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Quants anys fa que es parla el català?

Jaume Medina

Més d’una vegada hem sentit a dir 
al senyor Artur Mas, president 
de la Generalitat de Catalunya, 

que fa més de vuit-cents anys que els 
catalans parlem català. Es tracta d’una 
afi rmació correcta. En efecte, fa més de 
vuit-cents anys que el català es parla. Ara 
bé, aquesta afi rmació, posada en boca 
del polític amb més alta representació 
del país, corre el perill de ser mal inter-
pretada pels oients malèvols o desinfor-
mats. D’una banda, perquè pot semblar 
que algun dia ens vam inventar aquesta 
llengua, i, d’una altra, perquè hi pot haver 
qui cregui que no fa gaire més de vuit-
cents anys que parlem el nostre idioma. 

Ha sentit mai algú cap president del 
govern d’Espanya fer al·lusió als anys 
que fa que es parla el castellà? S’ho 
imagina algú? A un president d’Espa-
nya, no li cal fer cap defensa de l’anti-
guitat del seu idioma, perquè qualsevol 
espanyol veu el castellà com la llengua 
natural d’Espanya i ni li passa pel cap 
de preguntar-se quants anys fa que a 
Espanya es parla castellà. El castellà és 
la llengua d’Espanya. 

Doncs bé, el català és la llengua de 
Catalunya. Una llengua que es parla 

amb naturalitat com a nacional que és. 
Però, fa només vuit-cents anys que es 
parla el català? O, més ben dit, fa gaire 
més de vuit-cents anys que es parla el 
nostre idioma? La resposta és: el català, 
com el portuguès i el gallec, el castellà, 
l’occità, la llengua (o les llengües) d’oïl 
(o sigui el francès) i els diversos parlars 
de la península i de les illes itàliques, és 
el fruit de l’evolució de la llengua que 
la Roma imperial implantà en el terri-
tori on històricament s’ha desenrotllat. 
I, per tant, fa molt més de vuit-cents 
anys, i més de mil, i segurament més de 
mil cinc-cents, que es parla català (com 
també totes aquelles altres llengües). 

Per tant, seria molt més conveni-
ent que el president de la Generalitat, 
quan es trobi en l’obligació de parlar 
sobre els anys que té la nostra llengua, 
es limiti a dir que el català és des de 
sempre la llengua de Catalunya. Per-
què el català, com a llengua, va existir 
abans que existís Catalunya com a reali-
tat política nacional: tenia ja unes carac-
terístiques ben defi nides com a mínim 
a partir de la segona meitat del segle 
vii dC. Una llengua que ens ha estat 
donada, transmesa pels nostres avant-

passats a qui venerem, que caracteritza 
la nostra identitat i a la qual no estem 
disposats a renunciar per res del món, 
pel simple fet que és la nostra. Perquè 
en ella hem estat nodrits i amb ella hem 
après a viure i a formar-nos la imatge 
del món en què vivim i amb ella hem 
après a donar el nom adient a cadas-
cuna de les coses i hem adquirit tots els 
nostres coneixements i hem format els 
nostres sentiments. Una llengua que par-
lem espontàniament, amb naturalitat i 
fi ns amb ingenuïtat. Una llengua amb la 
mateixa dignitat que les altres, amb les 
mateixes fi nalitats que les altres, encara 
que alguns es pensin que la fem servir 
només per a destorbar els seus projec-
tes imperialistes. Una llengua amb un 
passat gloriós i amb un futur tot ple de 
projectes i esperances.

Això és el que hauria de dir el pre-
sident del nostre país el dia que algú 
l’obligui a parlar de la nostra llengua 
nacional. I ho hauria de fer des de 
la consciència que Catalunya deixa 
d’existir cada vegada que es deixa de 
parlar català, i que la nostra pàtria 
haurà mort per sempre el dia que ja 
ningú no el parli. ◆
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