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QUATRE ESTATS I UNA LLENGUA COMUNA

La Franja
de Ponent

(l’Aragó)

La Catalunya del Nord
(França)

Andorra

Catalunya

El País
Valencià

El Carxe
(Múrcia)

Les Illes Balears

L’Alguer (Sardenya, Itàlia)

La història recent dels parlants de llengua catalana ha tingut en els darrers tres-cents anys

una suma de persecució política i de canvis culturals, socials i tecnològics que no sempre

ha permès un context sociolingüístic favorable perquè el català es mantingués als territoris

on li és propi i es transmetés a les noves generacions.

No obstant això, la llengua catalana la parlen al voltant de nou milions de persones en

un territori, els Països Catalans, on en viuen dotze milions.

Podem resumir les dificultats actuals de supervivència i transmissió de la llengua catalana

a Catalunya en els següents punts:

1 El segle xx ha estat marcat per l'arribada d'un gran nombre de persones de la restat

de l'Estat espanyol, que va fer que passéssim dels dos milions que tenia Catalunya 

al principi del segle xx fins al sis milions de cap a final de segle. No totes les persones

procedents d'aquesta vella immigració espanyola del segle xx van tenir oportunitats

per a aprendre i parlar el català. A principi del segle xxi han arribat col·lectius de 

nova immigració d’origen estranger molt divers en molt poc temps i en una quantitat

molt important (un milió i mig de persones en menys de deu anys). Això fa que 

aquestes persones acabades d’arribar no sempre tinguin oportunitats de parlar català,

atès que aquests nouvinguts arriben a barris i ciutats on els usos lingüístics són poc

favorables al català, ja que hi ha una presència d’origen no catalanoparlant important.

2 L’intent de desaparició del català, amb les contínues prohibicions (l’última de les 

quals va ser durant la dictadura franquista), ha provocat que tota la població de parla

catalana sàpiga parlar també el

castellà i que s'hagin introduït

comportaments lingüístics a favor

del castellà (per exemple, contestar

en castellà a algú que ens parla en

castellà o adreçar-nos en castellà

a un desconegut).
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Castellà o espanyol, català, gallec, basc,
asturlleonès, aragonès i occità (aranès).

ESPANYA, UN ESTAT I SET LLENGÜES
Un estat plurilingüe i plurinacional

3 Alhora cal parlar de la manca de 

visualització de la realitat catalana

a l’exterior, cosa que provoca un 

desconeixement de la realitat cultural

i lingüística de Catalunya. Els nous 

ciutadans associen llengua a estat

("a Espanya es parla l'espanyol, igual

que a França es parla el francès"),

cosa que fa difícil explicar la presència

de llengües no estatals.

4 També cal remarcar que totes aquestes situacions descrites anteriorment comportin

la manca de la necessitat de parlar català, la qual cosa comporta un cert desprestigi

social per a la llengua i per als qui la parlen.

Per tot això descrit anteriorment, entenem que la llengua catalana ha de ser present en

tot procés d’acolliment i integració de les persones nouvingudes. A continuació, esmentem

resumidament uns quants aspectes importants que caldria tenir en compte:

Els ciutadans d’origen estranger han de saber que Catalunya forma part de l’Estat espanyol,

però que constitueix una nació amb tots els trets d’identitat que li són propis. I alhora,

és important que fem un esforç per acollir els nouvinguts sense menystenir el seu propi

origen i la seva identitat, de la mateixa manera que ells, al seu torn, intenten situar-se a

la terra que els acull.
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