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o El català és una llengua romànica  

o Les llengües romàniques (o neollatines) son les llengües  
derivades del llatí. 

o Exemples de llengües romàniques: 

        francès 

        italià 

        portuguès 

        espanyol (castellà) 

        romanès 
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(Diferents estadístiques) 

 
 
 
 

 

o 11 milions de persones parlen català (Ethnologue) 

o 10 milions de persones parlen català i 12 milions entenen 
català ( cataloniavotes.com)  

o 9.5 milions de persones parlen català (Omniglot) 
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“El conjunt de població dels territoris de parla catalana (l’Alguer, Andorra, 
Catalunya, Catalunya Nord, Comunitat Valenciana, la Franja i les Illes Balears) 
que entén el català és d’11.011.168 persones i el que el sap parlar és de 
9.118.882. Aquestes dades es basen en estimacions fetes a partir de les 
dades de les enquestes sobre usos i coneixements lingüístics realitzades als 
set territoris de parla catalana durant els anys 2003 i 2004.” 

(Generalitat de Catalunya: http://www20.gencat.cat/) 

 

o El català es la 9a llengüa de la Unió Europea en nombre de 
parlants (Generalitat de Catalunya) 

o El català es la 88a llengüa del món en nombre de parlants 
(Generalitat de Catalunya) 
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o El català es parla a quatre països:  

   Espanya, Andorra, França, i Itàlia. 

   Espanya: Catalunya, la Comunitat      

   Valenciana, les Illes Balears,  

   zones limítrofes de Aragó (Franja de Ponent)  

   i Múrcia (comarca de El Carxe) 

   Andorra: tot el territori (català llengua oficial) 

   França: Catalunya Nord (departament dels Pirineus Orientals) 

   Itàlia: ciutat de l’Alger (illa de Sardenya) 
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o El català es diu “valencià” a la Comunitat Valenciana 

    i “balear” (o “baleàric”) a les Illes Balears. 
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o El català te dos dialectes 
principals, l’occidental 
(parlat a l’oest) i l‘oriental 
(parlat a l’est) 

o La principal diferència és la  

    la neutralització de  

    la a i e àtona a [ə]  

    i de la o àtona a [u ]  
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1) Pronunciació  

2) Presentació i Salutació 

3) Deures! (Homework!) “Jo Sóc Així” (nums. 1 i 2) 

      (from the copies in class + “verbs catalans” in 
“online tools” in the “Language” staple of Catalan Lit 
Guide http://uiuc.libguides.com/catalan) 
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