
 

Glossari de conceptes del discurs dels catalanoparlants d'adopció  

en defensa de l'ús social de la llengua catalana. 
 

Aquest glossari explica alguns dels conceptes que s'utilitzen al Discurs dels 

Catalanoparlants d'Adopció (DCA). L'explicació del seu significat i el seu ús habitual 

ajuda a contemplar la realitat sociolingüística en la qual vivim des d'una nova 

perspectiva i permet replantejar-se i qüestionar-se molts tòpics i hàbits que 

tradicionalment han regit i encara regeixen les actituds lingüístiques més utilitzades 

en la societat catalana.  

 

La comprensió i l'ús d'aquests conceptes i dels arguments que els justifiquen ens 

permeten distanciar-nos de les valoracions o les inèrcies habituals i efectuar un nou 

diagnòstic més real, plural i just de la nostra realitat lingüística. Una nova perspectiva 

de la nostra situació lingüística de ben segur que desencadenarà una reflexió crítica i 

enriquidora dels propis hàbits i, doncs, l'inici d'un procés de revisió i correcció de les 

pròpies maneres de gestionar les pròpies llengües a favor de la consecució de la 

llengua catalana com a llengua comuna del nostre país. 

 

 

Llengua comuna: La llengua comuna d'una determinada societat serà únicament 

aquella que garanteixi el compliment de tres condicions:  

a) ser una llengua de cohesió social;  

b) ser una llengua que mantingui la continuïtat amb la llengua i la cultura històrica 

del territori;  

c) ser una llengua l'ús de la qual beneficiï el manteniment de la diversitat lingüística 

del nostre món. 

 

 

Llengua de cohesió social: Es limita a ser una llengua que parlen la totalitat o la gran 

majoria dels habitants d'una societat i que permet la intercomprensió en les relacions 

socials i interpersonals. La llengua de cohesió social té un abast molt més reduït que 

la llengua comuna. Ara per ara, i seguint amb la lògica aplicació d'aquests conceptes, 

podem arribar a la conclusió que la societat catalana té una llengua que actua com a  

llengua de cohesió social però que, en canvi, i tot tenint en compte les tres condicions 

definides en l'apartat anterior, encara no té llengua comuna. En canvi, per exemple, a 

Madrid, hi existeixen totes dues i, lògicament, totes dues són la mateixa, cosa 

evident, atès que una de les funcions de la llengua comuna és actuar com a  llengua 

de cohesió social. La constatació de totes dues realitats lingüístiques tan diferents és 

el primer símptoma que ens permet confirmar que a la societat catalana vivim encara 

immersos en una situació de conflicte lingüístic. 

 

 

 



Gestió lingüística: Qualsevol parlant que parli més d'una llengua les gestiona, en 

gestiona el seu ús en decidir (conscientment o inconscientment) les circumstàncies i 

els moments  en els quals les parla. Aquesta gestió esdevé primordial a l'hora d'ajudar 

a establir i a consolidar la llengua comuna de la societat catalana. Sempre que 

respongui a uns criteris de priorització de la llengua catalana com a llengua d'ús 

social, i que aquesta no s'abandoni, ajudarà al fet que la llengua catalana esdevingui 

la llengua comuna de Catalunya. La gestió lingüística favorable a l'establiment de la 

llengua comuna permet, alhora, mantenir la pròpia llengua i cultura d'origen i, com ja 

s'ha dit, fomentar la vitalitat de la llengua comuna a través del seu ús social. 

 

 

Catalanoparlant d'origen: Persona que té el català com a llengua materna, inicial. 

 

Castellanoparlant d'origen: Persona que té el castellà com a llengua materna, 

inicial. 

 

Catalanoparlant d'adopció: Persona que adopta i fa seva la llengua catalana i la 

utilitza habitualment en àmbits socials i, opcionalment, privats. El catalanoparlant 

d'adopció sempre ho és de manera voluntària i conscient i el procés d'adopció serà 

més o menys espontani i natural en funció de les seves circumstàncies. Per tal de 

poder adoptar una llengua, el parlant d'adopció sempre ha de poder gaudir d'àmbits 

d'ús i, doncs, de parlants que la hi parlin. 

 

Castellanoparlant d'adopció: Persona que adopta el castellà i l'utilitza habitualment 

en àmbits socials i, opcionalment, privats. El castellanoparlant d'adopció i 

catalanoparlant d'origen sovint no n'és conscient i el principal símptoma de la seva 

adopció és que la gestió que fa de totes dues llengües sovint respon més a la inèrcia 

de l'abandonament de la llengua catalana que no pas al criteri del canvi  de la llengua.   

 

Actualment, hi ha molts castellanoparlants d'origen i catalanoparlants d'adopció la 

gestió lingüística conscient dels quals ajuda a consolidar la llengua catalana com a 

llengua comuna en la nostra societat i, en canvi, hi ha molts catalanoparlants d'origen 

i castellanoparlants d'adopció la gestió lingüística i inconscient  dels quals impedeix 

que el català esdevingui llengua comuna. 

 

 

Adopció lingüística voluntària: (IMPORTANT: La definició que tot seguit s'hi 

exposa sobre el concepte “Adopció Lingüística” està expressada des del punt de vista 

de l'adopció conscient i voluntària dels catalanoparlants d'adopció i no pas des de la 

perspectiva de l'adopció inconscient i mecànica dels  castellanoparlants d'adopció). 

Adoptar una llengua significa establir amb la llengua adoptada una relació afectiva, 

personal, ser conscient que amb l'acte de parlar-la s'està fent quelcom més que parlar 

la llengua: fer-la viure. Adoptar una llengua és sempre un acte voluntari i enriquidor 

perquè aconsegueix que el nou parlant estableixi amb la llengua adoptada el mateix 

grau d'afecte i se senti tan implicat en l'estat vital de la llengua com un parlant 



d'origen. Així mateix, cal remarcar que l'adopció de la llengua és voluntària per tot el 

que comporta de lligams afectius i emocionals amb la nova llengua; però que no ha  

de ser mai un acte heroic. Els potencials catalanoparlants d'adopció es veuen 

“obligats” a actuar de manera poc natural i sí “heroica” quan no tenen al seu abast 

àmbits d'ús (i, doncs, parlants) amb els quals poder aprendre, començar a parlar o 

utilitzar habitualment la llengua catalana. 

 

Abandonament de la llengua: És un hàbit lingüístic que consisteix a passar-se del 

català a una altra llengua en usos socials quan no hi ha motius reals que justifiquin 

aquest fet. Sovint, el parlant justificarà aquesta pràctica a través d'arguments o motius 

que són, en la majoria de casos, de caire subjectiu i que responen a prejudicis i tòpics 

dels quals no som  conscients. Però en realitat no hi ha elements empírics que ho 

justifiquin, com ara, la impossibilitat d'intercomprensió entre els parlants. Aquest 

abandonament sempre actua en perjudici del català i aquesta actitud s'anomena 

actitud de Submissió lingüística. 

Quan la inèrcia de l'abandonament lingüístic és el criteri que regeix la gestió 

lingüística dels parlants, la llengua que surt perjudicada és la llengua comuna del 

territori. 

 

Per determinar quan es realitza  l'abandonament d'una llengua determinada i quan no, 

el criteri principal és el de “llengua comuna”; la qual cosa significa que únicament 

serà “diagnosticable” com a actitud de submissió lingüística social o abandonament 

lingüístic social de la llengua, la llengua comuna legítima d'aquell territori. 

 

 

Canvi de llengua: És un ús lingüístic que  consisteix a canviar d'una llengua a una 

altra en usos socials quan la manca de la intercomprensió hi obliga. El canvi de 

llengua és el criteri conscient i legítim que regeix una gestió lingüística en benefici de 

la consolidació i benestar de la llengua comuna d'una societat. 
 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 


