
5
2 5 . 1 0 . 2 0 1 3

a plantada del president de la
Generalitat de Catalunya, Artur
Mas, a la vicepresidenta espa-

nyola, Soraya Sáenz de Santamaría, en
l’acte de Foment del Treball de la set-
mana passada va aixecar una bona pol-
seguera política. Poques plantades te-
nen tant ressò mediàtic i per això avui
dedicarem aquestes línies a parlar d’un
verb tan arrelat en tots els sentits com
és plantar.

Del llatí plantare, plantar és un
d’aquells verbs que podríem definir
com a polisèmic de mena. A banda de
plantar raves i cols, plantar significa “fi-
car a terra l’extrem (d’un pal, d’una es-
taca, etcètera), perquè s’hi mantingui
dret”, per exemple: “L’envelat, el faran a
la platja; ja hi planten les antenes.” Per
extensió, també vol dir enganxar, col·lo-
car, posar, per exemple, un cartell a la
paret, o metafòricament pegar, clavar
una plantofada o un cop de puny a algú.

També té el sentit de col·locar-se i ens
podem plantar a la porta d’una insti-
tució per manifestar-nos o en poc més
de mitja hora plantar-nos a Mataró
amb un cop de cotxe. I fins i tot ens
podem plantar jugant a cartes. Però el
sentit que ens ocupa avui és el de dei-
xar, abandonar (algú), per exemple,
“en Martí ha plantat (o ha deixat plan-
tada) la seva xicota”. En català, tenim
altres maneres per expressar aquesta
acció. Podem dir que el president va
deixar a l’estacada la vicepresidenta del
govern espanyol o que la va deixar ti-
rada, tot i que aquest últim gir corres-
pon a un registre molt més col·loquial,
que podria desencadenar una altra cri-
si protocol·lària.

Altres expressions que han derivat
d’aquest verb polisèmic serien plantar
cara a algú; plantar botiga, és a dir, po-
sar-la al carrer, per exemple; plantar-se
algú a tants anys, per no dir quina edat
té realment; plantar la bandera en un
lloc, prendre’l, fer-se’n l’amo; plantar
guixes, caminar coixejant, o bé plantar
la bleda al clatell, que és sinònim d’en-
sarronar, per exemple, “vés amb
compte que aquest et plantarà la bleda
al clatell”. ❋
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Sabíeu que...

Una altra plantada que no podem
oblidar és la que fan els gegants just
abans de començar la passejada o la
cercavila en una trobada o una festa
gegantera.

La Catosfera
l 28 de setembre, Liberdrac va
participar a Granollers en la si-
sena edició de La Catosfera

(http://2013.catosfera.cat), les jorna-
des de debat sobre les novetats tecno-
lògiques i el món d’internet, sector
molt emprenedor i actiu a Catalunya.

Catalunya ha estat pionera en la uti-
lització de les noves tecnologies, ja des
de l’escola, passant pel món universi-
tari i els projectes emprenedors estan
naixent a casa nostra. Tot això és clau
per assegurar que l’empenta a internet
en català tingui una base social de con-
tinuïtat en un futur i es puguin desen-
volupar projectes que creïn riquesa al
país en el sector de les tecnologies de la
informació.

Per tot això, apostar per
la inversió en recerca i do-
nar oportunitats a les star-
tups (idees de negoci que
estan començant la seva vi-
da com a empresa) és fona-
mental per crear projectes
sòlids, atraure –i exportar–
talent i ser capaços de com-
petir amb actors interna-
cionals que juguen amb
l’avantatge de tenir les seus
socials en països amb una
política fiscal més benefi-
ciosa, tot i que fan negoci i
competència al nostre país.

És necessari que iniciati-
ves com La Catosfera es
continuïn fent per com-
partir coneixement entre
tots, sobretot en vista dels
reptes que tenim com a país, tant eco-
nòmics –amb una crisi que no acaba
d’anar-se’n–, com socials i polítics, i
on hem d’aguditzar l’enginy per for-
mar aliances estratègiques i globals.

En una reunió que vaig tenir l’octu-
bre passat a la Fira del Llibre de Frank-
furt, parlant amb una empresa consul-
tora amb seu a Alemanya que es dedi-
ca a fer estudis de mercat, em van do-
nar una dada interessant: fa anys que

E

COLUMNADIGITAL ÀLEX MANYÉ, GERENT DE LIBERDRAC

els alemanys es van deixar de sorpren-
dre que els seus clients els demanessin
fer estudis referits al català i la venda
de productes en aquest idioma. Cada
cop més s’entén a Europa que el català
és la novena llengua a la Unió Europea
i és important que les empreses que
volen vendre productes en el nostre
mercat ho tinguin en compte, com a
servei al seu client.

Al principi d’internet, semblava que
les llengües petites com el català tenien
les de perdre, però gràcies a la societat
catalana, especialment amb la web 2.0
on la societat ha pogut participar a la
web, i l’activitat de bloguers i tuitaires,
s’ha demostrat per què el català és una
potència a la xarxa i que internet és

una oportunitat i no una amenaça.
Gràcies a tota aquesta feina en col·la-
boració s’explica que la Viquipèdia en
català ja fos la tretzena en nombre
d’articles (400.000) l’abril passat.

Com a lliçons que hem après amb La
Catosfera destacaria, entre moltes altres,
que Catalunya exporta talent i que la
nostra cultura ha estat pionera a la xar-
xa, cosa més lloable en no tenir un estat
propi que doni suport a la llengua. ❋
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