
L’associació 48h Open House Barcelona anima els seus voluntaris a 

utilitzar la llengua catalana durant el festival. En col·laboració amb 

Plataforma per la Llengua, us deixem unes RAONS PER ADOPTAR, 

COMPARTIR I PARLAR LA LLENGUA CATALANA 

 

Què hi guanyo? 

D’entrada, una raó per adoptar-la és per motius pràctics. Per exemple, aprendre i             

usar el català et farà una persona més adaptable i flexible, i això et proporcionarà               

noves i millors oportunitats laborals. A més, et donarà accés a nous espais i a               

noves relacions personals, socials i professionals. Si fa relativament poc que has            

arribat a Catalunya per tal de millorar les teves condicions de vida, aprendre i              

parlar el català et farà sentir més arrelat al país que has adoptat; i sobretot,               

indicarà a tothom que estàs disposat a fer un esforç per prosperar, i et deixaran de                

tractar com un “immigrant” o un “foraster”. Hi ha moltes raons per parlar català,              

però potser la principal és que el català també és teu. El català també et pertany,                

és part d’un patrimoni que també és teu, si tu el vols. 

 

Què passa si ho faig? 

Si adoptes o ajudes a adoptar el català, passen moltes coses, perquè guanyaràs             

una llengua i et podràs expressar de noves maneres; adquiriràs noves oportunitats            

socials i professionals; tindràs accés a més cultura; donaràs exemple als teus amics             

i als teus fills; culminaràs l’esforç dels teus pares i els teus avis quan van venir a                 

viure a Catalunya —si el cas— i van fer prosperar aquest país; o bé culminaràs el                

teu propi esforç d’incorporar-te a la societat d’aquest país i et deixaran de veure              

com un “immigrant”. 

 

Tinc la sensació que si utilitzo el català no m’entendran! 

Que algú se’m dirigeixi en castellà no significa que no sàpiga parlar català. De fet,               

l’única manera que tenim de saber si l’ interlocutor també és catalanoparlant és             

respondre en català. Si responem en català moltes vegades ens trobarem que el             

nostre interlocutor també el parla. La submissió lingüística de molts          

catalanoparlants, que s’adrecen directament en castellà als desconeguts, fa que          

molts ens parlin inicialment en aquesta llengua.  

 

És de mala educació parlar en català amb algú que encara no el parla?  

Que l’altra persona no parli en català no vol dir que no l’entengui; actualment, la               

immensa majoria d’habitants dels territoris de parla catalana l’entén perfectament.          

A més, cal afegir-hi que la major part de les persones que ens trobarem han tingut                

contacte amb el català —des de sentir-lo habitualment al carrer, als mitjans de             

comunicació o a la feina, fins a haver estat escolaritzades en aquesta llengua—, i              

ens podran entendre perfectament. Fins i tot, aquelles persones que no han tingut             

un contacte previ amb la nostra cultura poden entendre la major part del que diem:               

els lingüistes consideren que el nivell d’intercomprensió entre llengües romàniques          

s’acosta al 80%. Naturalment, doncs, que podem seguir la conversa en català! No             

és de mala educació, ans al contrari. La idea que si ens parlen en castellà, cal                

respondre en aquesta llengua per “educació” és part d’un conjunt de prejudicis            

lingüístics adquirits per la nostra societat com a conseqüència de la imposició            

lingüística del castellà que ha aplicat l’Estat espanyol en els darrers segles amb             

diversos mètodes, que van des de la salvatge prohibició del català durant els             



dictadures de Primo de Rivera i de Francisco Franco, fins a la subtil manipulació              

emocional. 


