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El castellà, llengua oficial
en una Catalunya
independent?
Andreu Salom i Mir
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OBEFMFTRÛFTUJPOTRVFWBOQSPWPDBOUNÊTDPOUSPWÍSTJFT
FOSFMBDJÓBNCMBGVUVSBJOEFQFOEÍODJBEFM1SJODJQBUEF
$BUBMVOZBÊTRVJOIBVSJBEÊTTFSMFTUBUVTEFMDBTUFMMÆ
FOBRVFTUBOPWBTJUVBDJÓQPMÎUJDB.PMUTQPMÎUJDT FTDSJQUPSTJ
TPDJPMJOHÛJTUFTIBOQBMFTBUMMVSPQJOJÓBMSFTQFDUF JOPTFNCMB
que hi hagi gaire consens. Cal remarcar, això no obstant, que
mentre la gran majoria de polítics es decanten clarament per
l’oficialitat de la llengua castellana en una Catalunya indepenEFOU 0SJPM+VORVFSBT E&TRVFSSB OÊTVODBTQBSBEJHNÆUJD 
FOUSFFMTTPDJPMJOHÛJTUFTJFTUVEJPTPTEFMBMMFOHVBMPQJOJÓNPMU
NBKPSJUÆSJBÊTRVFMFTÙOJRVFTMMFOHÛFTRVFIBOEFTFSPàDJBMT
FOFMOPVDPOUFYUTÓOMBDBUBMBOBJMBSBOFTB WBSJBOUEFMHBTDÓ 
dialecte occità), les dues pròpies del país.
1FSTPOBMNFOU TÓDEFMDSJUFSJRVFTJFMDBTUFMMÆFTEFWJOHVÊT
llengua oficial en una República Catalana, l’Estat espanyol
no es torbaria gaire a emprar aquest fet com una arma llancívola contra aquella. Seria com tenir-hi un cavall de Troia
permanent, i encara una mena d’espasa de Dàmocles que ens
podria angoixar perillosament. Des del punt de vista sociolingüístic, representaria un entrebanc considerable en la norNBMJU[BDJÓQMFOBEFMDBUBMÆFOUPUTFMTÆNCJUTEÙT BUÍTRVF
MFTQBOZPMÊTVOBMMFOHVBNPMUGPSUBBFTDBMBJOUFSOBDJPOBM 
amb molts mi lions de parlants, i que en el nostre territori
TFNQSFIBUJOHVUMBDPOTJEFSBDJÓEFMMFOHVBJNQPTBEB QSPducte d’una anomalia política derivada del dret de conquesta.
Que el castellà pugui gaudir d’un estatus de llengua preferent
DPN QFSFYFNQMF FOMFEVDBDJÓ KVOUBNFOUBNCMBOHMÍT 
GÓSBSBPOBCMFQFSÖFMFWBSMPBMBDBUFHPSJBEPGJDJBMTVQPTBSJB
un risc carregat d’incertesa i un perill evident per a la bona
salut del català, com ja hem apuntat.
6O EFMT TPDJPMJOHÛJTUFT RVF IP UFOFO NÊT DMBS ÊT 
curiosament, l’espanyol Juan Carlos Moreno Cabrera, catedràtic de Lingüística General a la Universitat Autònoma de
Madrid, autor de diversos llibres en què analitza la ideologia
destructiva del nacionalisme lingüístic dels governs d’Espanya. El professor Moreno Cabrera defensa que el castellà no
hauria de ser oficial a Catalunya, precisament per evitar conáJDUFTFTUBMWJBCMFTJQFSRVÍ BNÊTBNÊT UBMDPTBTJHOJàDBSJB
una amenaça per a la vitalitat i el desenvolupament del català
JEFMBSBOÍTj4FSJBVOFSSPSEFDMBSÆ.PSFOPDPMpMPDBSFO
igualtat de condicions dues llengües amb mercats internacionals tan dispars i capacitat de competència tan desigual com el
català i el castellà.» La clarividència del professor i lingüista
NBESJMFOZFOTEJCVJYBBMIPSJU[Ó WFUIPBRVÎ VONPEFMEF
HFTUJÓFàDBÉJQMBVTJCMFFORVÍFMTQPMÎUJDTOPDPOTJEFSJOMB
necessitat d’estimular la competència entre comunitats lingüístiques per ocupar els mateixos espais. u
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