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«Pots viure d'esquena al 
català, viure-hi en contra o 
enganxar-te a aquesta llengua, 
de la qual estic orgullós.» 
 

Enrique Bolado. Madrileny. Fa 
dotze anys que viu a Mallorca.  

Històries del català és una campanya per sensibilitzar la població nouvinguda sobre els 
avantatges d'aprendre català i promoure, entre tots els ciutadans, una conscienciació efectiva 
sobre la importància de la llengua catalana com a instrument de cohesió social.  

 

La iniciativa, que té la implicació del Govern de les Illes Balears, 
de tots els consells insulars i d’una trentena d’ajuntaments de 
l’arxipèlag, va néixer a Formentera, va passar per Eivissa i 
Menorca, i ha arribat a Mallorca amb la veu de trenta-set 
participants, les «històries» dels quals tenen en comú el fet que 

varen venir a viure a l’illa i aprengueren català.  
    
Els protagonistes de la campanya després de presentar-se, 
comparteixen amb nosaltres, en vídeos de curta durada, les 
raons que els motivaren a aprendre la llengua catalana, en 
relaten l'experiència, i comenten aspectes referits a la llengua (si 
el català és difícil o fàcil, si és complicat aprendre’l —perquè no 

els el parlen, per exemple—, si en tenen una paraula preferida, si 

aconsellen aprendre’l, etc.).  

El Consell de Mallorca, a 
través de la Xarxa de 
Dinamització Lingüística, 
creada pel Servei de 
Normalització Lingüística, 
ha coordinat els ajuntaments 
que participen en el projecte: 
Alaró, Alcúdia, Artà, 
Bunyola, Calvià, Esporles, 
Felanitx, Manacor, Mancor, 
Palma, Petra, Pollença, 
Puigpunyent, sa Pobla, 
Santa Eugènia, Santa Maria, 
Santanyí, Sencelles, Sóller i 
Son Servera.   



Del testimoni dels participants en la 
campanya, se’n dedueix que valoren 
molt positivament haver après català; 
que remarquen els beneficis (com a 
eina d’integració en la societat) 
d’aprendre la llengua pròpia del lloc 
que han triat per viure-hi, i que 
sol·liciten la col·laboració dels 
catalanoparlants per ajudar-los a fer 
del català una llengua seva. 

 

Visitau la pàgina web del Servei de 
Normalització Lingüística del 
Consell, en la qual trobareu els 
pòsters  de ls  protagonistes 
residents a Mallorca.  
 
Per conèixer totes les històries de 
l ’ a r x i p è l a g ,  c o n s u l t a u 
<www.historiesdelcatala.cat>. 

«Històries del català» prova d’expressar que la llengua té sentit, únicament, en 

els seus parlants, els quals guarden unes experiències i vivències diferents, que 
paga la pena compartir.  


