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LA  BONA EDUCACIÓ DELS CIUTADANS DE LES BAHAMES 

 

“Tot seguit [l’oncle] […] ens parlà d’un seu viatge a les Illes Bahames.(…) 

Homes i dones, tots eren ben trempats,amb uns ullots grans, que alguns els 

tenien verds i tot. I és el cas que tu anaves caminant, xino-xano, per la 

vorera, i encara no n’havies vist un davant teu, que ja se n’havia abaixat 

per cedir-te el pas. D’entrada, l’oncle s’ho havia pres com un senyal d’ 

exquisida  cortesia i bona educació, però, home observador com ell era, no 

tardà a adonar-se que el pas, només el cedien els negres, i que, a més a 

més, tan sols ho feien amb els blancs, i no entre ells, que , quan es 

creuaven, compartien la vorera sense grans dificultats. En acabar 

l’anècdota, tots els presents coincidiren a lamentar l’abús i l’evident 

discriminació  

que suposava per als habitants de les Bahames haver de sotmetre’s de 

manera tant servil i ignominiosa, i cedir sistemàticament la prioritat als 

forasters. Algú encara reblà: només faltaria…forasters vindran que de casa 

ens trauran. En això estàvem, compartint la indignació contra aquella 

submissió abjecta, quan arribà a la casa, un dels néts del meu oncle, 

acompanyat de la seua nóvia que, en entrar, ens saludà cortesament: 

“Buenas noches”. (…) Fins a la seua arribada, a la sala hi havia hagut set 

persones catalanoparlants.A partir d’aleshores, qualsevol que hi haguera 

entrat s’hauria pogut pensar que estava davant de nou castellanoparlants, 

perquè quan la conversa es reprengué, tots els que parlaren ho feren en la 

llengua de la recent vinguda. Només dues paraules li havien bastat per a 

produir aquell miracle de conversió lingüística de la meua família. Mentre 

l’oncle Enric, perdut ja el ritme de la conversa, es mirava calladament els 

peus, vaig pensar, vés a saber per què, en aquells negres bellíssims de la 

Bahames.” 

             

                                                            Ferran SUAY 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si ho pensem, la majoria de vegades en què acabem canviant de llengua, 

ho fem sense que ningú no ens hi obligue i, encara més, sense que ningú 

no ens ho demane explícitament. 

 

A.CONVERSES I DIÀLEGS AMB PERSONES QUE NO ENS PARLEN 

INICIALMENT EN VALENCIÀ 

 

A1.Una persona se m’adreça parlant en castellà…què he de fer? 

 

Tal vegada parla també valencià. L’única forma de saber-ho és responent-li 

en valencià. 

 

A2.Si, a pesar de tot, em parla en castellà, ¿puc continuar la conversa en 

valencià? ¿és de mala educació? ¿què he de fer? 

 

Que no el parle, no vol dir que no l’entenga. Són llengües molt paregudes, 

si viu ací l’haurà estudiat a l’escola…millor seguir parlant-li en valencià. Que 

és de “mala educació” és un prejudici derivat de la conversió obligada del 

català en llengua B. Tan ben educat és el valencià que, per cortesia, es 

passa al castellà, com el castellanoparlant que, també per cortesia, intenta 

entendre el valencià. 

 

A3.El meu interlocutor em diu que no m’entén i/o em demana que li parle 

en castellà. ¿Com hauria d’actuar? 

 

a.3.1.Si nosaltres actuem com a clients d’una empresa o servei privat. La 

legislació actual no ens autoritza a demanar que ens parlen en valencià. 

Podem insistir que parlant en valencià ens sentim més còmodes, preguntar 

si hi ha algú altre que entén el valencià. Podem fer una reclamació per 

escrit, o girar cua i anar-nos-en. ¿Creieu que voldran perdre’ns com a 

clients per una cosa tan fàcil d’arreglar? El negoci és el negoci. 

 

a.3.2.Si ens trobem en un servei de l’administració pública, com que la 

llengua és cooficial, la llei els obliga a atendre’ns en valencià, tant 

passivament (entendre) com activament(parlar). Podem insistir que parlant 

en valencià ens sentim més còmodes, preguntar si hi ha algú altre que 

entén el valencià. Podem fer una reclamació per escrit,davant la mateixa 

administració o davant el Síndic de Greuges.  

 

Si en lloc de clients, som nosaltres els venedors, hauríem d’intentar 

atendre en valencià i veure l’actitud de l’interlocutor.En aquest cas, som 

nosaltres els qui esperem alguna cosa de l’altre i hem de valorar si ens 

convé fer el canvi de llengua. El negoci és el negoci! 

 

a.3.3.Converses en què som valencianoparlants la majoria o almenys la 

meitat dels interlocutors. 



Dir que ens és més fàcil expressar-nos en valencià, oferint-nos a parlar més 

lentament, a vocalitzar i a explicar-li/los les paraules que no entenga/guen. 

 

A.4.Vull adreçar-me a algú que em sembla que fa poc que viu ací i és 

africà,americà,europeu o d’un altre lloc del món. ¿En quin idioma ho he de 

fer? ¿I si és ell/a qui se m’adreça? 

Ni el color de la pell, dels ulls o dels cabells, ni la manera de vestir no ens 

permet saber si entén o parla el valencià o no. Potser l’entén ja o fins i tot 

sap dir algunes paraules. Pot ser –per què no?- un/A valencianoparlant 

convertit/a a l’Islam, per exemple. En qualsevol cas, podem provar a parlar 

en valencià. Si no l’entén, valorar –de manera cordial- quina és la millor 

manera d’entendre’s. 

 

A.5.Em telefonen per una oferta comercial parlant-me en castellà, jo 

responc en valencià, i em diuen que em truquen des d’un territori no 

catalanoparlant. ¿Com he de respondre? 

Si ens fan una oferta comercial d’aquestes d’ADSL més ràpid i més barat, 

convé recordar que, si ens han trucat a casa, són ells els qui tenen algun 

interés i, per tant, si algú ha de fer un esforç són ells. En última instància 

podem donar per acabada la comunicació educadament, no penjant sense 

més. Com a molt, podem deixar clar que escoltarem gustosament l’oferta 

quan disposen de personal lingüísticament capacitat. 

 

A.6.Em puc adreçar en valencià a un policia de l’estat o a qualsevol altre 

funcionari? ¿I si em diu que no m’entén o em demana que parle en castellà? 

Cap funcionari no pot demanar a algú que renuncie al seu dret a parlar en 

valencià. La llei ens el reconeix. Si hi ha males formes, podem demanar les 

seues dades i fer una reclamació formal a la mateixa administració o al 

Síndic de Greuges. En qualsevol cas, si el funcionari porta armes, sembla 

raonable prioritzar la nostra integritat física. 

 

A.7.Sóc un professor i un alumne del programa Erasmus em demana que 

faça les classes en castellà.¿Què faig? 

El professor pot servir diversos arguments, però és important que faça 

entendre que no canviarà l’idioma de docència per un cas particular i que, 

en temps lectiu, no entrarà en discussions alienes a la matèria que ensenya. 

Molts alumnes no reben la informació que ací pot trobar-se amb algunes 

classes en una altra llengua que no és castellà. El professor, fora de l’horari 

de classe, pot informar l’alumne de la situació si és que vol fer l’esforç de 

seguir les classes en valencià. Si no, se li pot oferir cursar la mateixa 

assignatura en un altre horari o grup. 

 

B.DÈFICITS EN LA PRESÈNCIA DEL VALENCIÀ EN DIVERSOS ÀMBITS I 

SERVEIS I COM RECLAMAR-LOS 

 

B.1.M’arriba molta publicitat a la bústia sobre serveis o productes només en 

castellà.¿Què hi puc fer? 



Res no obliga, ara i ací, les empreses privades, a anunciar-se en 

valencià.Però si reben queixes per escrit, res no ens fa pensar que no les 

tinguen en compte. El client és el client! 

Si la publicitat o l’avís és de l’una entitat pública (ajuntament, Generalitat…) 

podem exigir-los que segons la llei ens l’envien en valencià. En altre cas, 

donarem la notificació o l’avís per no rebut. 

 

B.2.M’he comprat un mòbil i no hi ha res o pocs serveis en català.  

A data actual (juny de 2007) les principals empreses de 

terminals(Nokia,Alcatel,Motorola,Sony-Ericsson, Grundig o Sagem), així 

com les principals operadores (Movistar,Orange,Vodafone) s’han 

compromés a anar incorporant el català en tots els models. Com a 

consumidors hem de fer valer els nostres drets. Podem dirigir-nos en 

valencià a qualsevol servei de les companyies, sense que ens puguen exigir 

canviar d’idioma. En cas de queixa, ens adreçarem a l’Oficina del 

Consumidor. 

 

B.3.¿Les cartes i els menús d’un restaurant han d’estar en valencià? 

Podem suggerir-ho amb educació. Si al cap d’algun temps no se’ns fa cas, 

podem abandonar l’establiment sense escàndol ni estridències, però fent 

costar el motiu de l’abandó. 

 

B.4.¿La rotulació de les estacions, trens,autobusos,vaixells i aeroports ha de 

ser en valencià? 

Sí. Autopistes, carreteres, camins, estacions de trens i autobusos, ports 

comercials, de refugi, esportius, dependències i serveis que depenen de la 

Generalitat i entitats locals hauran d’estar en valencià “i també en castellà 

quan pertocarà.”(Decret 145/1986 24 de nov.del Consell de la Generalitat) 

 

B.5.A l’hora de comprar la traducció al valencià d’un llibre o la versió en 

valencià d’una pel.lícula, sempre l’he de demanar a la botiga; mai no les 

tenen a la vista.¿Què hi puc fer? 

Fer una reclamació amb amabilitat i queixar-nos també si el preu de la 

versió en la nostra llengua és superior a la castellana. 

 

B.6.¿Em puc queixar que el cinema o els productes audiovisuals (un 

DVD,p.e) no estiguen en valencià? 

Podem pressionar com a clients, però cap reglamentació obliga que el 

cinema haja de ser en valencià. 

 

B.7.¿Els rètols de les botigues han d’estar en valencià? 

La llei no els ho exigeix. 

 

B.8.¿La publicitat dels productes i serveis ha de ser en valencià? 

Podem demanar-ho a les empreses privades, però aquestes no tenen 

obligació de fer-ho en valencià. Podem suggerir que poden augmentar així 

les vendes. Només aquelles que depenguen de l’Administració pública, 

municipal, estatal o autonòmica. La Generalitat de Catalunya ja obliga les 

empreses privades per decret. 



 

B.9.Estic dubtant entre dos productes, un d’una empresa valenciana que no 

etiqueta en valencià, i un altre d’una empresa de fora, però que sí que ho fa 

en valencià.¿Quin hauria de comprar si la qualitat i el preu són els 

mateixos? 

Resposta òbvia. 

 

B.10.Els productes valencians amb denominació d’origen o de qualitat, com 

vins, caves, formatges, arrossos, olis, taronges… ¿han d’estar etiquetats en 

valencià? ¿Puc denunciar-ho si no ho estan? 

La llei no els obliga. Es poden fer suggeriments al respecte. 

 

C.DADES SOBRE EL CATALÀ I PREJUDICIS AL SEU VOLTANT 

 

C1.¿Quin lloc ocupa el català en el context mundial?¿Amb quines llengües 

es pot comparar? 

De les 6.000 llengües parlades al món, ocupem el número 70. Som la 

novena llengua de la Unió Europea, per damunt de llengües com el maltés, 

l’estonià, el letó, el lituà, el finés, el danés, l’eslové, o l’eslovac. 

Probablement som la llengua sense estat propi en millor situació, si la 

comparem amb llengües com l’occità, l’èuscar, el bretó, etc. La nostra és 

una llengua romànica amb una cultura important. Més de 1200 autors 

literaris vius escriuen en aquesta llengua. Cada any es publiquen més de 

7.000 títols. És la desena llengua del món quant a traduccions a altres 

llengües. A Internet (2005) ocupem el lloc 26 quant a nombre de pàgines 

web. Ocupa la posició 19a quant a pàgines web per parlant, per damunt de 

llengües com el xinés, el castellà, l’àrab, el rus, el portugués o el turc. 

 

C2.¿On es parla el català i quin reconeixement oficial té? 

Part del País Valencià, Andorra, Catalunya, franja d’Aragó, Catalunya-

Nord,Illes Balears, l’Alguer i la regió del Carxe(Múrcia). 

Al País Valencià és llengua oficial i l’única amb la consideració de 

“pròpia”.També és oficial a Catalunya i les Illes. A l’Aragó està en procés de 

reconeixement. Ni a la Catalunya Nord, ni a la zona murciana d’El Carxe, no  

és oficial. A l’Alguer se la considera “llengua regional”. 

 

C3.¿El català és una llengua minoritària? 

No. 

C4.¿El català i el valencià són la mateixa llengua? 

Resposta òbvia. Que una llengua tinga més d’un nom no vol dir que no siga 

la mateixa. “Castellà” i “espanyol” són dos noms per a una sola llengua. 

Com “flamenc” o “holandés”, com “romanés” i “moldau”, com “serbi”, 

“croat”, etc. 

 

C.5.¿Quanta gent parla la nostra llengua? 

Més de 7 milions i mig de parlants(2004). Més de 10 milions l’entenen. La 

població total de l’àrea catalanoparlant és de 12 milions d’habitants. 

 



C.6.¿Què fan i com funcionen les altres llengües comparables al català? 

Tenen ple reconeixement oficial. En solitari o amb altres llengües. Trobem, 

per tant, Estats plurilingües on les diverses llengües tenen el rang d’oficials. 

L’únic estat europeu plurilingüe que només té una llengua oficial és França. 

A Espanya el castellà ocupa encara molts àmbits d’ús que haurien de 

correspondre a les altres llengües oficials, almenys perquè es poguera 

parlar seriosament d’Espanya com un estat plurilingüe. 

 

C.7.¿El català està o ha estat discriminat històricament? 

Sí, tant a Espanya, com a França. Encara hui, la Constitució de 1978 només 

esmenta una llengua: l’espanyol. Les altres passen a ser “autonòmiques.” 

 

C.8.¿El castellà ha estat imposat al País Valencià? 

Sí. Només un sector de les nostres classes dirigents l’acollí de bon grat, per 

diferenciar-se de les altres classes. Això rebé crítiques i reprovacions dels 

“patriotes” que criticaven aquest abandó de l’aristocràcia. L’escola i 

l’església es convertiren en grans mecanismes castellanitzadors. No sols 

s’educava els valencians en una altra llengua, sinó que se’ls ensenyava a 

odiar la pròpia. 

 

D.DUBTES DE QUAN I ON ENS PODEM DIRIGIR EN VALENCIÀ, QUÈ PODEM 

FER PER MILLORAR-NE L’ÚS I COM JUSTIFICAR LA NOSTRA IDENTITAT 

LINGÜÍSTICA EN DETERMINADES SITUACIONS 

 

D.1.Tant si em trobe al País Valencià, Catalunya o les Illes, com a la franja 

de Ponent, Andorra, l’Alguer o la Catalunya Nord ¿em puc adreçar a tothom 

en català? 

Hauríem de fer-ho,per respecte als membres de la nostra mateixa 

comunitat lingüística que s’hi mantenen fidels. Podem trobar-nos multitud 

de situacions però no hem de renunciar al fet que la nostra llengua siga útil 

i socialment necessària per a comunicar-nos entre nosaltres mateixos. 

 

D.2.¿Què puc fer jo per millorar l’ús de la llengua? 

Usar-la. Procurar viure en ella.Transmetre-la als fills. Consumir els 

productes que hi tenen vehicle de comunicació: des de la literatura, al 

cinema, el teatre, però també revistes, productes de neteja o alimentació, 

serveis telefònics o d’Internet…Que quede clar que, entre dos productes 

d’idèntica qualitat i preu, preferim el que usa la nostra llengua. Si tenim una 

empresa, procurar fer-ho tot en valencià. 

 

D.3.Sovint m’argumenten que al País Valencià es parlen dues llengües i que 

les dues són pròpies dels valencians.¿És això cert? 

Tenim des del s.XIII, unes comarques històricament castellanoparlants, que 

mereixen tot el nostre respecte.Ara bé, la llei reserva l’adjectiu de llengua 

“pròpia” exclusivament per al valencià.El castellà és oficial perquè és la 

llengua de l’estat al qual pertanyem (Espanya).En comarques històricament 

valencianoparlants la imposició del castellà ha estat política. Els valencians 

han de triar entre conservar la situació actual o capgirar-la a favor del 



valencià, de manera que aquesta llengua torne a ser la imprescindible per a 

viure en els territoris on abans es parlava. ¿Tindrem prou lleialtat lingüística 

per a fer-ho? Vet aquí el problema. 

 

D.4.Estic preocupat perquè cada dia sent menys valencià al carrer.Veig que 

l’ús del valencià va disminuint. 

La submissió lingüística –passar-se al castellà davant de desconeguts- 

falseja les dades de parlants en les ciutats. Si t’adreces a la gent en la teua 

llengua, amb educació i desimboltura, sense hostilitat però també sense 

vergonya, generalment obtindràs una resposta correcta i veuràs que molta 

més gent de la que pensaves entén i parla en valencià, fins i tot a les grans 

ciutats. 

 

D.5.Em sent incòmode en moltes situacions i sembla que m’he de justificar 

perquè parle en valencià al meu país. 

Li preguntaríem a un castellanoparlant “però tu sempre parles en 

castellà?”No. És normal. La mateixa sorpresa que sentiria ell si li féssem 

aquesta pregunta,  l’hem de sentir nosaltres en valencià…¿Que com he de 

parlar?. Ningú no ha de donar explicacions pel seu comportament 

lingüístic.S’ha de respectar, siga quin siga, i punt. Nosaltres no creem cap 

conflicte per parlar en valencià a València. 

 

D.6.Quan vaig a l’estranger o bé em trobe un foraster i em demana quina 

és la meua llengua no sé com respondre. Sovint em tracten com si el 

castellà fóra la llengua i el valencià un “dialecte”. ¿Què he de respondre? 

El valencià i el castellà són dues llengües diferents. La nostra és una llengua 

romànica, germana del castellà i derivada del llatí. La llengua “pròpia” dels 

valencians és, com diuen les lleis i el mateix gentilici, el valencià. El castellà 

és la llengua de l’Estat espanyol,que té molts parlants ací. 

 

 

E.ON ADREÇAR-NOS PER FER UNA RECLAMACIÓ OFICIAL I INFORMAR-NOS 

SOBRE QUÈ PODEM DENUNCIAR 

 

Oficina del Síndic de Greuges. C/.Pasqual Blasco,1- O3001 Alacant. 

                                             Fax 965 937 554 

                                             Consultas_sindic@gva.es 

Acció Cultural del País Valencià. Octubre Centre de Cultura Contemporània. 

                                             C/.San Ferran,12  46001 Tf.963157799 

                                             Info@cacpv.cat 

Plataforma per la llengua.C/.Na Teresa,2. 46700 Gandia (La Safor) 

                                              paisvalencia@plataforma-llengua.cat 
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