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Conferència “Llengua i immigració” 
Diada de l’Onze de Setembre de 2007 

 
Intervencions d’en Josep-Anton Fernàndez i de l’Oumar Diallo a la conferència 
“Llengua i immigració”, presentada per la Plataforma per la Llengua durant la diada de 
l’Onze de Setembre, en el marc de la VI Mostra d’Entitats que va organitzar Gent de la 
Terra, al passeig Lluís Companys de Barcelona. 
 
 
 
 
Josep-Anton Fernàndez, professor de Llengües i Cultures de la Universitat 
Oberta de Catalunya. 
 
És important conèixer la història de la immigració per poder entendre què està passant 
a Catalunya. Per començar, sabeu què vol dir xarnego? Xarnego és una paraula 
d’origen castellà, del segle XIV, que vol dir gos coniller, és a dir, gos sense raça. Al 
segle XVII la paraula xarnego passa a utilitzar-se al nord del país per referir-se a les 
persones mig catalanes i mig franceses. Posteriorment el significat va anar canviant. 
Així, en el primer terç del segle XX s’adreçava a algú que era mig català i mig castellà, 
i actualment s’utilitza fonamentalment per referir-se a un immigrant de llengua 
castellana. 
 
Volia començar per aquí perquè la història d’aquesta paraula ens indica fins a quin 
punt la història de la immigració és antiga al nostre país. I tinc algunes dades per 
demostrar-vos-ho: 
 
Al segle XVII, el 20% dels homes a Catalunya eren d’origen francès (o occità). Això vol 
dir 1 de cada 5 homes. Aquest fet va implicar moltes conseqüències, també en la 
llengua. Per exemple, no hauria sortit una paraula com xarnego. 
 
Durant la primera meitat del segle XIX la població catalana va créixer un 91% (gairebé 
es va doblar). Això no es pot atribuir únicament al creixement vegetatiu, sinó que 
sobretot va ser pel fet que va arribar molta gent de fora de Catalunya. 
 
L’any 1930, el 30% de la població catalana havia nascut a fora. Això vol dir que 
gairebé 1/3 de la població era nouvinguda. Era tota la gent que havia vingut sobretot 
de Múrcia. 
 
Així, a finals del segle XX, més del 60% de la població catalana era resultat directe o 
indirecte de la immigració. 
 
Actualment 1 de cada 4 persones de Catalunya és descendent de la gent que ja era a 
Catalunya el 1900. És a dir, només un 25% de la població catalana té els quatre avis 
catalans. Més encara, proporcionalment Catalunya ha rebut més immigració que la 
societat que considerem paradigmàtica pel que fa a immigració, que és l’Argentina. 
Les poblacions argentina i catalana són molt diferents, perquè la primera és molt més 
nombrosa, però proporcionalment Catalunya ha rebut molta més immigració. 
 
Què vull dir amb tot això? La immigració a Catalunya no és una cosa nova. La 
Catalunya moderna és un producte de la immigració. Penso que, com diuen autors 
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ben coneguts com ara en Salvador Cardús, aquest fet ha de passar a formar part de 
les nostres consciències. Si alguna cosa ens diferencia els catalans és que som un 
país d’immigrants. Ens assemblem molt més a l’Argentina, a Austràlia i als Estats Units 
que no pas a Suècia, a Itàlia o a Alemanya. I no cal dir a Espanya. Som l’única societat 
europea que es considera una societat diferenciada i que té aquesta configuració 
demogràfica. No hi ha cap altre cas d’una població que no és en la seva majoria, 
ètnicament, originària d’aquell país, i que per tant està consubstancialment barrejada, 
que es consideri una nació diferent. Realment hem de començar a pensar el fet 
diferencial també des del punt de vista de la immigració. Allò que ens fa diferents, no a 
Espanya, sinó a Europa, és ser una nació d’immigrants. 
 
Quin és el paper de la llengua en aquesta història? És un paper molt complex, però 
molt important. En absència d’un Estat, de les estructures que concedeixen el 
passaport, la manera més fàcil, socialment més ràpida i més democràtica de convertir 
els nouvinguts en ciutadans és la llengua. La llengua és allò que converteix els 
immigrants en catalans, és allò que naturalitza la població nouvinguda. Sense aquest 
element aquest país no seria el que és ara. I sense immigració actualment seríem 
menys de  3 milions d’habitants i un país econòmicament feble. Com ara el País de 
Gal·les, que és la part més pobra del Regne Unit. 
 
La funció de la llengua —i això molta gent, com ara jo mateix, us ho pot confirmar per 
experiència pròpia— és fer que les persones que han vingut de fora, o els seus 
descendents, se sentin legítimament membres d’aquesta societat. Jo recordo que, 
quan era petit, aquí em deien castellà i que quan anava a Espanya de vacances em 
deien català. Llavors no sabíem exactament què érem, els meus germans i jo. Aquí 
érem una cosa i allà n’érem una altra. En el moment en què em vaig posar a parlar 
català, aquest problema es va acabar. 
 
Quina és, doncs, la funció de la llengua? La seva funció és treure l’etiqueta 
d’immigrant. Quan parlem d’immigrants no estem parlant de tots els estrangers. Algú 
que ve dels Estats Units, de França o d’Itàlia no li diran immigrant. Aquests són els 
estrangers “bons”. Els immigrants són els estrangers “problemàtics”, aquells que no 
són exactament com nosaltres, aquells que porten una etiqueta enorme en què hi diu 
immigrant. El que fa la llengua és treure aquesta etiqueta, i treure-la és un acte que 
hauria d’estar a l’abast de tothom. Per què? Doncs perquè vivim en una societat 
democràtica, i en una societat democràtica els ciutadans han de tenir també el dret a 
la indiferència, el dret d’anar pel carrer i que no et mirin, el dret a poder passar 
desapercebut, que és, en definitiva, el que volem tots. 
 
És en aquest sentit que plantegem el concepte del català com a llengua comuna. El 
català no és només la llengua pròpia de Catalunya. El català hauria de ser, s’ha de 
convertir, en la llengua comuna dels catalans i de les catalanes, la llengua que 
compartim, la llengua que aconsegueix transcendir les nostres diferències. Molts de 
vosaltres tindreu com a primera llengua el català. Jo, amb la meva família, parlo en 
castellà. I altres persones aquí parlen amb la seva família en wòlof, mandinga o anglès. 
Tots parlem llengües diferents. Però la llengua que hauríem de tenir en comú és el 
català. Aquesta hauria de ser la nostra llengua comuna, tot i que ara mateix no ho és. 
El nostre projecte de futur hauria de ser que el català es convertís en la llengua 
comuna, una llengua comuna que és molt més que una llengua de cohesió social. 
Tenir una llengua de cohesió social no necessàriament et fa sentir membre d’una 
societat, i aquesta funció sí que la compleix el català, perquè és la llengua del país. 
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Per tant, i per anar acabant, com s’hauria de traduir això en polítiques, justament ara 
que s’està preparant la Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a 
Catalunya? La Plataforma per la Llengua ha fet propostes molt interessants respecte a 
allò que hauria d’incloure aquesta llei des del punt de vista lingüístic. Segons la 
Plataforma per la Llengua la llei hauria d’incloure l’ensenyament del català en els 
processos d’acollida, hauria d’incloure també la formació lingüística de tot el personal 
que intervé en els serveis d’acollida i hauria d’incorporar uns elements de formació 
sociolingüística adreçada a les persones nouvingudes. Penso que, a més, és important 
que no separem la llengua del seu context social i cultural i que, per tant, seria 
convenient que en els processos d’acollida de les persones immigrades s’incloguessin 
elements d’història de la immigració, i això per un motiu ben senzill i és que la gent que 
arriba de fora ara li ha de ser útil saber que ells ni són els primers ni seran els últims 
d’arribar. I ells han de poder integrar la seva història personal a una història més 
àmplia, col·lectiva, que és la història de Catalunya com a país d’immigrants. 
 
Els processos d’acollida també haurien d’incloure elements d’ubicació cultural, no 
limitar-se a la llengua, a la informació sobre els drets de ciutadania, sinó també a 
explicar què és aquest país, en què consisteix. 
 
I un altre punt important és que en l’acollida s’hauria de proporcionar informació molt 
clara i molt sincera, no només sobre els avantatges que implica l’adopció del català 
com a llengua habitual, sinó també de les dificultats que comporta aquesta adopció. És 
molt important no ocultar les dificultats que es pot trobar una persona a l’hora d’intentar 
parlar el català, i que es troba qualsevol persona que ho intenta. Quines són aquestes 
dificultats? L’enorme majoria de catalanoparlants, davant d’algú que intenta parlar en 
català, quan li noten l’accent, es passen al castellà. L’altre dia al diari El Punt hi havia 
una carta molt colpidora d’algú que viu al Camp de Tarragona, crec que era d’origen 
magribí, i que deia: «Mireu, jo ho he intentat, però no hi ha manera, ho deixo, ho deixo 
perquè jo he intentat parlar en català, però vosaltres, catalanoparlants, us passeu al 
castellà constantment. Fins i tot amb una certa conya em dieu: “Ay, pero si hablas muy 
bien el catalán”». Això és el que fan els catalanoparlants. Doncs això se li ha d’explicar 
a la persona que estem acollint, i se li ha de dir que es trobarà amb aquestes dificultats 
i l’hem d’aconsellar sobre com sortir-se’n. D’entrada que insisteixi. Arribarà un moment 
que els catalanoparlants deixaran de tenir aquesta actitud, però sobretot que no 
abandoni, que insisteixi. Hi hauria d’haver, per tant, un suport en aquest sentit. 
 
En definitiva, penso que tota la qüestió de l’acollida a la immigració és una part del 
benestar social i penso que s’ha de veure també en el context del benestar conjunt, 
col·lectiu, de tota la societat, no només d’aquests col·lectius de gent que ara arriba. 
Perquè el que s’ha d’aconseguir és que tothom se senti segur en la seva identitat a 
Catalunya, que en aquests moments no és el cas. 
 
Moltes gràcies. 
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Oumar Diallo, periodista, director de la revista Wanàfrica i col·laborador del 
programa de ràdio Afrocatalònia. 
 
Jo sóc un immigrant i ho sóc malgrat que visc aquí des de fa 14 anys. El fet és que  
per a tothom ho continuo sent i això crec que continuarà sent així perquè la majoria ho 
decideix per a la gent que ve de fora. Això sobretot ens afecta a la gent africana, que 
tenim la pell fosca, i en aquest sentit crec que ho tenim pitjor que altres col·lectius. 
 
Parlaré de la meva experiència amb el tema del català. Jo he nascut en un país, el 
Senegal, on s’hi parlen diverses llengües, i on parlar dues, tres, quatre i fins i tot cinc 
llengües és bastant habitual i no suposa cap problema. Jo mateix, incloent el català, el 
castellà i el francès, en parlo set. Per als africans la diversitat lingüística no és un 
problema. 
 
Quan vaig arribar aquí no sabia que hi havia un país que era Catalunya i que hi havia 
una llengua que era el català. Quan ja estava vivint aquí, durant els primers dies, 
mirant i sentint la gent em vaig adonar que es parlava en català. El castellà (o 
l’espanyol, que és com es coneix al meu país) ja l’havia estudiat al col·legi, des del 
primer cicle. Com jo, aquest és el primer contacte que té la gent immigrada amb el 
català. 
 
Poc a poc, i depenent de les possibilitats que té cadascú, les persones immigrades 
van adoptant el català com a llengua pròpia, com a llengua de comunicació 
institucional o associativa. Però el més difícil en aquell moment era que, quan jo vivia a 
Mataró, cap als anys noranta, hi havia una llista d’espera de més de 100 persones per 
aprendre el català. I en aquell moment, els polítics deien que el problema del català 
consistia en el fet que els immigrants no el parlaven. Jo em preguntava que com podia 
ser que, si la gent s’apuntava per aprendre el català i si hi havia una llista d’espera de 
més de 100 persones que volien i no podien aprendre’l, es digués que el problema era 
que els immigrants no parlaven català. Jo ho veia una mica contradictori. Però poc a 
poc hem vist durant aquests últims anys que el tema s’està solucionant i ha augmentat 
l’oferta de cursos de català i ara hi ha possibilitats, per tant, d’aprendre’l. 
 
Vaig tenir la sort, quan treballava a Mataró, que un company de feina, des del primer 
dia m’ho va deixar ben clar: «Jo et parlaré en català. Si ho entens, bé i si no, doncs et 
fots», em va dir. Vaig pensar, en un principi, que aquest tio era massa radical. Això va 
fer que, al començament, quan no entenia alguna cosa jo mateix m’obligués a 
preguntar què volia dir, i així vaig anar fent. Avui, quan hi penso, crec que aquest 
company em va fer un favor, perquè a partir d’aquell dia vaig començar a entendre 
moltes coses, a començar a tenir interès de mirar la televisió catalana, les notícies de 
TV3, a llegir en català, i sobretot a atrevir-me a parlar, malgrat que fes faltes i cometés 
errors. Una llengua no es pot aprendre si tens vergonya de cometre errors. Poc a poc 
em vaig anar trobant en un entorn en què era molt propici parlar en català. Treballava 
a l’Ajuntament de Mataró, com a mediador, i allà tot es feia en català. Això em va 
ajudar a seguir practicant i aprenent el català, en el sentit que era una llengua que 
podia utilitzar en qualsevol moment. Ara, a vegades, amb companys del Senegal, amb 
els quals normalment parlem en mandinga, en wòlof o en francès, hi ha moments que 
entre nosaltres també parlem en català. 
 
La nostra és una comunitat que no té por a expressar-se en qualsevol llengua. El que 
trobem a faltar és que la gent d’aquí mantingui el català quan parla amb nosaltres. El 
que explicava en Josep-Anton Fernàndez sobre la carta del noi marroquí és veritat, és 
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la realitat. Entres en una botiga, demanes alguna cosa en català directament i et 
respondran en castellà. Crec que deuen pensar: «Aquest “tio” és un estranger i segur 
que no sap parlar en català». El que és curiós és que quan el parles et diuen: «Parles 
molt bé, eh?». Crec que són coses que realment hem d’anar superant. 
 
He vist gent que ens percep com a catalans. Me’n recordo d’una reunió que vam tenir 
d’associacions senegaleses a Múrcia, per muntar una coordinadora d’entitats 
senegaleses. Alguns d’ells, als qui veníem de Barcelona, ens deien els catalans. Ens 
deien directament així. Tot això fa que la gent, quan veu que els identifiquen com a 
catalans, també s’identiquen ells mateixos com a catalans. 
 
Els catalans, realment t’identifiquen com a part d’ells? Crec que la qüestió està en 
aquest punt, si realment els catalans ens accepten com a catalans, o si solament ens 
consideren immigrants que hem vingut aquí simplement a guanyar-nos la vida i que 
tard o d’hora tornarem al nostre país d’origen. Crec que la gent que ha tingut fills aquí, 
i la segona generació i tercera, no és correcte que continuin sent tractats com a 
immigrants. Aquests, i els seus nens i nenes, s’identifiquen com a catalans des del 
principi. Però la realitat social els deixarà seguir identificant-se com a catalans? Crec 
que tot això ho hem d’anar pensant ja des d’ara, sense deixar-ho per més endavant. 
 
L’altre tema del qual volia parlar és sobre la Llei d’acollida. El fet és que al principi, 
quan arribes aquí com a immigrant, el primer grup que fa l’acollida són les entitats 
d’immigrants. Aquestes entitats no tenen mitjans, però amb el poc que tenen intenten 
fer el màxim que poden. Ha arribat el moment, no que l’Administració assumeixi la 
seva responsabilitat, però sí que doni suport a aquestes entitats, perquè puguin 
continuar fent aquesta acollida d’una forma més formal i més normal. Perquè la realitat 
és que quan algú arriba aquí sense conèixer la realitat social, ni educativa, ni sanitària, 
ni res de res, algun company, per solidaritat, intentarà fer-li alguna acollida, però 
aquest company haurà d’anar a treballar, haurà de fer la seva vida. Tot i que segur que 
buscaran un forat per ajudar els altres, s’ha de reconèixer que aquestes entitats, si 
reben el suport de l’Administració, podran fer una acollida millor. 
 
Ara us explicaré els elements que crec que ha de contenir la Llei d’acollida. En primer 
lloc, ha de donar informació en general. Crec que és un punt bàsic que la llei ha de 
tenir en compte. Tant les ONG com les entitats d’immigrants han de tenir un marc legal 
que els permeti donar una informació general a la gent nouvinguda. Un segon punt 
seria el tema de la socialització, perquè l’escola és el lloc des d’on podem canviar 
moltes coses, tant pel tema de la llengua com pel tema de la socialització dels joves. 
 
Per a la primera acollida caldria informar a les persones de tots els recursos que hi ha 
disponibles i que elles mateixes poden utilitzar, per tal de poder esdevenir ciutadans 
com la resta i no continuar sent immigrants. 
 
I també hi ha el punt de la socialització de la societat d’acollida. Sí, es parla molt 
d’immigració, d’acollida, d’ajuda... però crec que fins ara la socialització cap a la 
societat d’acollida no ha arribat al seu punt òptim. Surt informació que no és real, i això 
provoca discriminacions. La llei també hauria de contemplar aquest tema. 
 
I per acabar, hi hauria el punt dels mitjans de comunicació. Crec que el caràcter que 
alguns mitjans donen a la informació relacionada amb la immigració és un 99% 
negativa. La televisió és un mitjà molt poderós. Una imatge dóna molt i si es manipula 
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una informació, pitjor encara. Per tant, s’ha de mirar també quina relació han de tenir 
els mitjans audiovisuals amb el tema de la immigració. 
 
Moltes gràcies. 


