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INTRODUCCIÓ

Voldria començar aquest paper agraint la invitació 
a participar en el número 100 de la revista llengua 
nacional. Hi he col·laborat habitualment des de la seua 
creació fins avui, sense cap interrupció en les etapes 
en què els atzars de la vida m’han portat a l’activitat 
política, primer com a diputat al Parlament europeu i 
posteriorment com a secretari de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya. L’honor de servir Europa 
i Catalunya no em va impedir de col·laborar a llengua 
nacional, sinó que fins i tot diria que m’hi va esperonar. 

Dit això, pens que fa falta també un segon aclariment, 
que des del meu punt de vista resulta ben important: 
la normalització plena de qualsevol llengua passa per 
comptar amb els mecanismes de poder polític neces-
saris. Em referesc a les dues úniques possibilitats en 
què una llengua pot viure amb normalitat: comptant 
amb un estat propi o formant part d’un estat que compti 
amb un model lingüístic igualitari. Com que del segon 
cas, al món, n’hi ha molt pocs, sembla lògic que ens 
inclinem pel primer. Ja he apuntat en diverses oca-
sions que consider molt més difícil aconseguir que 
el Regne d’Espanya esdevingui un model lingüístic 
igualitari (com Bèlgica, Suïssa o Canadà) que no que 
Catalunya s’arribi a constituir en estat independent. 

Viure des de dins la política lingüística em va portar a 
redactar un paper amb els que, des del meu punt de 
vista, constitueixen els eixos bàsics de l’acció institucio-
nal per a la normalització de la llengua a Catalunya. Per 
agafar-ne la flaire directament, el transcric íntegrament: 

EIXOS FONAMENTALS DE LA POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA A CATALUNYA

Catalunya és, probablement, la nació sense estat (o la 
regió constitucional) de la Unió Europea (UE) amb una 
llengua pròpia amb més vitalitat. La situació del català 
a Europa, així mateix, constitueix una irregularitat esta-
dística. No hi ha cap altra llengua parlada per devers 
nou milions d’europeus, en un territori on vivim dotze 
milions de ciutadans de la UE, que no sigui plenament 

oficial d’aquesta organit-
zació. Tampoc no hi ha 
cap llengua que sigui 
vehicle d’ensenyament 
de divuit universitats 
que no sigui oficial de la 
UE. Ni cap llengua ense-
nyada a més de noranta 
universitats, repartides 
entre els cinc continents. 
La vitalitat del català, doncs, és comparable amb la de 
llengües com el suec, el txec o el danès; però la seua 
situació jurídica, a nivell internacional, és força diferent.

També ho és en el si de l’estat espanyol, un estat que 
no ha reconegut per a Espanya un model lingüístic 
igualitari, sinó tot al contrari: malgrat la vitalitat del 
català (i també del basc i del gallec, llengües oficials a 
les seues respectives comunitats autònomes), només 
l’espanyol és llengua oficial de l’estat. Evidentment, 
mentre no s’arregli aquesta situació a l’interior de l’estat 
espanyol, és molt difícil que aquest mateix estat assu-
meixi, com pertocaria, la difusió internacional de la 
llengua catalana. 

Malgrat totes aquestes dificultats, evidentment, 
Catalunya compta amb una política lingüística pròpia. 
De la mateixa manera que existeix una política lingüís-
tica a Andorra (únic territori de llengua catalana que 
gaudeix d’independència política), a les Illes Balears i al 
País Valencià (comunitats autònomes de llengua cata-
lana dins l’estat espanyol). Malauradament, el català no 
és oficial a la resta dels territoris de parla catalana (la 
Franja de Ponent, dins la comunitat autònoma d’Aragó; 
la Catalunya del Nord, dins l’estat francès, i l’Alguer, a 
l’illa de Sardenya, Itàlia). 

EINES PER AL CATALÀ

La funció bàsica de la Secretaria de Política Lingüística 
del govern de Catalunya és facilitar la incorporació de 
tots els ciutadans de Catalunya a la comunitat lingüís-
tica catalana. Hem de fer fàcil aprendre català i dotar 
la ciutadania dels instruments necessaris per a utilitzar 
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amb normalitat la nostra llengua, perquè tothom, entre 
nosaltres, se la faci seua. 

Assortadament, tenim molta feina feta, una feina que 
ens permet d’establir la nostra tasca sobre uns fona-
ments ben sòlids. La llengua catalana compta, des 
de l’obra de Pompeu Fabra i de l’Institut d’Estudis 
Catalans, amb una normativa ben fonamentada i esta-
blerta. Tenim una gramàtica normativa i un diccionari 
normatiu i comptam amb una acadèmia de la llengua 
pròpia. Poques nacions sense estat compten amb una 
acadèmia nacional com l’Institut d’Estudis Catalans, 
perfectament comparable en tots els sentits a qual-
sevol acadèmia nacional de qualsevol país d’Europa. 

No ens ha calgut, doncs, realitzar la tasca complexa 
de la normativització de la llengua, perquè ja l’havien 
feta els nostres avantpassats. Avui, en canvi, ens toca 
posar en hora els instruments necessaris per a l’apre-
nentatge del català i per a la incorporació natural dels 
ciutadans nouvinguts a la nostra comunitat lingüística.

Per aquest motiu, invertim en centres avançats de 
recerca, en enginyeria lingüística i en les tecnologies 
més modernes per a l’ensenyament i l’aprenentatge 
de la llengua catalana. 

En aquest sentit, comptam amb un servei unificat 
de consultes lingüístiques (l’Optimot), on qualsevol 
persona, en línia, pot consultar qualsevol cosa refe-
rent a la llengua catalana, el seu ús, elements de cor-
recció, vocabulari especialitzat, etc. També s’hi poden 
consultar tots aquells aspectes que puguin interessar 
en relació als neologismes. Sobre aquesta qüestió, 
a Catalunya existeix un consorci, el Termcat, que 
s’encarrega de la regularització terminològica d’una 
manera permanent. Constitueix un dels instituts de 
terminologia més avançats d’Europa i està connectat 
permanentment amb tots els instituts terminològics 
d’arreu del món. 

En aquest mateix apartat, comptam amb diversos tra-
ductors automàtics, tots ells en les dues direccions de 
la traducció (català-anglès, català-francès, català-es-
panyol, català-alemany; i tenim en preparació el cata-
là-occità, especialment interessant tenint en compte 
que la llengua occitana, pròpia de la Vall d’Aran, petita 
part del territori de Catalunya, és oficial des de l’apro-
vació del nou estatut d’autonomia). 

Així mateix, estam acabant la realització d’un curs de 
català en xarxa que permetrà d’abordar l’aprenen-
tatge de la llengua a tots els nivells, a través d’internet 
(amb tutories o sense): es tracta del curs parla.cat, que 
posarem en xarxa a partir del pròxim mes de setembre. 

L’objectiu de la Secretaria de Política Lingüística 
és dotar la societat catalana dels instruments més 
moderns d’enginyeria lingüística i de les eines més 
adequades per a aconseguir un fàcil accés al conei-
xement de la llengua catalana, ajustat tant com sigui 
possible a les necessitats dels usuaris. 

L’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC DE LES PERSONES 
NOUVINGUDES

Des de l’any 2000 han arribat a Catalunya més d’un milió 
de nous immigrats. Si comparam xifres, per exemple, 
en nombres totals Catalunya ha rebut una quantitat de 
nouvinguts semblant a la que ha rebut el conjunt d’Ale-
manya. Aquest contingent de població acabat d’arribar 
al nostre país suposa per a nosaltres un nou repte, i 
una oportunitat. Constitueix un repte, perquè no és 
fàcil incorporar una població tan nombrosa a la nostra 
comunitat lingüística en un curt lapse de temps. Però 
també constitueix una oportunitat, perquè el nombre 
de catalanoparlants, si els nous immigrats s’incorporen 
adequadament a la nostra comunitat lingüística, crei-
xerà espectacularment. I també perquè podem oferir 
a la resta de la Unió Europea, i al món, la perspectiva 
d’un poble petit, d’un país sense grans recursos en 
les seues pròpies mans, capaç d’acollir un contingent 
extraordinari de població nouvinguda, i de fer-ho sense 
friccions, amb una bona convivència social. 

Per a fer possible l’acolliment de nouvinguts arreu 
del país, tenim un instrument bàsic: el Consorci per 
la Normalització Lingüística (CPNL). El CPNL compta 
amb 22 centres de normalització lingüística, distribuïts 
arreu de Catalunya. Hi treballen més de mil persones 
(entre professors de català i dinamitzadors lingüístics) 
i dóna servei, actualment, a més de cent mil usuaris. 

El CPNL es dedica fonamentalment a l’organització 
de cursos de llengua catalana per a persones adultes. 
Però també compta amb una important àrea de dina-
mització social, que actua sobre les institucions i sobre 
els col·lectius organitzats dins la societat (associaci-
ons, partits polítics, sindicats...). Així mateix, el CPNL 
també organitza el suport lingüístic als ajuntaments i 
a les associacions, a l’hora d’usar la llengua catalana. 

Un dels programes estrella del CPNL és el programa 
Voluntaris per la Llengua (VxL), que s’està implantant 
sòlidament al país. Aquest programa consisteix en l’or-
ganització de les anomenades parelles lingüístiques, 
en què una persona que coneix bé la llengua catalana 
es troba amb una altra que no en sap però que en vol 
aprendre, i té una sèrie de trobades per a parlar en 
català i per a donar suport a l’aprenentatge del català 
de la persona aprenent. Enguany hi ha organitzades 
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ja més de sis mil parelles lingüístiques i consideram 
ben factible de poder arribar a nou mil. El programa fa 
cinc anys que funciona, i ja ha fet camí: actualment ja 
tenim un nombre considerable de voluntaris que abans 
han estat aprenents. Així mateix, el programa gaudeix 
d’una considerable popularitat, perquè persones relle-
vants del món de la política (el president del parlament 
o el vice-president del govern), dels mitjans de comuni-
cació (el presentador del programa d’humor més vist de 
la televisió catalana) o de la cultura (alguns dels prin-
cipals escriptors del país) en formen part com a volun-
taris. Aquest programa fou premiat per la Comissió 
Europea com una de les experiències més reeixides 
per a ensenyar llengua a persones nouvingudes. 

ACCIÓ CÍVICA PER LA NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA

Al cap i a la fi, la llengua catalana ha pogut sobre-
viure durant llargues etapes dictatorials (que sempre li 
han anat en contra; significativament, l’última, el fran-
quisme) gràcies al fet que la gent l’ha continuada uti-
litzant, malgrat els impediments. Ha estat la societat 
catalana, en definitiva, la que ha mantingut la llengua, 
quan tots els elements hi estaven en contra. 

Actualment, el procés de normalització de la llengua 
catalana requereix una forta contribució, també, per part 
de la societat. La nostra llengua es troba minoritzada, 
inserida —majoritàriament— en un estat desigualitari, 
que reconeix la pluralitat (almenys nominalment), però 
que no reconeix la igualtat (en el cas de la Catalunya 
del Nord, sota l’estat francès, la situació encara és pitjor, 
evidentment). Per tant, no comptam amb els elements 
necessaris per a garantir completament un procés ple 
de normalització de l’ús de la llengua catalana. 

En aquest context, la xarxa cívica en defensa de la 
llengua continua essent del tot necessària. Així, pro-
liferen arreu dels Països Catalans tot tipus d’associ-
acions, de grups de persones organitzades, que tre-
ballen perquè el català ocupi un lloc més digne en el 
conjunt de la societat. A Catalunya, existeixen associ-
acions potents, com ara la Plataforma per la Llengua o 
la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL), 
que realitzen activitats complementàries. Mentre la 
Plataforma realitza una tasca més reivindicativa, exigint 
el ple reconeixement dels drets lingüístics dels cata-
lanoparlants o reivindicant l’ús del català a àmbits on 
la nostra llengua no s’usa normalment, la CAL ofereix 
més instruments de formació lingüística (que van des 
de grups de conversa per a persones nouvingudes 
fins a tallers en què s’ensenya als catalanoparlants 
com mantenir la llengua, com argumentar a favor del 
català o com convèncer altres persones perquè se 

sumin a la nostra comunitat lingüística). Juntament 
amb aquests grups més activistes, tenim associacions 
com ara Òmnium Cultural, que, des de fa molts anys, 
treballen per la recuperació de la llengua i la cultura 
del país. A les illes Balears, l’Obra Cultural Balear seria 
l’equivalent d’Òmnium a Catalunya, i al País Valencià 
fa aquestes mateixes funcions Acció Cultural del País 
Valencià. 

Al País Valencià, on la situació és més delicada i on el 
sistema d’ensenyament tracta la llengua catalana d’una 
manera més precària, ha sorgit un poderós moviment 
a favor de l’escola valenciana: la Federació Escola 
Valenciana, que treballa per aconseguir un ensenya-
ment en català i arrelat a la societat valenciana. 

Evidentment, des de les institucions de Catalunya (i 
també de les Illes Balears; no així del País Valencià), 
les associacions que generen acció cívica per la nor-
malització de la llengua reben el nostre suport. 

Entenem que d’una bona combinació entre l’activitat 
política, la posada en funcionament dels mecanismes 
necessaris per a integrar sociolingüísticament tota la 
població del país, i el suport al moviment cívic per la 
llengua en sorgeix el context que ens pot permetre 
d’assegurar el futur. 

BERNAT JOAN I MARÍ, Secretari de Política Lingüística 
del govern de Catalunya 

EXPERIÈNCIA I FUTUR

Haver pogut treballar, des de posicions de respon-
sabilitat, en un camp tan apassionant com la política 
lingüística no té preu. Però genera un estat d’alerta i 
de preocupació permanent (d’altra banda, ja incorpo-
rat a la vida que un ha decidit viure, des de fa anys i 
panys). I això ens porta a interrogar-nos sobre el futur. 
I, en qualsevol cas, a ser conscients de la grandíssima 
importància que ha de tenir per al futur de la llengua 
catalana el fet que el procés sobiranista de Catalunya 
arribi a bon port o no. Si Catalunya s’arriba a consti-
tuir en república independent, el medi natural per a la 
normalització de la llengua passarà a existir, i hom no 
haurà d’actuar amb la preocupació permanent d’haver 
de jugar una mena de partida de pòquer amb elements 
hostils per aconseguir mínims que no arriben a allò 
que necessitam per als nostres objectius. I això també 
tendrà un impacte positiu, necessàriament, a la resta 
dels Països Catalans. (Ja vaig tenir ocasió d’escriure 
sobre aquest tema en aquesta mateixa tribuna.) 

En el futur ens hi farem més forts, així mateix, si sabem 
canalitzar bé l’experiència que tenim del passat.  
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