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Aquest treball va guanyar el primer premi Presència de
Periodisme atorgat dins la 23a Nit Literària de Sant Jordi de
Perpinyà, organitzada per Òmnium Cultural de la Catalunya
Nord. El premi està convocat conjuntament per la Casa de la
Generalitat a Perpinyà i per la revista Presència

a revista infantil Mil Dimonis, editada
per l’APLEC (l’Associació per a l’Ense-

nyament del Català) ha complert per Sant
Jordi el seu desè aniversari. Deu anys de pre-
sència de la llengua en la societat nord-cata-
lana, deu anys d’acompanyament de la
mainada, de les famílies i dels ensenyants
de català, deu anys de feina ininterrompuda
i tossuda en un entorn sociolingüístic més
que complicat. Per això mateix Mil Dimonis,
la sola revista de Perpinyà per a nins i nines,
és avui dia una eina esperançadora en el pa-
norama mediàtic nord-català. És l’únic
mensual íntegrament en català i per a mai-

nada que, sense interrupció, s’ha
editat a Catalunya Nord.
La proposta que fan els altres
mitjans de comunicació en

l’àmbit de la premsa escrita no
aconsegueix depassar una pà-
gina diària en català (La Se-

maine du Roussillon), o algunes
ratlles episòdiques en el cas del

diari local L’Indépendant. Escasses i
massa reduïdes concessions fan les
revistes institucionals gratuïtes
L’Accent Catalan i Perpignan Maga-
zine, o bé Cap Catalogne. Tots mit-

jans que malgrat la denominació de les cap-
çaleres no integren la dimensió lingüística
en la presa en consideració de la identitat
catalana. Mil Dimonis representa una petita
oferta per la nova empenta lingüística que
demana més consum de català.

En la difícil situació que viu el català a Per-
pinyà, Mil Dimonis és més que una revista
infantil, ha d’assumir papers múltiples. És
una eina de treball per als mestres i un su-
port pedagògic, també una mesura de polí-
tica lingüística en l’àmbit dels mitjans de
comunicació. Contribueix a normalitzar la
recuperació i la presència de la llengua en
l’àmbit social reactivant-ne l’ús. D’un cos-
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«Mil Dimonis», deu anys
de revista infantil en
català a Perpinyà

tat tenim els joves que no parlen el català i
de l’altre els pares o avis que el saben i no el
parlen prou a la mainada. Llegir la revista es
converteix en un pretext per intercanviar
en català.

Fem país per a petits i grans
La celebració ha estat acompanyada de
l’edició d’un número especial (12 pàg.) que
sintetitza el recorregut de la revista durant
els 10 darrers anys. La Llibreria Catalana i la

Biblioteca Bernard Nicolau (ex CeDACC)
s’han associat a l’aniversari amb l’organit-
zació de tallers d’animació i de lectura.

Els continguts volen respondre als inte-
ressos de la mainada, un públic d’entre 6 i 12
anys, amb temàtiques diversificades. Els ar-
ticles poden ser molt universals (Per què vola
un avió?), artístics (El cubisme), científics
(L’energia dels llamps), biogràfics (Pau Ca-
sals), botànics (L’atzavara), esportius (La via
ferrata), culturals (Les ruïnes d’Empúries),
històrics (El darrer dels mohicans)… Una de
les voluntats de la revista és contribuir a di-
vulgar patrimoni de Catalunya Nord, i una
prova són els recents reportatges sobre la
Reserva Marina de Banyuls de la Marenda-
Cervera o la Maternitat d’Elna. A més dels
articles il·lustrats, no hi manquen contes,
còmics, tests, quizzs i jocs. Cada mes una

Seguidors: Més de deu mil lectors mensuals
Distribució: Arriba a 3.500 mainatges cada
mes, des del CP fins a la 5a.
Continguts: S’han editat 250 pàgines de
jocs i 300 articles.
Llengua i difusió: S’han redactat 1.732
pàgines en català, i s’han imprès i difós un
milió de pàgines en català.

Portada del n. 86
(abril 2011)
Il·lustrada per
Dominique
Chaudoir.

«10 ANYS DE
MIL DIMONIS»
Portada dels 10
anys (abril 2012)
Il·lustrada per
Valentí Gubianas.
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Celebració dels 10 anys de Mil Dimonis,
a la Llibreria Catalana de Perpinyà l’abril

passat, amb la mainada abonada bufant les
espelmes. /JOAN-LLUÍS VALLS.plana és oberta a l’actualitat dels alumnes

que informen de llurs intercanvis, sortides i
activitats. La intervenció de dibuixants pro-
fessionals d’un any ençà també corrobora la
dimensió artística de la revista. El model de
llengua vol ser accessible a un lectorat rosse-
llonès. Són quatre les persones voluntàries a
l’equip de redacció, més la maquetadora i al-
guns col·laboradors ocasionals que
prenen cura perquè la revista no
falti a la seva cita mensual.
L’edició d’un tiratge de 3.500
exemplars al mes és possible
gràcies al suport de la Regió
Llenguadoc-Rosselló, el
Consell General dels Piri-
neus Orientals, la Generali-
tat de Catalunya i del Routa-
ge Catalan.

Un projecte occità
Mil Dimonis neix el mes d’abril del 2002 im-
pulsat per l’escriptor nord-català Joan-Lluís
Lluís i l’APLEC com a coedició d’una revista

comuna editada per occitans, bretons,
bascos, corsos i catalans. Cadascú pro-
veïa l’edició amb els seus articles, re-
portatges o jocs, que es traduïen a ca-
da llengua. El projecte inicial pertany
a l’empresa occitana Vistedit que
també edita el diari La Setmana. Mil
Dimonis és la versió catalana del Plu-
malhon occità, del Louarnig bretó, del
Pika basc i de l’Aiò cors. L’objectiu es-
sent de reduir costos i agrupar esfor-

ços per editar un producte digne i de qualitat
malgrat el desinterès francès per les llengües
dites regionals. El 2009 es produeix un re-
plantejament editorial: Mil Dimonis es dis-
socia de la redacció comuna, redueix pagi-
nació i passa de 300 a 3.000 exemplars men-
suals. Aquest salt representa un estalvi eco-
nòmic i un pas endavant important en la di-
fusió. Gràcies als ensenyants de l’APLEC la
revista és distribuïda cada mes a totes les es-
coles on imparteixen català així com a totes
les classes bilingües i immersives, gairebé la
meitat de l’alumnat que estudia català.

Els projectes en curs són la creació del
Club Mil Dimonis mitjançant internet (la
revista ja és en línia a www.aplec.cat) i una di-
vulgació a gran escala a través dels mitjans
comunicatius institucionals de Perpinyà i
del Consell General.
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