
Has triat Catalunya per viure-hi. Segur que t’has adonat que molta gent
parla en català. Aquesta és la llengua pròpia de Catalunya; és d’ar-

rel llatina, com el portuguès, el castellà, el francès, l’occità, l’italià o el roma-
nès i va néixer a la mateixa època que totes les llengües romàniques: entre
els segles VIII i IX.

Actualment es parla català en un territori força gran: a Catalunya, a les
Illes Balears, a València, a la Catalunya del Nord, a Andorra i a la ciutat italia-
na de l’Alguer.

T’has establert a Catalunya. Segur que has conegut una societat diferent
de la teva, uns altres costums, una nova manera de fer les coses o d’enten-
dre la vida i segur que has sentit moltes persones que es relacionen en cata-
là. És ben sabut que per mitjà de la llengua expressem també la nostra con-
cepció del món, la nostra manera de conviure amb els altres i comuniquem
moltes més coses de les que diuen estrictament els mots que pronunciem.
Així, si coneixes la llengua del lloc on vius pots conèixer millor les persones
que hi viuen, les activitats que s’hi fan i interpretar més bé les actituds que
perceps i, per això, et serà molt més fàcil de relacionar-t’hi.

Aquest llibret que ara tens a les mans està fet amb la voluntat d’acostar-te
a la nostra llengua i d’ajudar-te a aprendre-la. Les situacions que hi trobaràs
reproduïdes formen part de la vida quotidiana de qualsevol de nosaltres;
segur que ja pots identificar-ne algunes! Pots llegir-les, pots repetir-les, pots
practicar-les i pots escoltar-les. Ja veuràs que fàcil!

Aprendre vol un esforç, però el resultat és sempre molt gratificant. 

COMENCEM A PARLAR, segur que ens entendrem! En català, tu hi guanyes!

JORDI ROIGÉ I SOLÉ

Director general de Política Lingüística
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