autors en català perquè, a banda d'oferir un espai a internet per a aquesta 
difusió, contindrà eines, per exemple, per a la creació de videoclips i per poder 
incorporar així els autors minoritaris al tren de la globalitat. 
 
La Fundació Punt Cat impulsa la navegació en català a internet 
 
En aquesta ocasió us presentam una nova campanya promoguda per un altre ens ben 
compromès amb la nostra llengua: la Fundació Punt Cat, que vol motivar un canvi molt 
concret en les actituts dels internautes i fer pensar en un tret que potser molts, sovint, no 
tinguem ben present. I és que les conseqüències derivades de la llengua amb què és 
configurat un sistema informàtic a l'hora d'endinsar-se a internet són nombroses. Una 
plana multilingüe, per exemple, apareixeria per defecte en català si el sistema el 
reconegués com l'idioma del navegador que empram. A més, a l'hora de descarregar un 
programa multilingüe, el trobarem en la llengua que estigui instal·lada en el navegador. 
Per tant, es disposarà més fàcilment de programari en català si el navegador que usam 
està configurat correctament. 
 
Els administradors de webs, a més, fan servir la llengua que detecten com a predefinida 
en els navegadors com una estimació dels visitants/parlants de la llengua. Si, per 
exemple, les visites amb navegadors amb el català com a idioma preferit no hi suposen 
un percentatge elevat, poden decidir deixar d'oferir planes en català. Així, que les 
empreses multinacionals tinguin webs específiques en català per al seu mercat 
catalanoparlant també depèn del fet que sigui la llengua predefinida de prou gent, com 
més millor. 



 
Implicacions de la llengua 
 
Independentment de la llengua en què tingueu els menús del vostre navegador, és també 
molt important la que definiu com a prioritària per a aquesta aplicació. Tot i que en 
aparença no ho sembla, l'idioma del navegador que s'usa per moure's per internet dóna a 
conèixer la vostra preferència lingüística. En aquest marc ha comparegut la campanya 
Navega en català, que se serveix d'un giny, una eina interactiva que ofereix serveis, en 
aquest cas informació, als usuaris que tinguin configurada com a llengua preferida una 
altra que no sigui el català. En el moment que és detectada la preferència del sistema, 
surten una sèrie de missatges per alertar l'usuari d'aquesta situació i en els quals es 
desplega informació addicional, com ara per què és important l'idioma del navegador 
que s'utilitza. A més, la iniciativa té un complement molt especial. No s'ha volgut deixar 
passar l'oportunitat de dotar-la d'un caràcter més lúdic, amb la inclusió d'un joc 
interactiu en el qual s'ha posat en relleu la figura de Narcís Monturiol en el 150è 
aniversari de la seva creació: l'Ictineu, la primera nau submarina amb fonaments 
científics i tècnics del món. 


