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D’idioma antic provincial 
a llengua nacional i oficial
Andreu Salom i Mir

D’ençà de la pèrdua de les lli-
bertats nacionals, arran de la 
guerra dita de Successió, con-

tra l’absolutisme francès i espanyol 
(1705-1714), el camí que ha fet la llen-
gua catalana ha estat ple de vicissi-
tuds, en bona part contràries al seu 
ús normal dins el seu propi territori. 
L’adversitat històrica i política ha estat 
suficientment profunda perquè la llen-
gua del país n’hagi sofert les conse-
qüències. La situació de subordinació 
política implica(va) directament, per al 
català, la desnaturalització, la indefi-
nició onomàstica i la fragmentació, a 
part de deixar el camp obert a la manca 
de conreu literari i a una presumible 
poca aptitud per a usos científics.

És prou conegut el cas, aleshores 
ben representatiu, de l’erudit setcen-
tista Antoni de Capmany, que conside-
rava el català «un idioma antiguo pro-
vincial, muerto hoy para la república 
de las letras». L’adhesió a la política 
lingüística i cultural del despotisme 
il·lustrat que emanava de les disposi-
cions de la cort espanyola de Carles 
III (Reial Cèdula d’Aranjuez, segons 
la qual l’idioma de Castella adquireix 
un rang d’oficialitat arreu dels territoris 
sotmesos a la seva sobirania) i que con-
finava la llengua catalana als usos col-
loquials i domèstics, fou general en tots 
els erudits contemporanis de Capmany. 
Per a un d’aquests, Antoni Puigblanch, 
es feia indispensable, ja entrat el segle 
XIX, que Catalunya «abandone el 
idio ma provincial, si ha de estrecharse 
más y más bajo las nuevas institucio-
nes con el resto de la nación e igua-
larla en cultura»1. L’anhel del nota-
ble català prenia cos i significat en la 
necessitat de consagrar l’Estat-nació 
sorgit de les corts constituents de Cadis 
i de la Constitució de 1812 (és a dir, 
del seguiment a ultrança de les noves 

idees sorgides a França, que postulaven 
l’extermini de les llengües no france-
ses de l’Hexagone, fins i tot dels propis 
dialectes de la llengua d’oïl). Des de la 
seva posició benestant i reclosa en les 
pròpies quimeres de la retòrica eixorca 
establerta pel nou ordre espanyol, no 
comptaven per a res amb la fortalesa 
de la nostra gent, del poble català en el 
seu conjunt.

L’estat d’excepció en què havia 
entrat la llengua i la nació catalanes no 
trobaria pràcticament cap rèplica fins 
al sorgiment de la Renaixença (l’oda 
«La Pàtria», de Bonaventura Carles 
Aribau, és de l’any 1833), a recer del 
succés del Romanticisme, amb tots els 
avenços lingüístics, socials i polítics 
que el moviment catalanista implicà. 
De cop i volta, després de més d’un 
segle d’oficial ostracisme, l’ús i el con-
reu del català passaven de ser un ana-
cronisme a una pretensió vital, a una 
necessitat que ens permetia, als cata-
lans, veure la llum de la modernitat, de 
la nostra visió de la vida i de les coses. 
La depuració i la normativització lin-
güístiques, dutes a terme per Pompeu 
Fabra, seny ordenador de la llengua, 
en fou un element clau. La llengua 
catalana, malgrat tots els esforços de 
la política liquidacionista i lingüi-
cida dels borbònics i jacobins de torn, 
entreveia la fulgor de la sortida d’un 
túnel obscurantista i anorreador.

El català, a hores d’ara, és una llen-
gua amb prestigi, parlada per més de 
set milions de persones arreu dels Paï-
sos Catalans. Té un conreu literari i 
científic considerable i una presèn-
cia molt notòria en les noves tecnolo-
gies, tot i que amb moltes dificultats en 
diversos sectors administratius depen-
dents de l’Estat. A més d’això, és llen-
gua oficial, tant al Principat, com a les 
Illes Balears i, encara, al País Valen-
cià, malgrat els atacs intolerants a què 
és sotmesa. Això implica que és d’ús 
obligatori en l’administració, a part 
que ha esdevingut el vehicle lingüís-

tic del sistema educatiu. I, cosa encara 
més important, ha passat a ser, sobretot 
al Principat, la llengua de la cohesió 
social, quelcom absolutament necessari 
en un(s) territori(s) on hi ha comunitats 
que funcionen internament en llengües 
diverses. Atesa aquesta conjuntura 
actual, que es pot allargar en el temps, 
ens cal que la llengua pròpia, la llengua 
catalana, esdevingui la lingua franca 
en tots els àmbits i en tot el nostre espai 
públic. Això implica, a més de ser la 
llengua oficial, que sigui, plenament, la 
nostra llengua nacional. u

1. «L’última victòria de Napoleó», per August 
Rafanell, dins Serra d’Or (maig del 2008), 
p. 28/380.


