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El pes dels arguments

Èxit en la promoció d’una llengua 

Requereix que una part substancial de la 
comunitat comparteixi un posicionament que li 
sigui favorable 



Diversitat de sensibilitats lingüístiques

Posicionaments possibles respecte al català 

Identificació, estima, indiferència, reticència, rebuig



Alguns discursos en circulació
Basats en assumpcions que, sense ser obertament 
contràries al català, en dificulten l’extensió:
• Priorització de la comunicació fàcil i ràpida entre 

persones amb orígens lingüístics diferents (ús de 
llengües franques)

• Voluntat de desconflictivització de la qüestió 
lingüística

• Orientació a les demandes del mercat global
• Suposada llibertat de tria lingüística
• Suposat foment del bilingüisme i el multilingüisme

a Catalunya 



Objectius de l’argumentari
1) Contribuir a posar al dia els discursos a favor del català: 

a) Revisar quins aspectes dels discursos tradicionals conserven 
la vigència

b) Oferir noves línies argumentatives
2) Oferir alternatives a alguns discursos actualment en 

circulació que dificulten la tria del català per a la 
comunicació entre iguals

3) Oferir un ventall d’arguments prou ampli i flexible 
perquè es pugui adaptar a diferents perfils de parlants, 
sensibilitats i situacions 

4) Motivar diferents perfils de parlants a fer canvis 
graduals > Usar més català, amb més gent i en més 
situacions



Enfocaments

1) Integració, arrelament i cohesió
2) Facilitat d’aprenentatge
3) Interès instrumental
4) Compromís amb la diversitat global
5) Responsabilitat individual
6) Apoderament i satisfacció amb un mateix 



Línies argumentatives

1) El català permet apoderar la persona 
2) Només tens llibertat quan disposes de 

diverses opcions per triar
3) El que fas té conseqüències: tria amb 

coneixement de causa
4) L’única manera de preservar la diversitat

global és fomentar les llengües locals
5) Tu decideixes amb què t’identifiques en cada 

moment



Públics diana

1) Gent que treballa amb joves > Rellevància del 
nivell meso

2) Diferents perfils de joves
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