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Salam al català
Una presentació de la llengua catalana a la
comunitat islàmica i araboparlant de Catalunya
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La història de Catalunya és la mateixa història de la Mediterrània,
bressol de civilitzacions i cultures, on l'islam, com també altres
religions, hi ha estat present en molts moments. El procés històric
demostra que la societat catalana s'ha construït a partir de la
immigració, que constitueix un element bàsic d'allò que en aquesta
terra es comparteix.

La presència actual de l'islam a terres catalanes la trobem vinculada a la immigració de fe
musulmana, a les noves generacions de musulmans nascuts a Catalunya i als catalans
conversos a l'islam. Aquesta realitat fa que Catalunya sigui ja una societat plural i diversa,
on l'activació d'un projecte social comú és una qüestió de primera necessitat. El canal de
comunicació que l'ha de fer possible és la llengua catalana, que és un símbol per a tots els
catalans i catalanes i, doncs, significa la identificació amb un país, una gent, una cultura,
unes formes de vida i un paisatge.

Per als musulmans de Catalunya, l'aprenentatge de la llengua catalana és una necessitat
peremptòria. Coneixent-la, el musulmà nouvingut fomenta el diàleg mutu, evita
discriminacions i sembra concòrdies. En general, conèixer el català promou la integració
laboral, la igualtat d'oportunitats i la cohesió social.

Mohammad Halhoul
Portaveu del Consell Islàmic i Cultural de Catalunya

Presentació
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Les relacions entre l'islam i Catalunya, amb més o menys intensitat, han estat constants al
llarg de la història. Així, podem afirmar que tenen un passat i un present comuns.

El passat comú, que es remunta a fa gairebé tretze segles, amb l'arribada musulmana a la
península Ibèrica i la creació de l'al-Àndalus (92 H. / 711 d. C.), pren força altra vegada ara
que l'islam i Catalunya es retroben en les noves dinàmiques del món contemporani. Fruit
dels processos migratoris, el present ens diu que la comunitat musulmana a Catalunya està
formada ja per més de 300.000 persones.

Si reculem en el temps comprovarem que l'hegemonia musulmana va representar per als
territoris que avui són catalans importants canvis en la política, l'economia i la cultura. Per
posar només algun exemple dels efectes d'aquest domini, podem veure que molts pobles
catalans van ser fundats pels musulmans. La toponímia ens indica l'origen àrab d'alguns
municipis, com ara Gelida, Calaf, Masquefa, Alfarràs, Altafulla, Calafell, Vimbodí, Margalef,
Miravet, la Ràpita, l'Aldea i Almacelles.

Algun investigador ha arribat a afirmar fins i tot que l'origen del nom «Catalunya» cal cercar-
lo en l'expressió aràbiga QAT'A AL-GUNYA, que vol dir «la terra de la riquesa», i que es
refereix a la designació que feren d'aquest territori alguns musulmans establerts a l'illa de
Mallorca. Més enllà de la validesa d'aquesta hipòtesi, el simple fet que s'hagi plantejat és
una prova més dels lligams que uneixen les realitats islàmica i catalana.

Amb la següent guia et volem presentar algunes dades interessants sobre el català, com
aquestes que acabes de llegir, que et serviran per apropar-te a la llengua de Catalunya i,
així, la puguis sentir també com a teva.

L'islam i Catalunya
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El català es parla en una àrea geogràfica de 68.000 km2. Perquè ho puguis comparar, es tracta
d'una extensió de terreny molt més gran que països europeus com Suïssa, Bèlgica i els Països
Baixos, i similar a la República d'Irlanda. En l'espai geogràfic que ocupa el català hi viuen més de
13 milions de persones. D'aquestes, 11'5 milions l'entenen i 9 milions el poden parlar. Actualment
aquesta àrea està dividida en set territoris, que es distribueixen en quatre estats europeus:

• Espanya: es parla a Catalunya, al País Valencià (on el català també rep la denominació de
valencià), a les Illes Balears (on també és conegut com a mallorquí, menorquí, eivissenc
i formenterer), a la Franja de Ponent (Aragó) i a la comarca murciana del Carxe.

• Andorra.
• França: a la Catalunya del Nord.
• Itàlia: a l'Alguer (Sardenya).

Per la seva demografia, el català és la novena llengua de la Unió Europea. El nombre de persones
que el parlen és superior o equiparable al de les que parlen danès, suec, grec o portuguès a
Europa. La Unió Europea té com a un dels principis fundacionals el respecte a la diversitat
lingüística. L'estima envers aquesta diversitat és, doncs, un dels valors bàsics que la defineixen.

El català, llengua
de milions d'europeus
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El català, una llengua
de l'Estat espanyol

Uns apunts legals
en relació amb la llengua catalana

La major part de la població que parla el català viu a l'Estat espanyol. Gairebé el 30% dels
ciutadans de l'Estat viuen en territoris on el català és llengua oficial.

La Constitució espanyola reconeix el plurilingüisme de l'Estat i, en conseqüència, disposa
que «la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques és un patrimoni cultural que serà
objecte d'especial respecte i protecció».

El català és, juntament amb l'occità a la Vall d'Aran, la llengua oficial i pròpia de Catalunya.
La llei estableix que totes les persones tenen el dret d'utilitzar la llengua catalana i que els
ciutadans tenen el deure de conèixer-la.

A Andorra el català és l'única llengua oficial. A les Illes Balears i a la major part del País
Valencià és l'única llengua oficial i pròpia, mentre que a la Franja de Ponent, a la Catalunya
del Nord i a l'Alguer el català gaudeix de diferents graus de reconeixement.

05
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El català va néixer fa més de mil anys. És una llengua romànica, és a dir, forma part del
conjunt de llengües que provenen del llatí.

El conjunt de llengües romàniques està format, a part del català, per llengües com l'espanyol,
el portuguès, el francès i l'italià, entre d'altres.

Com que aquestes llengües tenen el mateix origen, hi ha coincidències i similituds entre
elles. Això fa que moltes vegades els parlants d'aquestes llengües es puguin entendre
entre ells, i també que els sigui més fàcil aprendre un nou idioma del mateix grup lingüístic.

Aprendre català, doncs, facilita l'aprenentatge d'altres llengües pròximes, com ara l'espanyol
o el francès.

El català, una llengua romànica
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De les 6.000 llengües que hi ha al món, el català es troba aproximadament entre les 70
primeres quant al nombre de parlants. Per demografia, estatus jurídic, presència en els
mitjans de comunicació, situació sociolingüística, vitalitat literària i equipament lingüístic,
en cap cas pot dir-se el català que sigui una llengua minoritària.

El català ha estat, en relació amb les llengües oficials de la Unió Europea, una llengua
pionera en molts aspectes. Va ser de les primeres en què es va fer ciència i filosofia, i
disposa d'un sistema estandarditzat ja des de l'Edat Mitjana. Es tracta, doncs, d'un idioma
plenament codificat i normativitzat, amb un total consens acadèmic.

El català compta amb textos escrits i literaris, ininterrompudament, des del segle VI H. /
segle XII d. C. Actualment hi ha més de 1.200 autors que escriuen en català i cada any es
publiquen més de 8.000 títols. El català també és la desena llengua del món més traduïda
en l'àmbit editorial. A Internet ocupa, segons dades de 2005, el lloc 19 quant a pàgines web
per parlant, per damunt de llengües com el xinès, l'espanyol, el rus, el portuguès o el turc.

Un idioma ple de vitalitat
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Et pot ajudar a millorar laboralment.
Amb el català pots accedir a feines en què és necessari parlar-lo
i entendre'l. Si tens un negoci propi, saber el català et permetrà
donar un millor servei als clients, perquè aquests valoren molt el
fet de poder ser atesos en la seva llengua.

El català, una llengua d'oportunitats

Aprendre català és
una font d'avantatges.
Comprova-ho amb
els següents exemples.
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Et servirà per estudiar o per ajudar els teus fills
i les teves filles a l'escola.
El català és la llengua normalment emprada com a vehicular i
d'aprenentatge en l'ensenyament. Per això, és utilitzada a les
escoles, als instituts i a les universitats.
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El necessites per obrir un negoci.
Has de tenir en compte que la llei estableix que els cartells
d'informació i els documents d'oferta de serveis dels establiments
oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català.

També d'acord amb la llei, les empreses i els establiments
dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis han
de poder atendre els consumidors quan s'expressin en català.
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Et facilita la relació amb les administracions
públiques.
El català és la llengua d'ús normal i preferent de les
administracions públiques (l'ajuntament, la Generalitat...) i, a
més, cal que el sàpigues si vols treballar-hi.
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Et permet ampliar la xarxa d'amistats i de
relacions socials.
El català és una bona eina de promoció social, perquè t'ajuda
a connectar amb més gent i a conèixer i entendre el lloc on
vius. La gent valora molt que parlis el català, i et guanyes la
seva simpatia si així ho fas.
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Et serà útil per accedir a recursos i a serveis
diversos.
Amb el català tens accés a qualsevol tipus d'informació i, per tant,
et pots assabentar de tot allò que passa o es fa al teu municipi
(ofertes de feina, participació a la vida associativa local...).
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Sabies que...?
Algunes curiositats sobre l'àrab i el català

Presta'm algunes paraules!
L'àrab ha fet una aportació molt important al català, com també l'ha fet a altres llengües
romàniques. Això s'explica per la llarga presència d'aquesta cultura a la península Ibèrica,
a la seva hegemonia en diversos àmbits durant segles anteriors i, a conseqüència d'això, a
les innovacions que va realitzar en diversos terrenys, com ara el cultural, el militar,
l'institucional, l'artesanal i l'agrícola.

L'aportació aràbiga a la llengua catalana abasta tots els camps imaginables. Com a petita
mostra, la següent és una llista de paraules que l'àrab ha donat al català:

14

Arròs RUZZ

Carxofa HARSUFA

Raval RABÁD

Alcohol KUHUL

Quitrà QITRAN

Catifa QATIFA

Arracada AL-QARRAT

Garbí GARBI
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Un mallorquí molt savi
L'aportació de la llengua catalana a la literatura i a la cultura europees ha estat molt gran.
El valencià Joanot Martorell va escriure Tirant lo Blanc, que ha estat definida pels crítics
literaris com la primera novel·la moderna de la literatura universal. En aquesta obra l'islam
hi té molta importància. Martorell descriu les aventures del jove cavaller Tirant amb les
tensions polítiques i religioses de l'època com a rerafons (segle IX H. / segle XV d. C.).

Un altre dels grans autors de la literatura catalana va ser el mallorquí Ramon Llull, que va
sintetitzar tot el saber filosòfic i científic de la seva època (segle VII H. / segle XIII d. C.).

Ramon Llull va il·lustrar la voluntat d'entesa entre
el cristianisme i l'islam. A part del català, el

llatí i l'occità, també parlava i escrivia en
àrab (algunes de les seves obres més

importants van ser publicades en
aquesta llengua), i va destacar, en
comparació amb altres savis de
l'època, pel seu coneixement de la
filosofia àrab i de la religió musulmana.

15
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là,  llengua comuna

El català,  llengua comuna

El català,  llengua comuna

On puc aprendre català?

16

També hi ha entitats que ofereixen cursos de
llengua catalana. A Barcelona, pots contactar
amb les següents:

Fundació Bayt Al-Thaqafa
C. Princesa, 14, 1r - 08003 Barcelona
Tel. 933 198 869 - A/e bayt@bayt-al-thaqafa.org
www.bayt-al-thaqafa.org

Associació Sociocultural Ibn Batuta
C. Sant Pau, 82, baixos - 08001 Barcelona
Tel. 933 293 054 - A/e info@ascib.net
www.ascib.net

Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL)
C. de Mallorca, 272, 8è - 08037 Barcelona
Tel. 932 723 100 - A/e cpnl@cpnl.cat
www.cpnl.cat

El CPNL ofereix arreu del país cursos que
permeten adquirir coneixements de
llengua catalana.

Posa't en contacte amb el CPNL, o bé amb
l'ajuntament del teu municipi, per saber
quin és el centre que tens més a prop.
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Si ja coneixes una mica el català i el
parles encara que sigui amb dificultats,
millora'l practicant-lo amb nosaltres.

T'oferim conversar una hora a la
setmana amb una persona que el parla
habitualment, durant deu setmanes.

Disposem d'una àmplia xarxa de
voluntariat jove i dinàmic amb la qual
organitzem sortides i activitats variades.

Inscriu-te a:
Tel. 933 211 803
A/e vxl@plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat

Vols parlar en català?
Conversa amb nosaltres!
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El català,  llengua comuna

?

Tel. 933 211 803
A/e vxl@plataforma-llengua.cat

www.plataforma-llengua.cat
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Fundació Bayt Al-Thaqafa
C. Princesa, 14, 1r - 08003 Barcelona

Tel. 933 198 869
A/e bayt@bayt-al-thaqafa.org

www.bayt-al-thaqafa.org

Associació Sociocultural Ibn Batuta
C. Sant Pau, 82, baixos

08001 Barcelona
Tel. 933 293 054 - A/e info@ascib.net

www.ascib.net

Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL)

C. de Mallorca, 272, 8è
08037 Barcelona
Tel. 932 723 100

A/e cpnl@cpnl.cat - www.cpnl.cat
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CPNL

CPNL
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Tirant lo Blanc
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Salam al català
Una presentació de la llengua catalana a la
comunitat islàmica i araboparlant de Catalunya
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