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Catalunya, nou Estat d’Europa: 
ofi cialitat asimètrica
Bernat Joan i Marí

La convocatòria d’eleccions per part del president Mas 
per al 25 de novembre del 2012 obre una etapa i en 
tanca una altra. Tanca l’etapa de «construcció autonò-

mica» del catalanisme que va de Prat de la Riba (creació 
d’infraestructures de país), Macià i Companys (el somni 
estroncat), Pujol (consolidació de les estructures), Maragall 
(un nou somni estroncat), a l’etapa de l’exercici efectiu del 
«dret a decidir». Catalunya hauria pogut ser viable com 
a comunitat autònoma dins una Espanya on hi hagués un 
parell d’autonomies i tota la resta fos estat unitari (sempre 
que se’n respectàs la identitat), o dins una confederació ibè-
rica (amb confederalisme asimètric, que tengués en compte 
les nacions reals existents), però Espanya ha tancat totes les 
portes que l’haurien poguda fer viable. Per tant, s’obre una 
etapa nova que, si tot va bé, acabarà amb la constitució de 
l’Estat català… dins la Unió Europea. Vagi per endavant la 
meua convicció que Europa és usada com a estratègia per 
a fer por per part d’una gent absolutament indocumentada, 
que no s’acaba de creure que a Europa hi imperen la demo-
cràcia i la llibertat. 

Com s’organitzarà la qüestió de la llengua en una 
Catalunya esdevinguda nou estat d’Europa? Una Catalunya 
independent podrà fer una política lingüística molt més 
oberta, agosarada i flexible que no una Catalunya autò-
noma dins el regne d’Espanya, perquè la pressió sobre el 
català serà de tipus diferent. Durant els tres últims segles, 
la raó fonamental per a poder prescindir de la llengua 
catalana ha estat que «estamos en España». La indepen-
dència tritura aquest discurs i obre tot un ventall de noves 
possibilitats. 

Oficialitat asimètrica

L’Estat català ha de ser un exemple de recuperació de la 
llengua nacional, de multilingüisme i de convivència har-
mònica entre parlants de llengües diverses. Catalunya pot 
ser encara un país més ric en bagatge lingüístic, tant per als 
seus ciutadans (entesos individualment) com per als seus 
col·lectius. L’Estat català haurà de treballar per les habilitats 
lingüís tiques dels seus ciutadans. Ja ho ha fet la Catalunya 
autònoma, però caldrà anar més endavant. Catalunya, nou 
estat d’Europa, haurà de fer tot el possible per complir 
l’objectiu de l’Estratègia 2020 de la Unió Europea que els 
seus ciutadans dominin, com a mínim, tres llengües de la 
Unió. I haurà de posar en valor l’existència al nostre país 
de persones que dominen —com a primera llengua— llen-
gües tan esteses, en grans àrees regionals, com el xinès, 

l’àrab o l’urdú i l’hindi. A part del castellà, que té i tendrà 
una presència estructural a la nostra nació, i que en forma 
part d’una manera ben consolidada.  

En aquest context, des del meu punt de vista: 

1)  El català és la llengua nacional de Catalunya. Com a 
tal, ha de ser la llengua ofi cial de la República cata-
lana. 

2)  L’occità, en quant llengua de la nostra minoria naci-
onal històrica, ha de mantenir la plena ofi cialitat lin-
güística a Catalunya. 

3)  El castellà i l’anglès han de ser llengües coofi cials de 
la República catalana. 
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Per què oficialitat asimètrica?
Perquè l’ofi cialitat exclusiva de la llengua catalana no 

seria la millor opció, ni com a senyal d’identitat de la nova 
república ni amb vista a la seua consideració a l’exterior. A 
les Repúbliques bàltiques (especialment a Estònia i a Letò-
nia) una de les qüestions que els està causant més problemes 
és l’unilingüisme ofi cial, les queixes de la minoria russò-
fona, etc. Sovint aconsegueixen que les noves repúbliques 
passin per estats que no accepten la pluralitat lingüística i 
que tracten malament les seues minories. Avui, a Europa, 
un estat amb una sola llengua ofi cial —especialment si es 
tracta d’un estat nou— aixeca uns recels que no fa cap falta 
que afegim a les difi cultats que ja tendrem en tot el procés 
cap a la independència. 

És ben clar, així mateix, que el català no pot tenir el 
mateix estatus que les altres llengües que comptin amb 
algun tipus de reconeixement ofi cial per part de la Repú-
blica. El català és la nostra llengua nacional, i així hauria 
de constar en la futura constitució catalana. 

També s’ha de fer una referència especial a l’occità, en 
quant llengua de la nostra minoria nacional històrica, de la 
Val d’Aran. De fet, el nou Estatut ja va establir l’ofi cialitat 
de l’occità i aquesta ofi cialitat, posteriorment, va ser desple-
gada per la Llei de l’Occità (aranès a l’Aran), que estableix 
els drets i deures que implica l’ofi cialitat de la llengua occi-
tana. Així mateix, l’ofi cialitat de l’occità a Catalunya ha tengut 
un impacte inqüestionable a les diferents regions d’Occitània 
dins l’Estat francès i fi ns i tot a les Valades Occitanes del Pie-
mont italià. L’impacte de l’ofi cialitat de la llengua de la nostra 
minoria nacional històrica ha tengut també un impacte molt 
positiu a la Unió Europea, on s’ha vist com a element inqües-
tionable de respecte a les minories i de consideració positiva 
envers la pluralitat i la diversitat. 

I s’hauria de mantenir l’ofi cialitat del castellà o espanyol, 
però —i aquí ve la asimetria— en quant llengua coofi cial 
de l’Estat. El castellà o espanyol és avui ja una llengua prò-
pia d’una part importantíssima de la nostra societat, i no es 
pot menystenir ni bandejar. La construcció del nou estat 
d’Europa es farà, en bona mesura, amb la tasca sumadora 
de centenars de milers de persones que tenen el castellà 
com a primera llengua i que han decidit fer de Catalunya 
el seu país i s’hi identifi quen plenament. Catalunya, doncs, 
també s’ha d’identifi car plenament amb la llengua caste-
llana, i això només es pot fer, perquè no sigui un pur brindis 
al sol, amb l’ofi cialitat lingüística, amb tots els drets que 
aquesta implica. 

Finalment, crec que seria un puntàs que algú fes ofi cial 
l’anglès al propi país (tenint en compte que, a Europa, de 
facto, ja funciona com a interllengua). Seria una manera de 
posar la nostra europeïtat al mapa, de fer una clucada d’ull 
a la Unió Europea i d’accentuar el plurilingüisme amb reco-
neixement ofi cial a Catalunya. (Sé que es tracta d’un tema 
espinós, però jo em limit a posar en consideració de les per-
sones que llegeixin aquest paper la possibilitat, almanco, 
de tenir-ho en compte.) 

Pensem que un país com Singapur (4 milions d’habi-
tants, encabits en una gran ciutat asiàtica) té quatre llengües 

ofi cials: el malai, el tàmil, el xinès i l’anglès. El malai n’és 
la primera llengua, el tàmil correspon a una minoria histò-
rica, el xinès a la immigració més nombrosa i l’anglès a la 
interconnexió amb el món. 

En aquest context d’ofi cialitat lin güís tica asimètrica, 
s’aconseguirien objectius que entenc que són fonamentals 
per a la política lingüística que caldrà desplegar a Catalunya 
quan la pugui decidir per si mateixa: 

Esperem, al cap i a la fi , que puguem tenir l’ocasió de 
desplegar la política lingüística que ens permeti d’arribar a 
aquesta ofi cialitat asimètrica, que, des del meu punt de vista, 
seria justa i equilibrada. ◆

1)  Es garantirà la prevalença de la llengua catalana, com 
a signe d’identitat fonamental del país, com a element 
d’intercomunicació entre parlants de llengües dife-
rents i com a peça clau per a la cohesió social de la 
societat catalana. El català, doncs, ha de tenir el paper 
de llengua pública comuna de tots els catalans.

2)  S’assegurarà el futur per a la llengua occitana, per a 
l’aranès de l’Aran, per a una part inqüestionable del 
bagatge lingüístic, cultural i històric de Catalunya. I 
continuarà tenint, cada dia amb un potencial més ele-
vat, més efectes positius a l’«Occitània gran». 

3)  Es respectaran els drets lingüístics de la meitat de la 
població del país, que té el castellà com a llengua prò-
pia, i es fomentarà un bon bagatge en la competència 
lingüística per a tots els catalans, sigui quina sigui la 
seua primera llengua. Es garantirà, així mateix, l’ac-
cés al món hispànic per mitjà del coneixement de la 
llengua que el vehicula. 

4)  S’assegurarà l’expansió del coneixement de la inter-
llengua a escala mundial, amb tot el que comporta 
quant a possibilitats d’intercanvi amb la resta del món. 
Així mateix, l’ofi cialitat de l’anglès pot constituir un 
element pioner, reconeixent una qüestió que, de facto, 
ja està funcionant, tant en el si de la Unió Europea, 
com en extensíssimes àrees del planeta Terra. 


