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El fenomen 
dels nous parlants de català

vista prèvia >
Què fa que una persona vulgui parlar una llengua nova 
en establir-se a un altre país? Quins són els elements 
que fan possible el seu aprenentatge i ús? Per tenir 
vitalitat, les llengües s’han de parlar, i en aquelles que 
estan minoritzades la incorporació de nous parlants és 
bàsica per garantir-ne la fortalesa. El català, malgrat 
tot, manté una captació alta de parlants, que cal 
consolidar amb la utilitat dels seus usos lingüístics.

connexions

Introducció

Què és un parlant «nadiu»? Com es 
construeix i reforça una llengua? 
Com es pot esdevenir parlant «le-
gítim» d’una llengua que s’ha après 
fora de la llar familiar?1 I quines 
conseqüències té això per al propi 
parlant, però també per a la comuni-
tat lingüística en general? Aquest ar-
ticle pretén fer un breu repàs sobre 
qui són els nous parlants de català, 
i incidir en la importància d’aquesta 
tipologia de parlants, sigui en el nos-
tre àmbit lingüístic en particular o en 
comunitats de llengües minoritzades 
en general. 

Els debats 
sobre els nous parlants

En la darrera dècada i sobretot a 
partir del 2013, arran de la creació 
de la Xarxa europea COST sobre 
Nous parlants a l’Europa multilingüe: 

1 El parlant legítim és aquell que parla de la 
forma adequada en el lloc adequat, en les situacions 
adequades i amb la varietat de llengua adequada. A 
BOURDIEU, Ce que parler veut dire es defi neix com 
aquell que no és vist com a un impostor quan parla 
aquella llengua. La legitimitat dels parlats no és 
quelcom fi x, sinó que es negocia en cada context. 

oportunitats i reptes [2013-2017],2 
els debats sobre el concepte de «nou 
parlant» s’han intensifi cat molt a 
Europa. De fet, aquests debats s’han 
perllongat més enllà de l’acció i 
continuen presents en les agendes 
de recerca de molts sociolingüistes 
que treballem en diversos contextos 
lingüístic i que han produït un gran 
volum d’articles, llibres i monogrà-
fi cs acadèmics, congressos, tesis 
doctorals o fi ns i tot plans de revita-
lització lingüística o de polítiques de 
multilingüisme que beuen d’aquest 
concepte.

Històricament, tant a Catalunya com 
a arreu, els parlants de llengües mi-
noritzades han estat parlants nadius 
que han après la llengua a través de 
la transmissió lingüística intergene-
racional. Aquest grup, i els processos 
de transmissió lingüística i cultural 
que els caracteritzen, es van veure 
fortament afectats amb l’adveniment 
de la modernitat, la consolidació dels 
estats-nació i la seva ideologia hege-
mònica «d’un estat, una llengua, una 
nació», juntament amb els processos 

2 O’ROURKE; PUJOLAR, «From New Speaker to 
Speaker». Vegeu també la pàgina web de la xarxa: 
<www.nspk.org.uk/>.

d’industrialització, secularització i 
urbanització. Aquests processos van 
fer que al llarg del segle XIX i bona 
part del XX el nombre de parlants 
d’aquestes llengües anés disminuint, 
i que patissin estigmatització i subju-
gació lingüística. 

Afortunadament, i a resultes dels 
processos de revitalització lingüísti-
ca de la segona meitat del segle XX, 
així com el procés d’europeïtzació, 
moltes d’aquestes llengües han anat 
recuperant usos i funcions, i també 
han augmentat en nombre de par-
lants. Tenim diversos exemples de 
llengües minoritzades d’Europa on 
els nous parlants es denominen amb 
un terme que circula de forma col-
loquial; concretament a Bretanya;3 
Galícia;4 i Euskadi.5 És a partir de la 
recerca en aquests contextos que 
sorgeix la idea d’estudiar els «nous 

3 HORNSBY, «Néo-breton and questions of authen-
ticity»; MOAL, «Locuteurs traditionnels et nouveaux 
locuteurs de langue bretonne: un auto-odi peut en 
cacher un autre».

4 O’ROURKE; RAMALLO, «The native-non-native 
dichotomy in minority language contexts: Compari-
sons between Irish and Galician».

5 KINTANA; TOBAR, Euskaldun berriekin euskaraz; 
URLA, «Cultural politics in an age of statistics: Num-
bers, nations, and the making of basque identity»; 
URLA, Reclaiming Basque. Language, Nation, and 
Cultural Activism.
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parlants». Molts dels nous parlants 
d’aquestes llengües són persones 
de famílies originàries del territori, 
que tenen la llengua majoritària com 
a llengua inicial i que aprenen i adop-
ten la llengua minoritzada, però en 
altres comunitats els nous parlants 
provenen sobretot de la immigració. 
Aquesta darrera categoria de nous 
parlants és cada vegada més nom-
brosa en molts contextos, com el cas 
de la comunitat lingüística catalano-
parlant, arran dels nous paradigmes 
de mobilitat deguts a la globalització. 

En les comunitats lingüístiques men-
cionades més amunt, el concepte de 
nou parlant s’utilitza per identifi car i 
diferenciar els parlants que l’han après 
d’adults, fora de la família, dels ano-
menats «parlants nadius» que sí que 
l’han après a la llar, de petits. A Galícia, 
els anomenats neofalantes de gallec 
són sobretot aquells que han après ga-
llec normatiu i viuen en zones urbanes. 
Solen ser parlants joves que adopten 
el gallec de manera conscient i moltes 
vegades abandonant completament el 
castellà com a llengua principal. El so-
ciolingüista Fernando Ramallo descriu 
aquest fenomen social,6 polític i eman-

6 RAMALLO, «Neofalantismo».

cipador com a «Neofalantismo», que 
sorgeix per l’acció militant d’una mino-
ria que es mobilitza per a la revitalit-
zació i manteniment del gallec. Més al 
nord, el cas bretó s’assembla molt al 
gallec, ja que el perfi l dels anomenats 
néo-bretonnants és similar al dels neo-
falantes gallecs; parlants joves, urbans 
i de classe mitjana, activistes i parlants 
de bretó «de llibre» o estàndard, molt 
diferents dels parlants tradicionals de 
bretó, de més edat i que viuen en en-
torns rurals. Més a prop nostre, al País 
Basc, el nom d’euskaldun berri —bas-
coparlant nou—, que es va popularitzar 
durant els anys 1970, es contraposa 
al d’euskadun zaharra —bascoparlant 
vell. Els euskaldun berris són els que 
han après el basc d’adults, de mane-
ra formal als euskalteguis o escoles 
d’adults, encara que el terme també 
es pot referir a nens i joves que han 
après la variant estàndard del basc, 
el batua o basc unifi cat, en programes 
d’immersió lingüística a les ikastolas. 
Com assenyala l’antropòloga Jaqueline 
Urla,7 aquest terme va tenir en els 
seus inicis connotacions negatives o 
pejoratives, ja que aquesta variant del 
basc era considerada «artifi cial».

7 URLA, Reclaiming Basque. Language, Nation, and 
Cultural Activism.

De forma sorprenent, i malgrat la 
seva importància, els nous parlants 
no s’havien estudiat fi ns recentment 
com a grup o categoria en entorns de 
llengües minoritzades. Fins fa poc, 
en l’estudi d’aquestes comunitats 
s’ha partit de la idea de revitalització 
lingüística concebuda pel sociolin-
güista americà Joshua Fishman que 
la considera un procés de recons-
trucció d’una comunitat de parlants 
nadius que es reprodueix a través de 
la transmissió intergeneracional de 
la llengua.8 És evident que la trans-
missió lingüística intergeneracional 
és molt important per a la sosteni-
bilitat d’una llengua, però en molts 
casos no és sufi cient per a mante-
nir-ne la vitalitat. Aquest també és 
el cas de Catalunya, en el que com 
veurem més avall, no existeix una 
etiqueta col·loquial per referir-nos a 
els «nous parlants de català». 

Ara bé, això no vol dir que aquests 
nous parlants no existeixin i no si-
guin de cabdal importància, ja que en 
molts contextos, entre ells el català, 
són més nombrosos que no pas els 

8 FISHMAN, Reversing Language Shift. Theoretical 
and Empirical Foundations of Assistance to Threatened 
Languages.
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parlants nadius, i que és gràcies a la 
seva existència que es pot garantir 
la pervivència de la llengua i de la 
comunitat lingüística minoritzada. 
Així, la recerca en nous parlants ens 
ha permès posar en qüestió aquesta 
aproximació tradicional a la revita-
lització i entendre millor les dinàmi-
ques de poder i legitimitat que hi ha 
entre diferents tipologies de parlants. 

A partir d’una xarxa de recerca 
europea, l’impacte d’aquests «nous 
parlants» s’ha pogut estudiar en 
una gran part de les comunitats 
lingüístiques minoritzades d’Europa: 
gaèlic irlandès, gaèlic escocès, gaèlic 
manx, occità, aragonès, frisó, cors, 
francoprovençal, llombard, sami, 
feroès...9 Tanmateix, l’estudi sobre 
el concepte de nou parlant ens ha 
permès anar més enllà de l’origen 
del terme i tipologia de parlants en 
entorns de llengües minoritzades. De 
fet, l’objectiu de la xarxa era pensar 
de manera crítica què vol dir ser 
un nou parlant d’una llengua, sigui 
minoritzada o majoritària. Això ens 
va portar a preguntar-nos què és un 

9 Vegeu RAMALLO, «Neofalantismo y sujeto 
nuevohablante» per una llista extensa de referències 
bibliogràfi ques de l’estudi sobre nous parlants en 
contextos de llengües minoritzades d’Europa.

parlant nadiu i en última instància 
què és un parlant. 

Els debats que es van donar en el 
marc de l’ensenyament de llengües 
estrangeres, sobretot de l’anglès,10 
sobre qui era el «millor» professor 
de llengua, si un parlant nadiu o un 
parlant que havia après aquesta 
llengua però tenia bones habilitats 
pedagògiques, demostren que el par-
lant nadiu és també una construcció 
històrico-política i que no té una 
base empírica en la lingüística.11 La 
contingència històrica d’aquest con-
cepte l’explica molt bé l’historiador 
Thomas Paul Bonfi glio que la situa 
en la construcció de la nació i en les 
ideologies lingüístiques dominants 
de la primera modernitat en què la 
identifi cació entre llengua, cultura i 
territori va constituir la base per a 
les identitats nacionals legítimes.12 
Aquestes ideologies de caire nacio-
nalista tenien —i encara tenen— el 
parlant «nadiu» com a element fo-
namental que encarnava l’existència 

10 AMMON, «Towards more fairness in Internatio-
nal English: linguistic rights of non-native speakers»; 
LLURDA, «The decline and fall of the native speaker». 

11 DAVIES, The native speaker: myth and reality.

12 BONFIGLIO, Mother Tongues and Nations: The 
Invention of the Native Speaker.

de la comunitat nacional i de la seva 
continuïtat històrica.13

Si el parlant «nadiu» no existeix, una 
altra de les intencions darrere l’ús 
del concepte de nou parlant era la de 
superar etiquetes més aviat negatives 
que tradicionalment s’havien fet ser-
vir, tant en lingüística com en socio-
lingüística, com ara: parlant no-nadiu, 
parlant de segona llengua, aprenent 
de segona llengua o semi-parlant. 
Aquesta terminologia que situa els 
parlants en una jerarquia d’autentici-
tats i legitimitats, té al capdamunt de 
tot el parlant nadiu com a parlant ide-
al al qual tot nou parlant o aprenent 
de llengua ha d’aspirar a convertir-se, 
difi cultant el procés de reproducció 
d’una llengua minoritzada. 

Qui són els nous 
parlants de català?

El fenomen dels nous parlants a 
Catalunya i també, per extensió, als 

13 Per a més detalls sobre el concepte de parlant 
nadiu i com es pot entendre a partir de la con-
traposició amb el concepte de nou parlant, vegeu 
O’ROURKE; PUJOLAR; RAMALLO, «New speakers of 
minority Languages: the challenging opportunity - 
Foreword»; i PUJOLAR, «Nous parlants: Llengua i 
subjectivitat».

Ideologies de caire nacionalista tenien —i encara tenen— el parlant 
«nadiu» com a element fonamental que encarnava l’existència de la 

comunitat nacional i de la seva continuïtat històrica
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Països Catalans és de gran importàn-
cia per entendre les dinàmiques soci-
olingüístiques d’aquesta comunitat, ja 
que com explica Anna Cabré, Catalu-
nya té un model demogràfi c basat en 
la incorporació de població forana,14 
on a partir del 1964, la meitat de la 
població de Catalunya és fruit de la 
immigració, ja sigui de forma directa 
o perquè un dels dos progenitors ha 
nascut fora de Catalunya. Degut a 
aquest model de reproducció de la 
població, l’estudi de qui són «els nous 
catalans», de com i per què s’han in-
corporat a la comunitat lingüística, de 
quins usos fan del català i quines són 
les ideologies lingüístiques que circu-
len en relació amb aquests subjectes 
parlants, ens ajuda a entendre la 
capacitat de producció i reproducció 
de la llengua i de la identitat catalana. 

Com comentàvem més amunt, en 
català no hi ha un terme lingüístic que 
es faci servir de manera corrent per 
identifi car els nous parlants, similar 
al de neofalante gallec o d’euskaldun 
berri basc. Tal com explica Kathryn 
Woolard,15 des de la dècada de 1970 

14 CABRÉ, El sistema català de reproducció: Cent 
anys de singularitat demogràfi ca.

15 WOOLARD, Identitat i contacte de llengües a 

s’ha usat el terme «català» per 
referir-se als catalanoparlants i 
«castellà» per als castellanopar-
lants, vinguin d’on vinguin. També 
per la mateixa època es va utilitzar 
el concepte «nous catalans» que es 
va popularitzar gràcies al llibre de 
Francesc Candel, Els altres catalans 
per referir-se a immigrants andalu-
sos, gallecs, extremenys, aragone-
sos... que es van establir a Catalunya. 
Aquesta manera binària d’identifi car 
parlants encara segueix vigent, però 
d’ençà de la recepció de nova immi-
gració provinent de fora de l’Estat 
espanyol, a partir dels anys 2000 
en endavant, s’ha intensifi cat l’ús 
d’altra terminologia que els identifi ca 
i diferencia. Es tracta dels termes 
«immigrant» i del seu eufemisme 
«nouvingut» i del despectiu «guiri» 
quan ens referim a immigrants «oc-
cidentals». Un altre terme que també 
es va començar a utilitzar com a 
terme paraigües per a tots aquells 
que no tenen el català com a llengua 
inicial, però que sí que l’han après i 
la parlen habitualment, sense aban-
donar la llengua o llengües primeres, 
és «català d’adopció». Aquest és el 

Barcelona; WOOLARD, Singular and Plural: Ideologies 
of linguistic authority in 21st century in Catalonia. 

terme que va potenciar l’associació 
Veu Pròpia, creada a fi nals del 2002 
per visibilitzar aquest col·lectiu i pro-
moure l’ús del català de persones, 
que l’han adoptada com a llengua 
habitual. Alguns dels seus membres 
fundadors com Josep Anton Fernàn-
dez, Puri Pinto i Carmen Pérez van 
elaborar una guia bilingüe català- 
castellà,16 per a la Plataforma per la 
Llengua titulada El català també és 
meu. Guia per a nous i futurs parlants 
de català on responen a preguntes 
i dubtes freqüents sobre el procés 
d’esdevenir nou parlant, així com els 
possibles efectes d’aquesta adopció, 
aportant dades, exemples i argu-
ments per afavorir aquest procés. 

Com en el cas d’altres entorns de 
llengües minoritzades d’Europa, 
l’existència de nous parlants de català 
és efecte i producte de les polítiques 
de revitalització de la llengua, aquí 
conegudes com a «normalització lin-
güística». Un dels objectius d’aques-
tes polítiques ha estat el d’assegurar 
la transmissió intergeneracional de 
la llengua, que a Catalunya no s’ha 
trencat mai, fi ns i tot en els moments 

16 FERNÀNDEZ; PINTO; PÉREZ, El català també és 
meu. Guia per a nous i futurs parlants de català.

Actualment a Catalunya hi ha gairebé tres milions 
—57,6%— de nous parlants de català, dels vora 6 milions 
que declaren saber-lo, d’una població de 7,7 milions

més foscos del franquisme i continua 
essent favorable al català.17 

Aquestes polítiques de promoció 
del català també han fet que molts 
adults que no la tenien com a llengua 
inicial l’aprenguessin i l’adoptessin 
com a llengua d’ús habitual al llarg 
de la seva trajectòria vital. Actual-
ment a Catalunya hi ha gairebé tres 
milions —57,6%— de nous parlants 
de català, dels vora 6 milions que 
declaren saber-lo, d’una població de 
7,7 milions d’habitants. Entre 2003 
i 2018 el català ha incorporat uns 
850.000 nous parlants que declaren 
tenir el català com a llengua d’iden-
tifi cació i d’ús habitual, encara que 
no l’hagin apresa a casa, de petits.18 
Aquest fenomen d’incorporació de 
nous parlants a la comunitat lingüís-
tica catalana s’ha produït en un con-
text de recepció d’immigració que ha 
tingut dos moments importants en la 
història recent: primer entre els anys 
1960 i 1970, provinent de diverses 
regions espanyoles, i segon a partir 

17 FLORS (et al.), The recent evolution of fi rst 
languages in Catalonia: Between minoritization and 
language maintenance.

18 GENERALITAT DE CATALUNYA, Enquesta d’usos 
lingüístics de la població de Catalunya 2018. Principals 
resultats. 

dels anys 2000 i sobretot entre 2005 
i 2010, aquesta provinent de diver-
ses parts del món. Segons les dades 
del padró municipal d’habitants de 
2021, la població procedent dels 
següents països és la més nombrosa 
a Catalunya: el Marroc, Romania, la 
Xina, Itàlia i el Pakistan. Entre 1981 i 
2021 la població d’origen estranger 
ha passat de 89.985 persones —un 
1,5%— d’un total de 6 milions fi ns a 
1.250.665 —16,11%— d’un total de 
7,7 milions d’habitants.19 Així doncs, 
els moviments migratoris són clau 
per entendre les dinàmiques socio-
lingüístiques de Catalunya. 

Si bé alguns immigrants que han 
anat arribant a Catalunya en aques-
tes darreres dues dècades s’han 
incorporat al català, la majoria 
encara no ho ha fet. No sabem si ho 
acabaran fent ells mateixos o els 
seus fi lls i per tant, és important 
entendre les raons per les quals les 
persones nouvingudes s’incorporen 
a la nostra comunitat lingüística. Tot 
això dependrà de molts aspectes; 
entre els més importants, l’accés a 
recursos econòmics i simbòlics que 
els permetin escalar socialment i 

19 Consultar a: <www.idescat.cat>. 

millorar les seves condicions de vida, 
així com la capacitat de participar 
no només en la vida social del país 
sinó també de la construcció de la 
seva pertinença a Catalunya. En el 
següent apartat veurem com s’ho 
han fet els que sí que han adoptat el 
català en la seva vida quotidiana.

Com convertir-se en un nou 
parlant de català? 

En un projecte que vam batejar amb 
el nom de NEOPHON, ens vam fer 
justament aquesta pregunta: «com 
et converteixes en nou parlant de 
català a Catalunya?».20 Per intentar 
entendre aquest procés, partíem d’un 
estudi previ sobre llengua i joves que 
desenvolupa el concepte de «muda 
lingüística».2122 Una muda lingüística 

20 PUJOLAR; PUIGDEVALL, «Linguistic ‘Mudes’: 
How to Become a New Speaker in Catalonia».

21 GONZÀLEZ (et al.), Llengua i joves. Usos i percep-
cions lingüístics de la joventut catalana. És interessant 
mencionar que des de bon començament vam fer 
servir el terme «muda» en català per a les presen-
tacions o publicacions en anglès, perquè ens va ser 
molt difícil traduir-lo. Això ha fet que aquest terme 
en català hagi arrelat en estudis de sociolingüística 
publicats en anglès, castellà o francès.

22 PUIGDEVALL; COLOMBO; PUJOLAR, «Capítulo 6. 
Espacios de adopción del catalán, una aproximación 
etnográfi ca a las mudas lingüísticas en Cataluña».

Els moviments migratoris són clau
per entendre les dinàmiques sociolingüístiques de Catalunya 
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és un canvi signifi catiu que es produeix 
en el repertori lingüístic dels parlants, 
amb l’adopció d’una nova llengua o 
varietat lingüística, en diferents con-
textos o moments biogràfi cs concrets 
al llarg de la seva trajectòria vital. 
Aquestes mudes responen a canvis 
importants en les rutines de la gent, 
sigui a través de noves coneixences, o 
per la seva incorporació a nous espais 
socials o geogràfi cs. Vam identifi car 
sis moments de canvi vital que podien 
comportar un canvi d’usos lingüístics: 
1) en començar l’escola primària; 2) 
en començar l’escola secundària; 3) 
en començar la universitat; 4) en la 
vida laboral —primera feina o canvi de 
feina—; 5) en començar una relació de 
parella i/o crear una família; i 6) en el 
moment de tenir fi lls.23 

A Catalunya, bona part de les mudes al 
català de castellanoparlants i d’alguns 
joves migrants europeus es donen a la 
universitat i en la inserció en el mercat 
laboral. L’àmbit universitari té una pre-

23 PUJOLAR; GONZÀLEZ, «Linguistic ‘mudes’ and 
the de-ethnicization of Language choice in Catalo-
nia»; PUJOLAR; PUIGDEVALL, «Linguistic ‘Mudes’: 
How to Become a New Speaker in Catalonia»; 
PUIGDEVALL (et al.), «I’ll be one of them’: Linguistic 
mudes and new speakers in three minority language 
contexts».

sència dominant de catalanoparlants24 
i això fa que molts castellanoparlants 
que arriben a la universitat es troben 
amb nous amics que el parlen corrent-
ment i moltes oportunitats d’usar-lo 
i adoptar-lo. En l’àmbit laboral, molts 
castellanoparlants que mantenen usos 
monolingües però que saben català 
comencen a fer-lo servir a la feina. En 
un mercat laboral tan divers, els par-
lants solen mostrar una disponibilitat a 
usar les llengües que saben, cosa que 
no passa en altres àmbits. 

Si mirem les mudes lingüístiques de 
persones que provenen de fora de l’Es-
tat espanyol veiem que molts entren 
en contacte amb el català a través de 
cursos de català per a adults, sigui a 
escoles municipals d’adults, sigui a 
través dels cursos del Consorci per a 
la Normalització Lingüística (CPNL). En 
l’àmbit laboral molts adopten el català 
i aquells que aconsegueixen un bon 
nivell de català tenen més oportuni-
tats i naveguen millor per un mercat 
de treball molt híbrid a nivell d’usos 
lingüístics. Un altre aspecte important 
que afavoreix les mudes és el contacte 
quotidià i continuat amb catalanopar-

24 GONZÀLEZ (et al), Llengua i joves. Usos i percep-
cions lingüístics de la joventut catalana.

lants habituals, sigui a través de la 
parella, fi lls, escola dels fi lls o altres 
espais de trobada amb gran presència 
de catalanoparlants. 

Això ens va portar a voler entendre 
millor i a identifi car quins espais o 
entorns socials afavorien les mudes. 
Per fer-ho vam estudiar dos entorns 
que a priori ens van semblar idonis per 
tal que immigrants de diferents perfi ls 
i procedències adoptessin el català: el 
programa de Voluntariat per la llengua 
del CPNL i les Colles de Diables de 
Barcelona.25 Aquests operen com a 
«espais segurs», espais accessibles 
i relativament oberts, amb presència 
dominant de catalanoparlants, on els 
nous parlants poden parlar català sen-
se ser jutjats i es consideren parlants 
legítims de català per part de la resta 
de membres, facilitant així les mudes 
al català.26

També vam poder confi rmar que 
la majoria de nous parlants han de 
superar nombroses barreres per 

25 PUIGDEVALL; COLOMBO; PUJOLAR, «Capítulo 6. 
Espacios de adopción del catalán, una aproximación 
etnográfi ca a las mudas lingüísticas en Cataluña».

26 PUIGDEVALL; COLOMBO, PUJOLAR, «Linguistic 
safe spaces and stepping stones: rethinking mu-
des to Catalan through the lens of space».

A Catalunya, bona part de les mudes al català de castellanoparlants 
i d’alguns joves migrants europeus es donen a la universitat 
i en la inserció en el mercat laboral

convertir-se en parlants «legítims» 
de català, però la més habitual i 
dolorosa per ells és la de ser adre-
çats constantment en castellà i pitjor 
encara, de no rebre resposta en 
català quan ells s’adrecen als seus 
interlocutors en aquesta llengua. 
Això s’agreuja encara més quan el 
nou parlant té trets racialitzats, sigui 
pel color de pell, perquè porta vel o 
perquè té un accent «no nadiu». 

Així doncs, el que veiem és que els 
nous parlants a Catalunya estan 
posant en qüestió qui és el parlant 
legítim de català. És a dir, a qui 
«pertany» aquesta llengua, qui pot 
participar en la nostra societat amb 
aquesta llengua i més important 
encara qui pot sentir-se català amb 
aquesta llengua. Només els que la 
tenen com a llengua inicial? Com 
hem explicat al llarg de l’article, els 
nous parlants de català són ja la ma-
joria de catalanoparlants habituals i 
per tant caldrà que els parlants pa-
trimonials aprenguin a compartir-la 
i a parlar-la amb normalitat amb 
tothom qui la vulgui parlar, indistin-
tament del seu color de pell, la seva 
forma de vestir o o el seu accent 
quan parla català. p

Els nous parlants de català són ja la majoria de catalanoparlants habituals 
i per tant caldrà que els parlants patrimonials aprenguin a compartir la 

llengua i a parlar-la amb normalitat amb tothom qui la vulgui parlar
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