
Sostenibilitat lingüística 

16. El català també és teu! 

El nostre paisatge lingüístic ha canviat substancialment en els darrers anys i ha esdevingut 

multilingüe. El català, amb un arrelament de més de vuit-cents anys d’història, és la llengua 

pròpia que ha de vertebrar aquesta multiplicitat lingüística i cultural. I aquesta nova configuració 

implica un compromís tant per part dels autòctons com dels nouvinguts. Pel que fa als 

nouvinguts, aquest compromís implica aprendre i emprar la llengua del país que els ha acollit i, 

pel que fa als autòctons, el compromís ha de ser parlar la seva llengua als nouvinguts.  

Nouvingut, és cert que pots viure sense saber català ni parlar-lo, però també és vera que sense 

el català et perds moltes coses importants. Pots viure perfectament en castellà o en anglès, però 

recorda totes les portes que obri el català: trobar feina, ajudar els fills amb els deures, conèixer 

gent nova... en definitiva, integrar-te!  

També és cert que molts d’autòctons no valoren gaire la seva llengua, ni consumeixen productes 

culturals en català i passen al castellà quan creuen que qualcú no és d’aquí. I pot ser que tot això 

et faci pensar que no necessites el català. Però has de saber que aquesta actitud dels 

autòctons té una raó: durant molts d’anys el català no va ser oficial ni va ser llengua de prestigi 

social, ni la llengua de l’escola ni dels mitjans de comunicació. Aquestes circumstàncies 

polítiques que ha hagut de viure la nostra llengua han fet que molts de catalanoparlants tenguin 

interioritzada una actitud de canvi de llengua; fins i tot, n’hi ha que pensen que és de mala 

educació parlar en català a algú que no saben d’on és. El que aquesta persona segurament no 

sap és que fent això, indirectament, discrimina el receptor.  

Molts immigrants tenen por de perdre part de la seva essència, i no és així. Han de 

saber que no perdran res i guanyaran moltes coses. Emigrar és guanyar una 

cultura. 

Laila Karrouch. Escriptora catalana d’origen marroquí  



Nouvingut, recorda que el català també és teu, tu també tens dret al català perquè és una 

llengua per a tothom! Demana a l’autòcton que no et parla en català que t’hi parli. Que el seu 

canvi de llengua no et desanimi, perquè ara ja en saps la causa, ni pensis que la llengua que has 

après o que estàs aprenent no és útil. De segur que si expliques a l’autòcton que prefereixes que 

et parli en català, n’estarà content i ho farà de bon gust!  

Hi ha molts de motius per aprendre català! El català obre portes!  

 
Sabíeu que... 

• El català és la 7a llengua més apresa a Europa, segons l’Eurobaròmetre 

del 2012. L’anglès és la llengua més apresa a la Unió Europea. La segueixen 

el francès, l’alemany, el castellà, el rus i l’italià. Seguidament, hi ha el català, 

per davant de llengües com el suec, el neerlandès, el txec o el polonès. 

• A través de la Xarxa Universitària d’Estudis Catalans a l’estranger més de 

6.000 alumnes estudien català a universitats de quatre continents? 
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Les llengües sempre m’han agradat molt i crec que si treballo aquí he de parlar 

català. A molts clients els fa gràcia que em dirigeixi a ells en català i, a més que et 

tracten molt bé, quan marxen et deixen més propina. 

Dorothy Ballon. Immigrant filipina. Encarregada de restaurant 


