
Sostenibilitat lingüística 

12. No canvieu de llengua, guanyau-ne una! 

Entendreu més bé la realitat social 
i cultural del que ara és el vostre 
país. El català us proporcionarà un 
nou sentit de pertinença i 
d’arrelament al lloc on viviu, un 
sentit d’ubicació cultural. 

Demostrareu als autòctons que estau disposat a fer un esforç per 
prosperar. El català esborra etiquetes i obre portes, és a dir, deixareu de 
ser un «immigrant», «de fora», per ser un autòcton més. Ara bé, a la 
vegada, continuareu sent la mateixa persona de sempre, perquè la 
vostra nova identitat com a catalanoparlant d’adopció i la vostra 

identitat cultural d’origen són perfectament compatibles. Una llengua comuna, 
com és el català, «no contribueix a cap procés de substitució lingüística, i ajuda a 
preservar la riquesa lingüística del món».  

•  més oportunitats laborals i més bones, 
• espais nous, 
• relacions personals, socials i 
professionals noves i 
• més cultura. 

S e r e u  u n a 
p e r s o n a 
adaptable i 
flexible, fet que 
us reportarà: 

Una llengua comuna, com és el 
català, «no contribueix a cap 

procés de substitució lingüística, i 
ajuda a preservar la riquesa 

lingüística del món». 

La importància de la llengua en el procés d’integració dels nouvinguts és indubtable. 
Però també cal que posem atenció a la manera com transmetrem aquesta importància. 
Moltes vegades s’anima els nouvinguts a canviar la seva llengua materna per la del 
lloc d’acollida. Proposam modificar aquesta perspectiva i encoratjar-los a 
guanyar una llengua, la del país que els acull, ja que la intenció no és que 
abandonin la seva llengua materna, sinó que n’afegeixin una de nova al seu 
propi repertori lingüístic; en el nostre cas, la catalana.  

Si sou nouvingut i encara no estau convençut dels avantatges que suposa 
aprendre català i adoptar-lo com a llengua d’ús en la nova societat que us ha acollit, 
és a dir, guanyar el català, us n’oferim un bon grapat... 

Per què he 
d ’ a p r e n d r e 
català? 

PERQUÈ... 

«Si parles el català amb tota naturalitat, sense sentiment de culpabilitat, sense actitud 
de submissió, sense prejudicis, el teu interlocutor no interpretarà el teu gest com un 

atac.» 



Contribuireu a crear una 
nova identitat comuna i 
compartida entre els 
catalanoparlants d’origen i 
tots els altres 

catalanoparlants que s’han volgut 
aproximar a la llengua del país on viviu i 
garantireu el futur i el benestar de la 
llengua que us ha acollit. 

Sereu un exemple per als 
amics, podreu ajudar els 
vostres fills en les tasques de 
l’escola i actuareu com a 
model lingüístic per a totes 

aquelles persones que encara no han 
adoptat el català. Per tant, també haureu de 
mantenir la llengua, malgrat que el vostre 
interlocutor parli una altra llengua que també 
dominau: si heu après a parlar català, no és 
per renunciar-hi tot d’una que trobeu una 
persona que no la parla. Viviu en català! 

SABEU QUE... 
«A Valònia, encara s’hi parla való, i no 
únicament francès. Però el való, dialecte de la 

llengua d’oïl, d’on prové també el francès, és la 
llengua arraconada, la que es veu menys i de 
la qual ningú no parla, perquè els tecnòcrates 

de la capital ja tenen prou maldecaps amb el francès, el 
flamenc i l’alemany. El való és la llengua pobra, la llengua 
amb la qual alguns pagesos parlen als seus animals 
perquè tenen massa vergonya de parlar-la als seus fills.»  
 
[Font: A cremallengua. Elogi de la diversitat lingüística, de Joan-Lluís Lluís] 

Foto extreta de Wikipèdia. Autor: Solbergj  

No deixeu que al català li passi el mateix... Parlau-hi! 

Viureu una experiència enriquidora, que us aportarà una visió nova del món i de 
les coses, a més d’una manera nova d’expressar-vos. Recordau que «una llengua 
no és només un instrument de comunicació, és una forma d’entendre el món i de 
relacionar-s’hi». 

Font de les citacions: El català també és meu, Plataforma per la llengua i Fundació Vincle 


