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P R E S E N T A C I Ó

Segur que heu observat que Catalunya és un país amb una gran personalitat
que, ben inscrit en la civilització i la tradició llatina i europea, es diferencia cla-
rament dels seus veïns de dins i fora de la península Ibèrica. Aquesta diferència
és deguda a diverses raons, des de l'antiquíssim passat iber i la profunda
empremta de Grècia i Roma, passant per la pertinença de Catalunya a l'imperi
carolingi i la seva expansió medieval per tota la Mediterrània, fins a arribar a la
intensa industrialització del país que, iniciada en el segle XVIII, ha generat una
ben arrelada tradició de treball i modernitat.

Observareu també que a Catalunya es parla una llengua pròpia, d'arrel llatina
com les veïnes llengües castellana, francesa o occitana, però ben diferenciada
d'aquestes. És el català, que va néixer entre els segles VIII i IX i del qual es con-
serven documents escrits des del segle XII. A l'edat mitjana s'escriuen en català
grans documents jurídics i l'utilitzen com a llengua literària figures de relleu
universal.

El català és una llengua parlada no només a Catalunya, on és coneguda per més
del 95% dels sis milions de catalans, sinó també a les Illes Balears, a les terres
valencianes, a Andorra, a les comarques del Rosselló i a la ciutat italiana de
l'Alguer. En conjunt, doncs, és parlat en un territori amb més de deu milions
d'habitants. L'Institut d'Estudis Catalans, com a acadèmia de la llengua, en té
l'autoritat científica.

Després d'una llarga etapa de persecució, la llengua catalana té des del 1980 el
tractament legal de llengua pròpia de Catalunya i la consideració de llengua ofi-
cial, juntament amb el castellà o espanyol. D'aquesta manera, el català és avui
la llengua de l'ensenyament; de les administracions pròpies de Catalunya, com
ara la Generalitat, els ajuntaments i altres, i dels mitjans de comunicació insti-
tucionals. Finalment, el català ha anat recuperant presència pública a les acti-
vitats culturals i econòmiques, a la premsa i als mitjans de comunicació.

El quadern que teniu a les mans pretén fer-vos conèixer el significat d'algunes
de les paraules que llegireu i escoltareu amb més freqüència en català. Us l'ofe-
rim com a mostra d'hospitalitat i amb el desig de facilitar-vos la vostra estada
a Catalunya.
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