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“La normalització implica no sols una actitud favorable envers l’idioma que es tractava de 

normalitzar, sinó també –i especialment– una esperança i una confiança en l’eficàcia de l’acció 

social desvetllada i concertada. (...)  

Una veritable normalització no pot limitar-se mai als aspectes “purament” lingüístics, sinó que 

ha de tenir en compte al mateix temps un munt de factors clarament “socials”, àdhuc 

essencialment polítics.” 

ARACIL, Lluís V.  

 

 

"Necessitem més immersió lingüística per tenir un futur capicua, amb el cap i amb el cor, 

perquè si llegim del dret i del revés el nom de la nostra llengua en traurem l'entrellat 

Català a l'atac!". 

SERRA, Màrius. 

 

 

“Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser.  

La partida ha començat, la llengua en combat!”  

XEIC!  

 

 

“T’adones amic; hi ha gent a qui no agrada que es parli, s’escrigui o es pensi en català. És la 

mateixa gent a qui no els agrada que es parli, s’escrigui o es pensi.”  

MONTLLOR, Ovidi. 
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1.  Introducció 

Els nous reptes són el millor estímul. 

Realitzar un treball de recerca és satisfactori, complaent, però mai fàcil, comporta esforç, 

temps, dedicació, i molta organització. És per això que des dels inicis sabia que era 

important la temàtica que tractaria al meu treball, perquè la il·lusió i l’interès són dos 

punts clau per dur-lo a terme. 

Volia que es tractés d’una temàtica basada en tres aspectes importants per a mi; que 

estigués relacionat amb els meus estudis posteriors, que fos proper a les meves idees i 

arrels, i que m’ajudés a entendre part de la història de Catalunya. El procés de 

normalització lingüística complia per a mi tots tres punts. 

Recordo des que era petita l’interès del català en la meva família; els debats culturals 

que teníem a les sobretaules, l’important –i creixent– interès polític, ... i a poc a poc 

sentint-ne parlar m’ha anat interessant. El “desig d’anar més lluny1” ha estat present en 

totes les etapes de la meva vida.  

En tenir clar que volia plantejar-me un treball basat en el català, vaig anar a parlar amb 

el meu actual tutor sobre un tema concret que a poc a poc ha anat canviant fins al punt 

en què estem ara; parlarem del procés de normalització lingüística. Investigaré la salut 

del català a Catalunya.  

Era un tema que estava a l’abast de les meves possibilitats; m’interessava, 

m’il·lusionava, i tenia tot l’interès a trobar les respostes per saber si el català ja estava 

normalitzat, com el procés havia repercutit; quins canvis havia implantat a la població, i 

de quina manera havia augmentat l’ús del català; en l’àmbit de la política, de la cultura, 

i de l’ús social de la llengua. Aquestes són algunes qüestions que m’han motivat a 

realitzar-lo.  

D’aquesta manera puc aprofundir en el món de la normalització del català. 

He centrat part del treball a parlar del procés de normalització lingüística des de períodes 

on el català havia estat perseguit, i d’altres de recuperació, és una part clau per poder 

entendre el context històric pel qual ha passat la nostra llengua.  

Més endavant trobarem lleis que regulen l’ús del català, i com aquestes han modificat la 

situació lingüística; parlaré de campanyes que l’incentivin, premsa, idees contràries, 

foment del seu ús,... Després tindrem el buidatge d’enquestes i entrevistes, i finalitzarem 

amb les conclusions, les fonts, els agraïments i per acabar els annexos. 

Aquest treball ha estat possible gràcies a una important recerca d’informació; basada en 

lectures, entrevistes, i enquestes, que trobarem citades en el treball. 

  

                                                
1 Cançó de Lluís Llach: “Més Lluny”. 
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2.  Referència històrica 

Una llengua és abans que res una noció cultural producte de la història;  

no som catalans perquè parlem el català, sinó que parlem el català  

perquè som catalans. La formació de llengües respon a unes forces històriques2. 

La llengua catalana abans de l’inici del procés de normalització lingüística es trobava en 

una situació precària, principalment en els àmbits d’ús oficial, dels mitjans de 

comunicació i de l’ensenyament (l’escolarització era obligatòria; s’ensenyà el castellà i 

en castellà3). El català sovint ha estat en una lluita constant, i s’ha anat perdent a causa 

de la imposició lingüística; ja sigui imposat pel francès, castellà o italià.  

En primer lloc el francès s’imposà a la Catalunya Nord. Al 1659 després de la derrota 

catalana a la Guerra dels Segadors Cardenal Mazzarino (en representació de Lluís XIV 

de França) i Luis de Haro (en representació de Felip IV de Castella i III d’Aragó) van 

signar el Tractat dels Pirineus. França va abolir les institucions i constitucions catalanes, 

i els catalans d’aquella zona patiren una dura repressió.  

Més tard, cap a l’any 1700 Lluís XIV va prohibir l’ús oficial del català a la Catalunya Nord, 

d’aquesta manera aconseguien que el francès fos l'única llengua oficial4. Malgrat que el 

francès fos imposat, al 2007 s’aprovà una llei que donava vigència al català juntament 

amb el francès. Actualment un 76% dels habitants de la Catalunya Nord reclama la 

implementació de la llengua catalana a les escoles mitjançant el model bilingüe5. L’Estat 

francès no promociona ni facilita les eines. 

També al segle XVIII, a Catalunya es va voler suprimir el català i imposar la lengua de 

Castilla: el castellà. Arran de la guerra de Successió i la victòria de Felip V a Almansa 

(1707) el Regne d’Aragó igual que el de València van perdre les seves atribucions 

polítiques. Els Decrets de Nova Planta van ser unes lleis imposades per Felip V al 1717, 

quedaven abolides les lleis, les institucions, i constitucions dels Països Catalans6. 

D’aquesta manera quedava prohibit l’ús de la llengua catalana a l’Administració de 

justícia de Catalunya i València.  

El Reial Decret de 9-X-1715 va comunicar a través de la Reial Cèdula el 16-I-1716: El 

establecimiento de Nueva Planta de la Real Audiencia de Cataluña (era el quart decret 

que afectava només Catalunya, dictat el 9-X-1715.) Deia que les institucions castellanes 

substituirien les pròpies del Principat, les quals van ser derogades en perdre la guerra 

de Successió. Els Decrets de Nova Planta no han estat, però, l’única manera per 

expulsar el català de Catalunya. 

                                                
2 BIBILONI, Gabriel. Llengua estàndard i variació lingüística. BCN: CONTEXTOS 3i4, 1997. P:15 
3 Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya: p. 3 
4 MONERS, Jordi. Síntesi d’Història dels Països Catalans. El Prat de Llobregat: La Magrana, 
1976. p: 72-73. 
5 Segons un estudi de març del 2016 encarregat per la Direcció General de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya. 
6 MONERS, Jordi. Síntesi d’Història dels Països Catalans. El Prat de Llobregat: La Magrana, 
1976. p: 74. 
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En darrer lloc, l’italià a la zona de l’Alguer va anar guanyant parlants. Des de l’acabament 

de la Segona Guerra Mundial la immigració de gent que parla sard, l'escola, la televisió 

i els diaris de parla italiana han fet que menys famílies l'hagin transmès als fills.  

A finals de la dècada del 1990, aproximadament, un 60% de la població de la ciutat de 

l'Alguer entenia l'alguerès i un 20% el parlava. Actualment el 77% de la població de 

l’Alguer vol conèixer i utilitzar el català, i el 92,3% està a favor de la introducció del català 

i el sard a l’escola.7 

2.1 Moviments culturals: 

Un dels primers moviments que van contribuir a la recuperació del català va ser la 

Renaixença. Es tracta d’un moviment de recuperació literària, lingüística i cultural vigent 

des del 1833 fins al 1892. Volia fer renéixer el català com a llengua de cultura: recuperar 

l’ús de la llengua, impulsar una literatura pròpia, fomentar el coneixement de la història 

pròpia, crear institucions i organitzacions catalanes.8 Alguns autors d’aquesta època van 

ser Jacint Verdaguer, Narcís Oller i Àngel Guimerà. 

Al 1868 va aparèixer la publicació periòdica de Lo Gay Saber amb el propòsit explícit de 

donar protecció per tot lo català, vinga d’allí on vinga. Pretenia popularitzar al màxim la 

literatura escrita en llengua catalana, amb uns principis molt clars sobre la unitat de la 

llengua, expressats en el subtítol de la publicació: periòdic literari quinzenal fet per 

escriptors catalans, mallorquins i valencians.9 

Els darrers anys del s. XIX, 1895, Àngel Guimerà gràcies a la importància de les seves 

obres es convertí en un polític important; portador del Memorial de Greuges, i president 

de l’Ateneu Barcelonès, del qual pronuncià en català —fet insòlit a l’època; el català no 

era una llengua de prestigi, oficial o pública, sinó de carrer— el discurs inaugural: “...A 

la presidència de l’Ateneu Barcelonès m’hi duien los meus pobres treballs en llengua 

catalana, i he considerat que era en mi un dever ineludible el parlar-vos d’aquesta, la 

llengua de Catalunya, encara que només fos com a agraïment, ... degut a l’impuls de 

l’afecte que jo tinc a aquesta llengua, me serà més planera la feina de pensar i estendre 

el discurs, ... anem a fer tots plegats, los que estimem, l’elogi d’aquesta llengua i 

d’aquesta literatura de la terra; llengua i literatura exuberant de vida i d’esperances...” 10 

Més endavant, però abans que finalitzés la Renaixença, al 1885, va sorgir el 

Modernisme, pretenia aconseguir una cultura moderna i nacional. Va significar la 

transformació, els autors desitjaven trencar amb les velles nocions anteriors. Tenien tres 

grans objectius; la renovació dels materials artístics, el valor de la imaginació, i l’intent 

de reivindicar el passat històric. Es considera que el Modernisme va finalitzar amb la 

mort del major representant, Joan Maragall, al 1911.  

Els primers passos del modernisme van lligats a l’aparició de L'Avens (L’Avenç); una  

revista presidida per Valentí Almirall, que va començar a donar forma al moviment 

                                                
7 Extret de l’enquesta d’usos lingüístics a l’Alguer 2015 (EULA 2015) 
8 ROSELL, Josep et al. Llengua Catalana i literatura, 1r Batxillerat. BCN: Barcanova, 2005. P: 
173-180. 
9 ORTEGA, Rudolf. En defensa de la llengua. Romanyà Valls: Angle Editorial, 2016, pàg 61 
10 ORTEGA, Rudolf. En defensa de la llengua. Romanyà Valls: Angle Editorial, 2016, pàg 106 
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(1881-1884).11 Més tard, al 1889 fins al 1893, sorgia la segona etapa de la revista, que 

adoptaria un nou model de llengua.  

En primer lloc es va canviar la grafia del Títol de la revista d’“Avens” a Avenç, introduint 

d’aquesta manera l’ús de la Ç, al 1891; va ser un canvi significatiu. La campanya 

lingüística de l’Avenç tenia l’objectiu de modificar l’ortografia i posar el llenguatge escrit 

d’acord amb el llenguatge parlat; així ho va dir Jaume Massó al 1891: Nosaltres hem fet 

per ara de la llengua el principal objecte dels nostros estudis, considerant-la l’element 

més necessari per a un poble que vulgui tenir personalitat pròpia i la primera arma per 

defensar les seves aspiracions i els seus ideals12. L’Avenç va reformar el sistema 

ortogràfic: introduí el canvi de y en i; l’accent obert; el signe de la L geminada (l·l) per 

distingir-la de la ll; els verbs pronominals, etc. Després foren adoptades per l’IEC i 

incorporades, l’any 1913, en les seves Normes Ortogràfiques.  

L’any 1891, l’Avenç va publicar el “Ensayo de gramática del catalán moderno”, el primer 

llibre de Pompeu Fabra on exposava la “teoria general” de les reformes iniciades. Oferí 

als catalans una llengua flexible i absolutament apta per a traduir l’esperit nacional. 

Fabra partia del català de Barcelona, però deixava un ampli marge de llibertat perquè 

pogués combinar-se amb els altres dialectes.13 Pompeu Fabra dedicà mitja vida a la 

correcció i difusió del català.  

Més endavant, gràcies a Pompeu Fabra i altres col·laboradors de la Secció Filològica 

de l’IEC es van redactar les normes ortogràfiques (realitzades el 1913, i publicades el 

1917), la Gramàtica (1918), les Converses Filològiques (1919-28), i el Diccionari General 

(1932). 

Del Modernisme en va sorgir un moviment cultural i ideològic: el Noucentisme. Es volia 

avançar en la modernització de Catalunya a través d’un ideari i vocabulari propi. Va ser 

molt present a la Catalunya de la segona i tercera dècada del segle XX. Als noucentistes 

els faltava una normativització ortogràfica, gramatical i lèxica.  

Eugeni d’Ors, a partir del 1906, establí les bases del moviment amb les seves glosses 

a “La Veu de Catalunya”. A través de més de 4.000 glosses publicades a les columnes 

d’opinió durant 16 anys, donava a conèixer el programa del moviment.  

L’interès per la llengua també es va constatar aquell mateix any 1906, del tretze al divuit 

d’octubre, amb el 1r Congrés Internacional de la Llengua Catalana.  

Més tard Enric Prat de la Riba institucionalitzava el Noucentisme i n’aplicava els ideals 

a la política. Durant aquest període es va constituir la Mancomunitat; una entitat política 

que unia les quatre diputacions provincials i que va representar la primera actuació 

política comuna moderna al Principat de Catalunya. 

2.2 Qüestió social: 

                                                
11 Generalitat de Catalunya. El modernisme (literatura).  
12 ORTEGA, Rudolf. En defensa de la llengua. Romanyà Valls: Angle Editorial, 2016, pàg 78 
13 COMALA, Romà. El Pi de les Tres Branques. Abadia de Montserrat, 1977. P: 45-47. 
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Entre el final del segle XIX i el principi del XX, Catalunya va rebre un important nombre 

d’immigrants  provinents de la resta de l’estat; un saldo positiu  de 83.004 persones (el 

3,33% dels residents a Catalunya)14, fet que va ajudar que el nombre de persones 

castellanoparlants creixés.  

Durant el s. XIX la immigració provinent d’Aragó es va moure de Lleida i València cap a 

Manresa i Barcelona. Més tard, al decenni entre el 1877 i el 1887 van arribar els primers 

murcians, s’hi va registrar, només al Barcelonès, una immigració de 3.000 a 4.000 

persones de llengua castellana. Entre el  1920 i el 1970 els Països Catalans van rebre 

l’allau migratòria més important de la seva existència, uns dos milions de persones.  

2.3 Moviments històrics 

Sovint el català s’ha trobat amb etapes de la història que n’han intentat impedir l’ús de 

la llengua. En seria un exemple la dictadura de Primo de Rivera. El dia 13 de setembre 

de 1923 acabaren amb un període en què perdurava la desorganització militar, i 

l’augment del catalanisme; esclatà un cop d’estat promogut per Primo de Rivera.  

La llengua catalana que havia adquirit ús en esferes socials i polítiques, fou una de les 

causes del cop d’estat. Al cap de 5 dies de prendre el poder va dictar sancions per frenar 

el separatisme, una norma que estava en contra de la utilització  del català en l’àmbit 

oficial.15 Un mes després del cop d’estat es publicava al  “Boletín Oficial de la Provincia 

de Gerona” una circular que ordenava la castellanització de l’ensenyament. En l’àmbit 

de les repercussions personals, voldria dir al 1924 Gaudí fou detingut i apallissat per 

negar-se a parlar en castellà.  

Al 1925 es va suprimir la Mancomunitat de Catalunya. I l’any següent Macià, des de 

l’exili va organitzar una invasió a Catalunya, però aquest complot fracassà, encara que 

augmentà l’interès internacional de l’afer.  

Al 1931 quan la dictadura havia fracassat i intentava tornar a la “normalitat” amb la 

Dictablanda del general Berenguer (1930-31), es va proclamar la IIa República; el 14 

d’abril de 1931. Va produir un capgirament força important per al català16.  Quinze dies 

després de la proclamació de la República es va publicar al Diario Oficial de la República 

un Decret pel qual es derogaven totes aquelles normes que prohibien l’ús del català a 

les escoles. Tot i aquest fet, el català no fou declarat oficial. 

Durant la Segona República, es va aprovar el primer Estatut d’Autonomia de Catalunya, 

(dit Estatut de Núria), al 1932. Impulsat per Francesc Macià, i aprovat després que el 2 

d’agost el 99% dels votants, amb el 75% del cens, hi estiguessin d’acord; vull remarcar 

que les dones encara no tenien dret a vot, i tot i així 400.000 dones aproximadament 

van signar un manifest per adherir-s’hi.17 L’Estatut de Núria reconeixia el català com a 

llengua oficial de Catalunya, i amb el castellà s’instaurava el bilingüisme. Catalunya es 

feia responsable de l’ensenyament, del règim municipal i la divisió territorial, del dret civil 

                                                
14 CABRÉ, Anna i PUJADAS, Isabel. “La població: immigració i explosió demogràfica”. Dins: 
NADAL, J.; MALUQUER, J.; SUDRIÀ C. i CABANA F.  Història econòmica de la Catalunya 
contemporània (vol. 5). BCN: Ed. Enciclopèdia Catalana, 1989. 
15 FERRER, Francesc. La Persecució Política de la Llengua Catalana. BCN: Ed. 62, 1985. P: 139. 
16 FERRER, Francesc. La Persecució Política de la Llengua Catalana. BCN: Ed. 62, 1985. P: 153. 
17 «Estatut de Catalunya de 1932». L'Enciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana. 
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i hipotecari, de l’organització judicial, de les obres públiques, de la beneficència, de la 

riquesa agropecuària i de l’ordre públic. 

Al 1936 una part de l’exèrcit i de les organitzacions de dretes es va enfrontar al govern 

de la Segona República; el 17 de juliol de 1936 es va iniciar un alçament militar a Melilla, 

l’endemà s’havia estès per tot Espanya: Francisco Franco havia impulsat un cop d’estat, 

d’aquesta manera és com es va desencadenar la Guerra Civil Espanyola. Va perdurar 

fins a l’1 d’abril de 1939 quan Franco va proclamar la fi de la Guerra Civil. En aquell 

moment s’iniciava una dictadura; el franquisme: les seves bases ideològiques es 

basaren en la majoria dels que li oferien suport; sectors tradicionalistes, feixistes i 

conservadors. Va ser un règim polític autoritari i dictatorial que va transcórrer entre el 

1939 i el 1975. 

Durant els primers anys de la dictadura franquista el català va estar molt perseguit i va 

quedar únicament per a l’ús familiar. El castellà passava a ser l’única llengua oficial, és 

a dir, la que es faria servir en àmbits d’educació, administració, i premsa.  

Amb la dictadura de Franco es va dur a terme l'exclusió del català a les escoles, va 

prohibir-se en làpides de les tombes, es canviaren noms propis al castellà, el català 

només es podia parlar en l’àmbit privat; va estar prohibit a la Universitat, a les 

publicacions, als noms comercials i industrials18. Van estar excloses persones i 

intel·lectuals catalans. Explica Josep Benet al 1964, als Coloquios Cataluña-Castilla: “... 

en una palabra, es preciso normalitzar la situación actual de la lengua catalana...” feia 

esment d’una possible restitució de l’oficialitat, es proposava portar el català a àmbits 

d’ús vedats en la dictadura, com ara l’ensenyament, els mitjans audiovisuals, i la 

premsa19. 

Al 1938 es va abolir l’Estatut de Núria, i qualsevol manifestació d’autonomia. 

  

                                                
18 Extret de l’Ara Vuit eines de repressió del català durant el franquisme, escrit el 17-05-2015 
19 ORTEGA, Rudolf. En defensa de la llengua. Romanyà Valls: Angle Editorial, 2016, pàg 222 
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3.  Principis de normalització lingüística 

Abans de res, vull dir que al treball tractaré principalment la normalització lingüística, 

encara que en algun punt es faci esment de la normativització, dos termes diferents.  

La normalització lingüística consisteix a fer normal l’ús d’una llengua en el territori propi, 

present en tots els àmbits d’ús. Es basa en una voluntat política (voluntat de defensar la 

llengua), en la normativització (normativa de la llengua, explicada més endavant), en 

l’estandardització (una varietat neutra, que supera les diferències dialectals), en la 

política lingüística (el govern ha de crear una direcció general de política lingüística, 

perquè realitzi una planificació lingüística i la dugui a terme). El model lingüístic català 

ja existia, però era poc conegut i necessitava difusió.   

3.1 Procés d’estandardització20 

Es tracta d’un procés social per tal d’aconseguir una llengua ben definida i amb plenitud 

de funcions. Es caracteritza per ocupar àmbits escrits i orals, estant a disposició de la 

societat. 

Einar Haugen a Dialect, Language, Nation21 deia que un procés de normalització 

lingüística estava format per quatre fases; dues fan referència a l’estructura lingüística i 

les altres dues a l’ús.  

Primer punt: Selecció: consisteix a posicionar-se per una determinada varietat 

lingüística, encara que també es pot construir a través de diverses varietats diferents. 

Einar en aquest punt es referia més aviat per a altres territoris com per exemple l’italià, 

ja que tenien força dialectes diferenciats, i van haver d’escollir-ne un per estandarditzar-

lo. L’objectiu de fer una llengua estàndard és facilitar la comunicació entre els parlants 

d’aquesta llengua. 

En el cas català, es pot observar en canals de comunicació que la parla freqüent deriva 

del dialecte oriental. L’IEC va fer una proposta del català estàndard oral de la llengua 

catalana en els nivells de la fonètica (1990) i de la morfologia (1992); aquesta proposta 

materialitza en la terminologia que classifica les propietats lingüístiques, parla també del 

registre formal i l’informal dins de l’estàndard. En el model composicional es tradueix en 

un estàndard que pot adoptar diversos accents segons la procedència geogràfica del 

parlant que en fa ús.22 

Segon punt: Codificació: vindria a ser el concepte de normativització; és un procés 

d’establiment de les normes lingüístiques; per aconseguir una llengua apta per a la 

comunicació; és a dir, establir les regles gramaticals i lèxiques d’una llengua.  

                                                
20 BIBILONI, Gabriel. Llengua estàndard i variació lingüística. BCN: CONTEXTOS 3i4, 1997. 
P:33-39 
21 Haugen, Einar. Dialect, Language, Nation. Amèrica: New Series, Vol 68, Núm 4 (Agost 1966), 
p: 922-935  
22 CASALS, Daniel; FAURA Neus. El català als mitjans de comunicación. BCN: Ed UOC, 2010 
pàg 13. 
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La codificació és una operació tècnica, diu Gabriel Bibiloni23, és com una tasca de 

laboratori, realitzada pels tècnics: gramàtics, lingüistes, acadèmics, ... Però, una llengua 

codificada no és encara una llengua estandarditzada.  

Aquest darrer punt comporta tres etapes; establir les normes ortogràfiques, fixar la 

morfologia i les regles sintàctiques, i la confecció del lèxic.  El català ha realitzat aquestes 

etapes en l’ordre indicat; normes ortogràfiques (1913), Gramàtica Catalana de Pompeu 

Fabra (1912 i 1918), i el Diccionari General de la Llengua Catalana (1932). Una llengua 

codificada és com un codi de circulació.  

En el cas del català aquest punt es va iniciar a partir de finals del s. XIX de la mà de 

Pompeu Fabra. Ha estat possible, per exemple, gràcies a la campanya de l’Avenç, la 

implicació de Prat de la Riba i la Mancomunitat, l’obra de Pompeu Fabra, l’IEC, DIEC. 

Tercer punt: Implementació (dit també: extensió de l’ús i del coneixement): a través de 

diferents instruments polítics (per exemple en l’escolarització) que s’estengui la varietat 

codificada.  

En el cas del català s’han regulat els drets lingüístics del català; fixats als punts 1 i 2 de 

l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006. A més a més existeixen lleis 

que regulen la presència del català en diversos àmbits socials.  

Quart punt: Elaboració funcional: és un desenvolupament de l’acció codificadora; 

s’entén com l’actualització, l’enriquiment, i l’especialització dels recursos expressius de 

la llengua. 

En el cas català, el 1985 es va crear el TERMCAT, que té com a objectiu: estendre les 

seves funcions a l’establiment de la llengua especialitzada24. Com: Diccionari de Gestió 

ambiental, Lèxic de fàrmacs, entre d’altres. També s’estableixen els estils propis de 

camps professionals, com el llenguatge periodístic, l’administratiu o el jurídic. 

Una llengua estàndard és el resultat final d’aquests quatre punts, d’aquesta manera 

s’aconsegueix un ús efectiu dins la societat. S’ha de dir que encara faltaria un últim 

requisit; l’acceptació social. El poder polític assegura una extensió de l’ús estàndard a 

través del sistema d’ensenyament (públic), els mitjans de comunicació (públics) i 

l’administració (pública). Aquesta varietat ha de ser considerada com a referència per la 

població; i perquè passi ha de ser un model adequat, correcte i acostat a la parla. 

  

                                                
23 BIBILONI, Gabriel. Llengua estàndard i variació lingüística. BCN: CONTEXTOS 3i4, 1997. Pàg 
35 
24 CASALS, Daniel; FAURA Neus. El català als mitjans de comunicación. BCN: Ed UOC, 2010 
pàg 19. 
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4. Legislació referent al català 

Una llengua necessita tenir figures de protecció legal i jurídica per poder desenvolupar-se.  

                                                                                                                    Romero, Sílvia; CPNL 

La Constitució Republicana de 1931 era la primera que feia referència als idiomes no 

castellans.25 L’article 4 d’aquesta Constitució deia: 

"El castellà és l'idioma oficial de la República. Tot espanyol té obligació de saber-lo i dret 

a usar-lo, sense perjudici dels drets que les lleis de l'Estat reconeguin a les llengües de 

les províncies i regions." ... "Llevat que es disposi en lleis especials, a ningú es podrà 

exigir el coneixement, ni l'ús de cap llengua regional."26 

L’article 50 de la mateixa constitució quan parla d’ensenyament, s’hi dirigeix així: 

"Les regions autònomes podran organitzar l'ensenyament en les seves llengües 

respectives d'acord amb les facultats que es concedeixen en els seus Estatuts. És 

obligatori l'estudi de la llengua castellana, i aquesta es farà servir també com a 

instrument d'ensenyament en tots els centres d'instrucció primària i secundària de les 

regions autònomes. l'Estat podrà mantenir o crear-hi institucions docents de tots  

els graus en l'idioma oficial de la República" 27. 

El procés de recuperació del català a Catalunya s’inicia amb el restabliment de la 

Generalitat i amb l’aprovació de l’Estatut.  

La Constitució espanyola i els Estatuts de Catalunya establien l'oficialitat del català; a la 

Constitució vigent del 1978 consta la cooficialitat del català, juntament amb el castellà. 

Diu al Títol preliminar; article 3: 

1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el 

deure de conèixer-la i el dret a usar-la. 

2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives 

comunitats autònomes d'acord amb els seus Estatuts. 

3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni 

cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció.28 

 

Efectivament també consta en l’Estatut de Núria (1932); a l’Article 2, vindria a dir que 

el català és la llengua de Catalunya, i la declara oficial, encara que l’oficialitat era 

compartida entre el català i el castellà, i a més, objecte d’ensenyament:  

Article 2: 

“L’idioma català és, el mateix que el castellà, llengua oficial a Catalunya. Per a les 

relacions oficials de Catalunya amb la resta d’Espanya, així com per a la comunicació 

entre les Autoritats de l’Estat i les de Catalunya, la llengua oficial serà el castellà. 

Qualsevol disposició o resolució oficial dictada dintre de Catalunya, haurà d’ésser 

publicada en ambdós idiomes...” “... La notificació es farà també en aquesta forma si així 

                                                
25 FERRER, Francesc. La Persecució Política de la Llengua Catalana. BCN: Ed. 62, 1985. P: 154. 
26 Fragment traduït de la Constitució Espanyola Republicana del 1931. 
27 Ídem 18. 
28 Fragment traduït de la Constitució Espanyola del 1978. 
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ho sol·licita la part interessada. Dintre del territori català, els ciutadans, sigui la que sigui 

llur llengua materna, tindran dret a elegir l’idioma oficial que prefereixin en llurs relacions 

amb els Tribunals, Autoritats i funcionaris de totes classes, tant de la Generalitat com de 

la República. Qualsevol escrit o document que es presenti davant dels Tribunals de 

Justícia, redactat en llengua catalana, haurà d’anar acompanyat de la corresponent 

traducció castellana, si així ho sol·licita alguna de les parts. Els documents públics 

autoritzats pels fedataris a Catalunya, podran ésser redactats indistintament en castellà 

o en català, i obligadament en una o altra llengua, a petició de la part interessada. En 

tots els casos, els respectius fedataris públics expediran en castellà les còpies que 

hauran de tenir efecte fora del territori català.” 29 

En parla l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 1979: 

Article 3  

1. La llengua pròpia de Catalunya és el català.  

2. L'idioma català és l'oficial de Catalunya, així com també ho és el castellà, oficial 

a tot l'Estat espanyol. (art. 3.1 i 2 CE)  

3. La Generalitat garantirà l'ús normal i oficial d'ambdós idiomes, prendrà les 

mesures necessàries per tal d'assegurar llur coneixement i crearà les condicions 

que permetin d'arribar a llur igualtat plena quant als drets i deures dels ciutadans 

de Catalunya. (Arts.3.3 || 148.1.17) .30 

Consta també a l’Estatut d’Autonomia del 2006: 

Article 6. La llengua pròpia i les llengües oficials  

1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua 

d’ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de 

comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua normalment emprada 

com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.  

2. El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la 

llengua oficial de l’Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d’utilitzar les 

dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de 

conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han d’establir les mesures 

necessàries per a facilitar l’exercici d’aquests drets i el compliment d’aquest 

deure. D’acord amb el que disposa l’article 32, no hi pot haver discriminació per 

l’ús de qualsevol de les dues llengües. 

3. La Generalitat i l’Estat han d’emprendre les accions necessàries per al 

reconeixement de l’oficialitat del català a la Unió Europea i la presència i la 

utilització del català en els organismes internacionals i en els tractats 

internacionals de contingut cultural o lingüístic.  

4. La Generalitat ha de promoure la comunicació i la cooperació amb les altres 

comunitats i els altres territoris que comparteixen patrimoni lingüístic amb 

Catalunya. A aquests efectes, la Generalitat i l’Estat, segons que correspongui, 

poden subscriure convenis, tractats i altres mecanismes de col·laboració per a 

la promoció i la difusió exterior del català.  

                                                
29 Fragment de l’Estatut de Núria de 1932. 
30 Fragment de l’Estatut d’Autonomia de 1979. 
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5. La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, és la llengua pròpia d’aquest 

territori i és oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableixen aquest Estatut i 

les lleis de normalització lingüística. 31 

A més a més s’han aprovat algunes normes que defensen el català, seria el cas de: 

 La Llei 12/1982, de 8 d’octubre, sobre canvis de nom dels municipis de 

Catalunya (DOGC 1434, del 24). Va significar un pas important en la 

recuperació dels topònims de Catalunya, consolidat en l’article 12 de la Llei 

7/1983, de 18 d’abril. 

 

 Llei 7/1983 de 18 d’abril de 1983, de normalització lingüística a Catalunya. 

DOGC núm. 322, de 22 d'abril de 1983, i BOE núm. 112, d'11 de maig de 

1983.  

 

 Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l’ús de les llengües oficials 

per part de l’administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC 827, de 

10.04.1987) 

 

 Llei 20/1987 de 12 de novembre de 1987, de creació de l'Entitat Autònoma 

Institució de les Lletres Catalanes. DOGC núm. 922, de 2 de desembre de 

1987; BOE núm. 308, de 25 de desembre de 1987.  

 

 Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia (DOGC 1434, de 

24.04.1991) 

 

 Llei 8/1991 de 3 de maig de 1991, sobre l'autoritat lingüística de l'Institut 

d'Estudis Catalans. DOGC núm. 1440, de 8 de maig de 1991; BOE núm. 132, 

de 3 de juny de 1991. 32 

 

 Carta europea de 5 de novembre de 1992 de les llengües regionals o 

minoritàries (BOE 222, de 15 de setembre de 2001, i correcció d’errades al 

BOE 281, de 23 de novembre de 2001; BOE suplement 15 en llengua 

catalana, d’1 d’octubre del mateix any) 

 

 Decret 14/1994, de 8 de febrer, pel qual es regula l’exigència del coneixement 

del català als concursos per a la provisió de llocs de treball de Catalunya 

reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal (DOGC 1859, 

d’11.02.1994, i correcció d’errades en el DOGC 1893, de 6.05.1994). 

 

 Llei 1/1998 de 7 de gener de 1998, de política lingüística. DOGC núm. 2553, 

de 9 de gener de 1998; BOE núm. 36, de 11 de febrer de 1998.  

 

 

                                                
31 Fragment de l’Estatut d’Autonomia del 1932. 
32 Departament de Documentació Autonòmica, Direcció de Documentació, Senat 
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 Decret 204/1998, de 30 de juliol, sobre l’ús de la llengua catalana als 

documents notarials (DOGC 2697, de 6.08.1998) 

 

 Decret 208/1998, de 30 de juliol, pel qual es regula la correcció lingüística dels 

noms i cognoms (DOGC 2698, de 7.8.1998) 

 

 Decret 119/2000, de 20 de març, de traducció i interpretació jurades  (DOGC 

3110, de 30.03.2000) 

 

 Decret 152/2001, de 29 de maig sobre avaluació i certificació de 

coneixements de català (DOGC 3406, d’11.06.2001) 

 

 Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català 

i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de 

treball de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 3660, de 

19.06.2002) 

 

 Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya 

(DOGC 4543, de 3.01.2006) 

 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC 5422, del 16); diu: –cito 

textualment– el projecte lingüístic ha d’incloure els aspectes relatius a 

l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre, entre els quals hi ha d’haver 

en tot cas els següents: El tractament del català com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge... 

 

 Decret 371/2011, de 19 de juliol, d'organització transversal de la política 

lingüística. DOGC núm. 5925, de 21 de juliol de 2011 
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5.  Llei de Normalització lingüística 

Llei 7/1983 de 18 d’abril de 1983, de Normalització lingüística a Catalunya. 

La llei 7/1983 fou aprovada el 6 d’abril del 1983 pel Parlament de Catalunya. Era el 

primer cop que Catalunya tenia una norma que regulava la qüestió lingüística.  

El català, abans que aquesta llei fos aprovada, es trobava en una situació precària. Així 

doncs, la llei esmentada tenia com a objectiu prioritari superar la desigualtat lingüística33 

i impulsar la normalització de l’ús de la llengua catalana. 

Aquesta llei fou la més important, i la que va tenir més pes sobre la població. Volia 

emparar i fomentar l’ús del català, donar efectivitat a l’ús oficial, normalitzar-ne l’ús als 

mitjans de comunicació, i poder estendre’n el coneixement. El procés impulsat per la Llei 

de normalització lingüística va tenir un gran ressò en l’àmbit de l’administració i sobretot 

en l’ensenyament. 

De manera oficial se centrava especialment en la justícia, els efectes jurídics en català 

són igual de vàlids com si haguessin estat redactats en castellà; diu també que ningú ha 

de ser discriminat per parlar-la, les persones jurídiques –textualment– han de respectar-

la perquè els ciutadans es poden adreçar en català o bé en castellà, les dues llengües 

oficials. 

Els treballadors de l’administració han de posseir el coneixement del català necessari 

per a atendre amb normalitat. La Llei 7/1983 establia que el català com a llengua pròpia 

de Catalunya ho és també de la Generalitat, de l’Administració territorial catalana i de 

l’Administració local. 

Va tenir força repercussió en l’educació; deia –cito literal de la llei– que el català ha 

d’ésser ensenyat en tots els nivells educatius, tots els infants de Catalunya han de poder 

utilitzar de manera correcta el català i el castellà: Ningú no pot tenir el certificat de grau 

de l’ensenyament bàsic sense un coneixement suficient del català i el castellà. Els 

professors i mestres han de fer del català un vehicle d’expressió normal. 

Satisfeia (en part) una reivindicació de Catalunya, i obria una etapa que posava fi al 

període de persecució de la llengua. 

Calia en primer lloc, estendre i generalitzar el coneixement del català entre el conjunt de 

la població. Gràcies a la llei la població va incrementar el coneixement del català: del 

79’9% que l’entenia al 1981 es passa al 95’0% l’any 1996, i el 31’5% que el sabia 

escriure l’any 1986 es passa al 45’8% al 1996.34 

Calia també, promoure’n l’aprenentatge entre els mestres i el personal al servei públic. 

Només el 35% dels mestres d’EGB el sabia parlar i escriure35.  

Hi hagué una gran voluntat de cercar consens; la nova proposta fou elaborada per la 

Comissió de Política Cultural amb representants de tots els grups: CiU, Grup Socialista, 

                                                
33 Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya: pàg. 3 
34 Dades extretes del document: 30 anys de política lingüística. 
35 Extret d’un estudi de la Fundació Jaume Bofill. 
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PSUC, Centristes, Esquerra Republicana i PSA. Van treballar-hi durant trenta-un mesos, 

i en acabar-la va rebre el suport de totes les formacions polítiques, és a dir cent trenta-

quatre vots a favor i una abstenció. 

Un cop publicada, el President de l’Estat, Felipe González, promogué un recurs contra 

part d’aquesta llei catalana, foren declarats inconstitucionals en sentència de 26-juny-

1986. El Tribunal Constitucional va considerar que s’envaïen les competències estatals, 

i s’infringia la seguretat jurídica, és per això que apartats de la llei estan declarats nuls, 

com en seria l’exemple del subapartat dos de l’Article 4, sobre protecció judicial. 

5.1 Manifest dels 2300: 

Durant el període de temps en què es duia a terme la discussió de la llei de normalització 

lingüística del català del 1983, van aparèixer persones contràries, com es pot apreciar 

en el manifest dels 2300. 

Es tracta del famós Manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, del 

març del 1981 -popularment anomenat de los 2.300, encara que només se'n van 

conèixer 19 signants-, entre ells: Federico Jiménez, Santiago Tarancón, Amando de 

Miguel, Carlos Sahagún i José Luís Reinoso; que acusaven aquesta llei de discriminar 

el castellà, i els seus habitants respecte la resta d’Espanya. 

Es criticava la política lingüística que es volia dur a terme, especialment en l’àmbit de 

l’educació. 

“Los abajo firmantes, intelectuales y profesionales que viven y trabajan en Cataluña, 

conscientes de nuestra responsabilidad social, queremos hacer saber a la opinión 

pública las razones de nuestra profunda preocupación por la situación cultural y 

lingüística de Cataluña. (...) Altos cargos de la Generalidad repiten últimamente para 

justificar el intento de sustitución del castellano por el catalán como lengua escolar de 

los hijos de los emigrantes. Se dice sin reparo que esto no supone ningún atropello, 

porque los emigrantes «no tienen cultura» y ganan mucho sus hijos pudiendo acceder 

a alguna. (...) No es menos criticable el acoso propagandístico creado en torno a la 

necesidad de hablar catalán si se quiere «ser catalán» o simplemente vivir en Cataluña. 

(...) Es preciso defender una concepción pluralista y democrática, no totalitaria, de la 

sociedad catalana, sobre la base de la libertad y el respeto mutuo y en la que se pueda 

ser catalán, vivir enraizado y amar a Cataluña, hablando castellano. (...)”36 

l ni aquells atacs ni tots els que els han seguit d'aleshores ençà, no han aconseguit 

alterar el clima de bona convivència ciutadana, ni promoure el rebuig del català entre la 

població immigrada. Ben al contrari, la demanda de més català a l'escola, per exemple, 

era un clam, en plena efervescència del Manifiesto i molt després, i sovint tenia tons 

d'exigència.37 

  

                                                
36 Fragments del manifest dels 2.300; datat del 25 de gener de 1981; Barcelona. 
37 Extret del document: Ja tenim llei de política lingüística, pàg:1 
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6. Llei de Política lingüística 

Llei 1/1998 de 7 de gener de 1998, de Política lingüística. 

En el temps que va estar en vigència la Llei de Normalització lingüística del 1983 es van 

produir canvis transcendents: en el camp tecnològic s’havia generalitzat l’ús de la 

informàtica i de les autopistes de la informació; en el camp cultural i comercial s’havia 

establert la llibertat de comerç, que ha generalitzat els préstecs culturals; en el camp 

polític, Espanya s’havia incorporat a la Unió Europea, regida pel principi del 

multilingüisme, i d’altra banda la Generalitat havia assumit moltes de les competències 

previstes en l’Estatut; en el camp sociolingüístic, s’havia generalitzat el coneixement del 

català.  

A partir del principi dels anys noranta, van aparèixer nous reptes que la Llei no podia 

abastar. Amb aquesta situació, el Parlament va aprovar la llei 1/1998, de política 

lingüística. 

Aquesta llei fou aprovada pel Parlament el 7 de gener de 1998, va comptar amb el vot 

favorable de més del vuitanta per cent dels diputats. La Llei va ser promulgada pel 

president de la Generalitat el 7 de gener, publicada al DOGC en versió catalana, 

castellana i aranesa el dia 9 del mateix mes i que va entrar en vigor al cap de vint dies.  

La Llei de Política lingüística està basada en la llei de Normalització lingüística anterior, 

del 198338. Explica la voluntat política de la Generalitat de Catalunya de continuar 

impulsant el procés de recuperació i de presència del català. 

Aquesta llei ha tingut una gran transcendència en la història de la llengua i en els seus 

anys de vigència ha permès que se n’estengués el coneixement entre la gran majoria 

de la població. Ha estat una política concertada entre tots els sectors de la societat. 

La llei es va adaptar a les necessitats actuals; la regulació dels mitjans de comunicació 

i les indústries culturals, i establir una normativa lingüística destinada al món 

socioeconòmic, amb l’objectiu d’avançar en la generalització del coneixement del català. 

També ordenava al Govern de la Generalitat l’adopció de mesures de foment de la 

llengua catalana en diferents àmbits.  

La modificació i l’actualització de la Llei del 1983 van permetre també consolidar el 

compromís estatutari d’arribar a la plena igualtat pel que fa als drets i els deures 

lingüístics i, de manera especial, conèixer les dues llengües oficials i usar-les, cosa que 

comporta que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya hagin de conèixer la llengua 

catalana i la castellana. 39 Aquesta Llei va aprofundir en educació i sobretot en l’àmbit 

administratiu. 

Va significar un gran pas per la normalització del català, el procés de recuperació per la 

llengua, i un gran instrument de cohesió social. Gràcies a l’aprovació d’aquesta llei 

                                                
38 «Llei de política lingüística». L'Enciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana. 
39 Extret del document: Legislació lingüística de Catalunya pàg: 157 
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l’evolució de la comprensió del català havia augmentat del 53,1% l’any 1983, al 83,2% 

el 201240.  

L’entrada en vigor de la Llei 1/1998 va significar un cert alleujament per a certs sectors; 

fou una tasca complicada ja que ni el grup parlamentari del PP ni el d'ERC no estaven 

disposats a sacrificar una part de les seves conviccions per arribar a un text únic.   

La publicació d’aquesta llei no va millorar el clima, on persones i mitjans de comunicació 

que lluitaven contra la normalització des del temps del Manifiesto van continuar aquesta 

lluita.  

La polèmica sobre la llengua havia assolit en àmbits polítics i mitjans de comunicació, 

un grau de crispació mai vist a Catalunya. 

La nova llei del català va provocar un enfrontament entre el Govern del PP i CiU. El 

número dos del Govern espanyol, Francisco Álvarez Cascos, deia que el motiu pel qual 

el PP català havia votat NO a la nova llei lingüística era que aquesta norma "és contrària 

a l'esperit de llibertat i de convivència".  

Minuts després que el Parlament aprovés la nova Llei (1/1998) amb el suport del 80% 

dels diputats, Pujol va advertir a Álvarez Cascos: "Que ningú pretengui crear-nos des 

de fora problemes que aquí no tenim". Poc abans, el vicepresident del Govern havia 

declarat a Madrid que el PP català considerava que la llei lingüística "és contrària a 

l'esperit de llibertat i de convivència que ha de presidir les regles del joc en una comunitat 

bilingüe com la catalana". Álvarez Cascos afegia que Ies sancions i les imposicions 

(lingüístiques) podien produir un efecte contrari "al desitjat de fomentar l'ús del català” 
41. 

El senador de CiU, Joaquim Ferrer, assegurava a l'emissora COM Ràdio que les 

conseqüències sobre el pacte PP-CiU serien notòries, (l’aliança per aconseguir 

l'estabilitat del Govern d'Aznar, des del 1996) Pujol es va negar a pronunciar-se en públic 

sobre aquesta qüestió.  

La Llei de  Política lingüística va tenir el suport dels nacionalistes, els socialistes, els 

independentistes d'Àngel Colom i Iniciativa Els Verds; és a dir, del 80%. En contra van 

votar: el PP, ja que deien que la llei atemptava contra la llibertat dels castellanoparlants; 

i els independentistes d'ERC, que creien que la Llei mantenia el català en una situació 

de prostració. L'únic diputat del Partit dels Comunistes (PCC), Fidel Lora, escindit del 

grup d'Iniciativa, es va abstenir. 

L'expresident del PP català Aleix Vidal-Quadras i tres diputats conservadors afins a les 

seves posicions radicals sobre la llengua i el nacionalisme en general van abandonar 

l'hemicicle durant la votació parcial de l'articulat de la llei per no haver de votar a favor 

d'alguns articles. El líder parlamentari del PP, Josep Curto, va donar mostres evidents 

del disgust que li va provocar l'actitud de Vidal-Quadras. 

                                                
40 «El parlament commemora els trenta anys de la llei de normalització lingüística» Vilaweb, 15-
07-2013.  
41 Extret d’ El País: “La aprobación de la ley del catalán provoca un nuevo enfrentamiento entre 
Pujol y Gobierno. 31-12-1997 
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Per molt que la llei els -ens- sembli insuficient, cap nacionalista no ha de negar ni 

regatejar el seu suport a l'aplicació d'una llei que permet avançar en el camí de la 

normalització.  
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7.  La introducció del català a les escoles 

A partir del 1975, l’any en què mor el dictador, a Espanya va començar un període de 

recuperació democràtica. A poc a poc, es va anar introduint el català a l’escola: es podia 

tornar a ensenyar el català i en català. Però després de dècades de prohibicions no hi 

havia ni prou mestres, ni prou recursos.  

Amb el decret 1433/1975 s’obrí un camí per introduir el català a l’escola, encara que  de 

manera voluntària, tal i com m’explicava Jordi Mir, amb l’objectiu essencial d’“asegurar 

el fácil acceso al castellano, lengua nacional y oficial, de los alumnos que hayan recibido 

otra lengua española como 

materna”.  

Calia formar mestres i, en un 

primer moment, aquesta tasca 

la van agafar els Instituts de 

Ciències de l’Educació (ICE) de 

la Universitat Central (UB) i la 

Universitat Autònoma (UAB). 

Els primers cursos de reciclatge 

es van organitzar de manera 

oficial aquell mateix curs 1975-

1976.  

A partir de la segona meitat dels 

anys vuitanta, van sortir 

mestres amb l’especialitat de 

llengua catalana de les escoles 

universitàries de formació del 

professorat. Això els capacitava 

per impartir aquesta matèria a 

l’ensenyament primari. La 

Generalitat va considerar que el 

Reciclatge de Mestres havia 

complert la seva funció provisional.42 

Tan bon punt es va recuperar l’autogovern, amb el restabliment de la Generalitat, 

l’ensenyament del català es va convertir en una prioritat.  

Gràcies a l’Associació de Mestres Rosa Sensat, els professors de la Junta Assessora 

per als Estudis de Català —formats i titulats abans del 1978— i la promoció del concepte 

d’escola catalana feta per la Delegació d’Ensenyament de Català d’Òmnium Cultural 

van ser factors decisius per a la introducció de la llengua.43 

                                                
42 Extret del document La llengua a l’escola catalana, un model d’èxit. Pàgina 45 
43 Extret del document La llengua a l’escola catalana, un model d’èxit. Pàgina 41 - 43 

Curs de Reciclatge de Català. 

Fons particular de Magda Carulla 
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El català va retornar a les escoles de manera legal amb l’aprovació del Decret 

1433/1975, “por el que se regula la incorporación de las lenguas nativas en los 

programas de los Centros de Educación Preescolar y General Básica”. 

Però, un dels grans problemes fou formar els mestres; molts d’ells ni tan sols parlaven 

el català i la gran majoria de mestres catalanoparlants no podien ensenyar-ne perquè 

havien rebut l’escolarització en castellà i no el sabien escriure. Per fer front a aquests 

reptes va néixer el Servei d’Ensenyament del Català, el primer Servei de la Generalitat 

provisional, s’encarregava d’incentivar a usar la llengua catalana i d’aprendre-la.  

Després de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia  del 1979 l’Estat va traspassar a la 

Generalitat les competències en matèria d’ensenyament. D’aquesta manera, la 

Generalitat es va convertir en l’autoritat educativa a Catalunya, i a partir d’aquell moment 

per ser mestre i professor a Catalunya calia tenir el coneixement del català, es va aplicar 

en les convocatòries d’oposicions de primària i de secundària. Amb la recuperació de la 

democràcia.  

Amb la Llei 7/1983 de Normalització lingüística es van establir les bases per a la 

generalització de l’ensenyament del català i en català. 

Els principis de la Llei 7/1983 eren:  

1. Declarar el català llengua pròpia de l’ensenyament en tots els nivells educatius. 

 

2. Establir que els infants tenen dret a rebre els primers ensenyaments en la seva 

llengua habitual, sigui aquesta el català o el castellà.  

 

3. Prohibir que els alumnes siguin separats en centres ni en grups de classe 

diferents per raó de la seva llengua habitual.  

 

4. Garantir que tots els alumnes, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar 

l’ensenyament, acreditin un coneixement suficient de les dues llengües oficials 

(han de poder utilitzar-les normalment i correctament) al final de l’educació 

obligatòria. 

Als llocs on la població escolar no catalanoparlant era superior al 60%, es van posar en 

funcionament els Plans Intensius de Normalització Lingüística (PINL), per aconseguir 

que la llengua i la cultura catalanes fossin la llengua i la cultura de l’escola44. 

En aquelles escoles on la llengua catalana encara no era utilitzada el Consell Escolar 

del centre havia d’elaborar un projecte de normalització lingüística, en el qual s’havia de 

tenir una cura especial en l’aprenentatge del català als primers nivells de l’ensenyament. 

Amb la reforma educativa: Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE) del 

govern espanyol duta a terme l’octubre del 1990, es volia promoure decrets per a tots 

els nivells educatius que permetien generalitzar el català com a llengua d’ensenyament 

i d’aprenentatge a tots els centres de Catalunya.  

                                                
44 Extret del document La llengua a l’escola catalana, un model d’èxit. Pàgina 46 
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El català es consolida definitivament com a llengua de referència a l’escola. El seu ús 

preeminent es va veure ratificat per la Llei 1/1998 que reafirmava i actualitzava els 

principis de la Llei de normalització lingüística de 1983.  

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Article 21. 

1. El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en 

l’ensenyament no universitari.  

 

2. Els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja 

sigui aquesta el català o el castellà. L’Administració ha de garantir aquest dret i 

posar els mitjans necessaris per a fer-lo efectiu. Els pares o els tutors poden 

exercir-lo en nom de llurs fills instant que s’apliqui.  

 

3. L’ensenyament del català i del castellà ha de tenir garantida una presència 

adequada en els plans d’estudi, de manera que tots els infants, qualsevol que 

sigui llur llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar 

normalment i correctament les dues llengües oficials al final de l’educació 

obligatòria.  

Amb la sentència de 2010 del TC al recurs contra l’Estatut d’autonomia de Catalunya 

del 2006, començava una batalla per tal d’introduir el castellà com a llengua vehicular: 

“es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por 

los poderes públicos competentes como vehiculares, siendo en tales términos los 

particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de ellas”. 45 

La Llei 8/2013, per a la Millora de la Qualitat Educativa, estableix per a tot l’Estat 

l’obligatorietat de l’oferta d’ensenyaments en castellà. Tot i que s’hi reconeix la 

possibilitat que es puguin impartir “assignatures no lingüístiques” exclusivament en la 

llengua cooficial. I s’adverteix que en aquest cas “l’Administració educativa ha de 

garantir una oferta docent sostinguda amb fons públics en què el castellà sigui utilitzat 

com a llengua vehicular en una proporció raonable”46.  

Com a conseqüència de l’Article 38 d’aquesta llei el ministre Wert va anunciar a través 

del famós discurs “pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos 

catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes…47” 

que les famílies que no puguin portar els fills a una escola pública en què el castellà 

sigui llengua vehicular rebran 6.057 € anuals, que haurà d’assumir la Generalitat per 

portar-los a una escola privada on es garanteixi el castellà com a llengua vehicular.  

“El catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero 

no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto 

que lengua asimismo oficial en Cataluña. (...) Pero desde ahora hemos de dejar sentado 

en nuestra argumentación que, como principio, el castellano no puede dejar de ser 

también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”48. 

                                                
45 Extret del document La llengua a l’escola catalana, un model d’èxit. Pàgina 62 
46 Fragment de la Llei 8/2013, per a la Millora de la Qualitat Educativa. 
47 Paraules amb les que comença la cançó Tornarem, de XEIC! 
48 Fragment de la sentència del TC espanyol al recurs d’inconstitucionalitat presentat per més de 
cinquanta diputats estatals contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. 
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7.1 Grau de coneixement del català: 

Les darreres dades disponibles sobre coneixement del català són les del Cens lingüístic 

(2011) i l’enquesta d’usos lingüístics de la població (2013), que mostren un augment 

dels parlants del català entre 1981 i 2013. 

Al 2013 el coneixement del català va créixer, malgrat els alts nombres d’immigració que 

vam tenir entre el 2003 i el 2013, el creixement del 2011 al 2013 fou de 475.800 nous 

parlants, 443.700 noves persones que l’entenien i 472.500 el noves persones que el 

sabien escriure49. 

Durant el curs 2014-2015 es van elaborar 204 materials didàctics que condueixen a 

l’augment de la docència o la recerca en català, es van constituir 545 parelles i 2 grups 

de voluntariat lingüístic per tal que estudiants estrangers aprenguessin la llengua 

catalana. 

Avaluació educació primària: 

Des de l’any 2008 es realitza a sisè de primària la prova de competències bàsiques, que 

divideix els resultats en quatre nivells. Els resultats del curs 2015 han estat similars en 

les quatre llengües (català, castellà, anglès i francès). Més de la meitat té un 

coneixement mitjà o alt. Per ordre, els millors resultats es registren en castellà (63’5% 

nivell mitjà-alt i alt), català (61’8%), anglès (61’2%), i francès (58’8%)50. 

Avaluació externa de l’ESO 

Les proves de competències bàsiques també es fan a quart d’ESO, aquí els resultats 

del 2015 són força diferents; el nivell més alt correspon al català (72’4% nivell mitjà-alt i 

alt), castellà (71%), francès (64’5%) i anglès (62’2%) 

Usos lingüístics en la impartibilitat de graus 

La mitjana ponderada mostra que mentre que la llengua catalana i castellana presenten 

tendència positiva (74’5% i 15’6% respectivament) en el curs 2014-2015, la llengua 

anglesa comença a tenir una tendència positiva, malgrat la mitjana sigui inferior al 10%, 

                                                
49 Extret de l’Informe de política lingüística del 2015. Pàgina 10. 
50 Extret de l’Informe de política lingüística del 2015. Pàgina 28. 

Font: elaboració DGPL, extret de l’informe 

de política lingüística del 2015. 
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destaca la UPF amb gairebé una quarta part dels cursos en anglès. En llengua catalana 

destaquen la UdG (88%), la UdL (83’6%), i la URV (84’3%)51. 

Usos lingüístics en la impartibilitat de màsters 

En els màsters hi ha hagut una gran tendència d’internacionalització, la mitjana 

ponderada el 2014-2015 ha tornat a créixer, i representa el 19’4%52. La presència del 

català ha patit una lleu disminució en els darrers anys (56’9% al 2012-2013, 56’8% al 

2013-2014 i 54’5 al 2015-2014), mentre que el castellà es manté després d’un 

creixement de sis punts percentuals respecte del curs 2012-2013 (26%). 

Per orde, l’ús del català en els màsters en el curs 2014-2015 ha estat la UAB amb el 

69’8%, la UdG amb el 67’8%, la UdL amb el 62’6%, la URV amb el 59’7%, la UB amb el 

51’2%, la UPC amb el 39’4%, i per finalitzar la UPF amb el 19’8%.53 

  

                                                
51 Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 
52 Extret de l’informe de política lingüística del 2015, pàgina 33. 
53 Font: Secretaria d’Universitats i Recerca. 
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8.  El català a l’administració 

A la Llei de Política lingüística (1/1998), l’article 2 diu que el català és la llengua de les 

institucions de Catalunya, i en especial de l’Administració de la Generalitat, 

l’Administració local, les universitats i les altres corporacions públiques.  

D’acord amb l’article 9 de la mateixa Llei, les institucions esmentades han d’utilitzar el 

català en les seves actuacions internes, com també en les comunicacions i notificacions 

dirigides a persones físiques o jurídiques residents a Catalunya.  

L'article 34 de la Llei 17/1985 estableix que l'Administració de la Generalitat selecciona 

tot el seu personal en funció dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants i 

havent d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en 

l'escrita.54 

Des que fou aprovada la doble oficialitat lingüística (català i castellà) resulta que les 

administracions, les corporacions i les institucions públiques de Catalunya han de 

garantir l’ús correcte i necessari de tot el seu personal (qui ha de tenir un nivell de 

coneixement adequat d’ambdues llengües). 

El coneixement del castellà s’acredita a través de la titulació oficial dels diferents nivells 

de l’educació obligatòria i, el seu ensenyament està garantit a tot l’Estat. Per al català, 

hi ha un sector, encara important de la població de Catalunya, que es va veure impedit 

legalment d’aprendre’l. D’altra banda, persones que no l’han pogut estudiar en els seus 

llocs d’origen perquè no hi és ensenyat s’incorporen en cursos de català. Per aquests 

motius és necessari un coneixement adequat per part del personal al servei de les 

administracions públiques de Catalunya. 

Un recull de lleis i decrets aprovats per la Generalitat fan referència a la capacitació 

lingüística en la selecció del personal i la provisió de llocs de treball. 

Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i 

l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball 

de les administracions públiques de Catalunya 

Aquest Decret té per objecte regular els criteris de valoració del coneixement del català 

i de l’aranès, tant en l’expressió oral com en l’escrita dels treballadors a l’Administració. 

Les principals novetats introduïdes per aquest Decret són55:  

1. El nivell de coneixement de català queda determinat d’acord amb els grups de 

titulació previstos a la legislació sobre funció pública.  

 

2. La manera bàsica d’acreditar l’esmentat coneixement és haver-lo acreditat a 

l’ensenyament obligatori. També es podrà acreditar, en qualsevol cas, per mitjà 

dels certificats de referència de la Direcció General de Política Lingüística o dels 

títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents per ordre del 

                                                
54 Extret del document: Els perfils lingüístics a les administracions públiques (II) 
55 Informació extreta del Decret 161/2002, recurs de la Generalitat de Catalunya 
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conseller o la consellera de Cultura d’acord amb el Decret 152/2001 sobre 

avaluació i certificació de coneixements de català.  

 

3. S’eximeix de la prova de català el personal que acrediti haver-la superat per 

accedir a un altre lloc de la mateixa administració.  

 

4. D’acord amb el nou sistema de certificats de català, es gradua acuradament el 

grau de coneixement de català del personal, que en cada cas és l’adequat a les 

seves funcions.  

 

5. S’estableix una equivalència entre els títols de l’ensenyament reglat no 

universitari i els certificats que regula el Decret 152/2001. 

Entre el 2013 i el 2015, es va realitzar un estudi sobre la discriminació del català a les 

administracions56 als territoris de parla catalana. El català, lluny d'estar normalitzat, 

continua sent marginat. És més, molts ciutadans han estat sotmesos a vexacions pel fet 

de parlar en català. I aquells que han volgut denunciar aquestes pràctiques s'han vist 

obligats a perdre temps i diners, i les seves protestes poques vegades han estat 

escoltades57. 

L'informe present relata 37 casos de greu discriminació, recollits durant dos anys i mig, 

segurament n'hi hagi moltíssims més, però no els denuncien per evitar problemes.  

A Catalunya la legislació estableix el dret de tothom a ser atès en català i a adreçar-se 

a l'administració en català. Però l'Estat no exigeix al seu personal destinat a territoris 

catalanoparlants competència lingüística en llengua catalana.  

Pel que fa a l’ús de la llengua a l’Administració, a Andorra l’ús del català de la població 

als comuns és un 86’2%, a Catalunya es tracta d’un 50’5%, mentre que a les Illes 

Balears és d’un 40’6% i a la Franja d’un 38’8%. A l’Alguer i a la Catalunya Nord, l’ús del 

català i el francès respectivament és hegemònic a l’Administració local58. 

                                                
56 Estudi de La Plataforma per la Llengua. 
57 Extret d’ El Nacional, datat del 14-3-2016 
58 Extret de l’Informe de Política Lingüísitca del 2015. Pàgina 96 

Usos lingüístics a l’Administració local. Font: Informe de política lingüística 2015. 
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8.1 L’administració de Justícia 

 

La davallada de l’ús del català en Justícia és constant des de fa 10 anys: l’any 2015 van 

dictar-se només un 8,4% de les sentències en llengua catalana. En aquest punt, podem 

afirmar que el català a la Justícia es troba en una situació de “mort clínica”.59 La realitat 

és que el marc jurídic actual no facilita que l’ús del català en l’àmbit de justícia s’equipari 

a l’ús social, aquest és un dels reptes de la futura Catalunya independent.60  

 

Si la tramitació dels plets es fa en un percentatge molt elevat en català (destaquen 

Girona 77’65%, i Lleida 61’35%), les resolucions judicials, tant sentències (en català: a 

Tarragona el 16’96%, a Lleida el 15’02%, a Barcelona el 12’41% i a Girona el 9’06%) 

com interlocutòries (en català: a Girona el 27’5%, a Lleida el 21’3%, a Tarragona el 

16’49% i a Barcelona el 9’06%) acaben sent dictades majoritàriament en castellà61. 

La major part de jutges i fiscals provenen de fora de Catalunya, i aquests imposen la 

llengua en què volen treballar. Malgrat tot, aquest 2017 s’ha introduït un curs de català 

en nivells alts per als treballadors de Justícia, 1500 funcionaris han estat inscrits en 

aquests cursos. Al 2015 1.314 professionals del Dret i la Justícia es van inscriure als 

cursos de català i de llenguatge jurídic. 

El Departament de Cultura i el Departament de Justícia al 2015 van renovar l’acord marc 

signat amb els principals col·legis professionals del món del Dret per promoure l’ús del 

català en l’àmbit de Justícia. 

                                                
59 Dades de Plataforma per la Llengua. 
60 XIRGO, Xevi. “l’Editorial”. El Punt Avui, 3-7-2017: pàg 3 
61 Extret de l’Informe de política lingüística. Pàgina 34-35. 

Sentències judicials segons la llengua. Font: Departament de Justícia 
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L’ús del català als documents notarials 

El nombre absolut de documents notarials autoritzats a Catalunya en català al 2015 ha 

experimentat un lleuger augment respecte al 2014; al 2014 la documentació notarial en  

català era del 9’5% i del castellà del 90’5%, però al 2015 fou del 9’7% en català i 90’3% 

en castellà 

Portal Jurídic de Catalunya i LexCat 

El portal Jurídic de Catalunya ofereix el dret vigent a Catalunya i serveis d’informació 

que faciliten l’accés i la consulta de la normativa actualitzada en català. 
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9. El català als mitjans de comunicació 

L’1 de desembre de 2016 el Parlament de Catalunya, amb la col·laboració de la 

Plataforma per la Llengua, va aprovar una moció amb l’objectiu de garantir la recepció 

total de ràdio i televisió en català a tot el domini lingüístic62. 

Si la presència del català a internet avança de forma continuada, la premsa en català 

millora percentatges, i la ràdio ofereix en cada emissió unes dades més positives que 

l’anterior; la televisió viu una continuada baixada global en el consum de canals en 

català, i la presència del català a les sales de cinema es manté en unes xifres 

absolutament lamentables.63 

M’explicava la Sílvia Romero que ella coneix el cas de  prop de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals; en què van considerar que la llengua (el seu mitjà bàsic de 

transmissió i de feina) s’havia de cuidar en cada emissió, i van decidir cuidar la llengua 

catalana, amb la qual s’adreçarien als espectadors.  

Ella va treballar, juntament amb Oriol Camps, al centre d’assessorament lingüístic de 

Catalunya Ràdio, i després amb Maria Gracia Balada a TV3. S’ho van prendre molt 

seriosament i han treballat molt perquè el model de llengua que traslladin sigui de 

qualitat, i ho sigui en tots els registres, i en tots els tipus periodístics.  

9.1 Televisió:  

Algunes de les cadenes que emeten en català són: 

  “TVE Cataluña”: És un centre de producció catalana, de la cadena de Televisió 

Espanyola (TVE). Es va fundar al 1959 als estudis de Miramar. S’encarrega de 

la programació local (en català) a La 1, La 2, 24h, i RNE. El dia 27 d'octubre de 

1964 es va emetre el primer programa en català, Teatre en català, fins al 1974 

els espais en català van ser reduïts; al 1974 es va iniciar una producció en català 

continuada. Les desconnexions es van consolidar sota el nom de Circuit Català, 

destinades ja a la normalització lingüística. 

M’explicava Jordi Mir que ell havia participat al programa Vostè pregunta, a La 2. 

S’emetien en català programes propis només entre les 16 i les 18 hores. M’explicava 

que els van deixar realitzar programació en català sota el lema el català és cultura. 

 TV3: El canal de televisió TV3 es va fundar el 10 de setembre de 1983; el mateix 

any que fou aprovada la Llei de Normalització lingüística. Està caracteritzat per 

la producció pròpia i el desenvolupament de la cultura i llengua catalana.  

 

 8tv: és un canal de televisió privat de Catalunya, fou fundat el 23 d’abril de 2001. 

La programació està adreçada al públic familiar català, com a únic objectiu 

d’entretenir-los. Tot i que la programació pròpia del canal és en català, una part 

important de la ficció s'emet en castellà.  

                                                
62 Informació extreta de Plataforma per la Llengua  
63 Extret del portal Nació Digital, notícia del dia 27/7/2015 
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Un gran col·lectiu estratègic per al futur dels mitjans és l’espectador infantil i el jove, que 

compta amb pocs recursos en català. Alguna experiència exitosa seria l’exemple 

d’Adolescents.cat; una oferta per a joves en català. Per als nens la història d’èxits del 

Club Súper3 topa amb canals espanyols, deixa el consum de programació en català per 

sota del 18% respecte el total infantil, amb el Súper3 per darrere de Clan, Boing i Disney 

Channel.  

Segons les enquestes del CEO, els informatius de TV3 són els més seguits a Catalunya, 

amb resultats superiors al 40%. Però pel que fa als hàbits de consum generals, l’oferta 

televisiva catalana arriba a poc més d’un 31% de la ciutadania, mentre que la televisió 

en castellà ho fa a més d’un 77%. 

Entre el 2013 i el 2014 hi hagué una nova davallada dels canals de la CCMA, baixant 

més d’un punt la seva quota, mentre creixia la dels canals dels dos grans grups privats 

espanyols i els de la mateixa RTVE. El primer canal públic català, TV3, es manté líder 

d’audiències i continuen els seus programes entre els més vistos de cada mes, però la 

quota segueix baixant en aquest període.  

Al 2015 el 51’8% dels televidents van veure programes en català, i el 82’3% van veure 

programes en castellà. Al 2015 l’ús del català va disminuir ja que al 2014 era del 54’2%64. 

 

 

 

                                                
64 Segons informació extreta de l’Informe de Política Lingüística. Pàgina 20. 

Font: enquesta de participació cultural a Catalunya, extret de l’Informe de Política Lingüística del 2015. 
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9.2 Ràdio  

Algunes de les cadenes que emeten en català són: 

 Ràdio Barcelona: és una emissora de la Cadena SER, l’emissora de ràdio més 

antiga dels Països Catalans, va començar a emetre al 1924, inicialment en 

castellà, però Jordi Mir m’explicava que ell havia començat en aquesta ràdio 

impartint classes de català als locutors. 

 

 Ràdio Olot: és una emissora de ràdio fundada al 1951 a Olot. Al 1976 va 

començar a fer tota la seva programació en català, va ser la primera emissora 

catalana que només emetia en català, agafant el relleu de Ràdio Associació de 

Catalunya.  

 

 Ràdio 4: És una emissora de ràdio del grup de Radio Nacional de Espanya; va 

ser fundada al desembre del 1976. Aquesta emissora emet en català. 

 

 Catalunya Ràdio: És una emissora de ràdio catalana pública, fundada al 1983, 

quan la Generalitat de Catalunya va decidir d’engegar la seva primera emissora 

de ràdio per promocionar i difondre la llengua i la cultura catalanes. 

 

 Cadena 13:  fou la primera emissora privada que emetia en català, fou vigent 

entre el 1983 (any en què fou aprovada la Llei de Normalització lingüística) fins 

al 2003.  

 

 COM Ràdio: va ser una cadena pública de ràdio. Va ser fundada l'any 1995 com 

una agrupació d'emissores municipals catalanes. La seva programació era en 

llengua catalana i de caràcter generalista.  

 

 RAC1: És una emissora en català, fundada l’1 de maig del 2000, sent la primera 

ràdio catalana privada després de Cadena 13. És la ràdio generalista més 

escoltada a Catalunya, segons la 2a onada de l'EGM de 2016. 

En els darrers anys el consum de ràdio en català ha augmentat, actualment se situa 

gairebé al 65%, amb dues emissores líders –RAC1 (41’3%) i Catalunya Ràdio (22’9%)— 

amb una audiència de gairebé 1,5 milions de persones. Encara que el rànquing del 2016 

l’ha encapçalat RAC1, Catalunya Ràdio perd quota i només copa el 14’5% dels anuncis. 

La llengua no és cap obstacle, sinó un element d’identificació i de proximitat per a una 

part de la població catalana. És més, bona part de les cadenes radiofòniques estatals 

que emeten al nostre país incorporen programació creada aquí i en català, un fet que 

incrementaria les xifres globals de consum de ràdio en llengua catalana si tinguéssim 

en compte l’oferta bilingüe de moltes d’aquestes emissores65.  

                                                
65 Extret del portal Nació Digital, notícia del dia 27/7/2015 
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Al 2015, la ràdio era el mitjà amb més consum en català, amb el 64’1%. En el darrer 

període el consum de ràdio ha augmentat lleugerament, fet que també es dona en el 

castellà i altres llengües: 

 

9.3 Premsa  

El 57’1% de la població que llegeix diaris, al 2015 ho va fer en català, i el 65% en castellà. 

Pel que fa al consum de revistes, el 33’3% de la població que llegeix revistes al 2015 ho 

va fer en català, mentre que el 85’3% ho va fer en castellà. Segons l’OJD, es publiquen 

104 mitjans digitals professionals en català, amb un total de 76 milions de pàgines vistes 

mensuals (fins l’agost del 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: enquesta de participació cultural a Catalunya, extret de l’Informe de Política Lingüística del 2015. 

Font: enquesta de participació cultural a Catalunya, extret de l’Informe de Política Lingüística del 2015. 
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9.4 Diaris 

La premsa escrita viu un descens de  vendes a tot Europa. Cal dir que si fa cinc anys la 

venda de diaris en català just superava el 23%, amb les edicions en català de La 

Vanguardia, El Periódico i Segre, juntament amb l’aparició de l’Ara el 2010 (el diari més 

venut actualment), al 2015 superarà el 43%, amb un El Punt Avui que va superar El País 

a casa nostra.66 

Els diaris generalistes d’abast nacional que s’editen a Catalunya són els següents: 

 Ara: és un diari d'informació general en català, que es va començar a publicar al 

2010.  Al 2017 va obtenir 1.285.000 usuaris únics, d’aquesta manera es va 

convertir en líder de la premsa digital en català.    

 

 El Punt Avui: és un diari de Catalunya editat en català. Neix de la fusió d’El Punt 

i de l’Avui al 2009, així naixia el primer gran grup de comunicació escrita en 

català.  Al 2011 van unificar les capçaleres dels dos diaris amb la sortida del El 

Punt Avui, és el tercer diari més llegit a Catalunya.  

 

 El Periódico de Catalunya: és un diari d'informació general  i distribució matinal, 

editat a Barcelona amb doble versió catalana i castellana. És el diari 

de Catalunya més venut.  

 

 La Vanguardia: és un diari en llengua catalana i castellana.  Inicialment fou un 

diari en llengua castellana, fins que al 2011 va introduir la versió catalana. La 

web del diari només està disponible en castellà. Les cartes al director es 

publiquen en la llengua d'origen, sense traducció.  

9.5 Primeres revistes 

Gràcies al pensament nacional es va donar lloc a dos tipus de revista: la literària i la 

popular. Les primeres van unir els moviments literaris i artístics amb revistes; com seria 

el cas de la Renaixença: revista La Renaixensa, i el Modernisme: Pèl & Ploma. 

La revista infantil titulada En Patufet va transmetre el català a diverses generacions, 

aquesta va superar revistes humorístiques com Papitu o El Be Negre.  El procés de 

modernització que duien les revistes en català va acabar-se amb La Guerra Civil 

Espanyola.  Van començar a tornar a aparèixer revistes catalanes quan la dictadura va 

començar a anar en davallada; van sorgir noves publicacions amb voluntat de 

resistència, com per exemple: Serra d'Or. 

                                                
66 Extret del portal Nació Digital, notícia del dia 27/7/2015 



36 
 

Les publicacions dels finals de la dècada del 1970 havien de fer cara el desafiament de 

localitzar un públic que ja no estava acostumat a llegir en català. Va sorgir el Cavall Fort, 

destinat a un públic infantil, i L'Avenç per a lectors més cultes.  

Avui en dia l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) comptabilitza 

unes 300 publicacions aproximadament en català.  

Algunes revistes en català: 

 El be negre: va ser un setmanari satíric i polític, escrit en català, inspirat en el 

francès Le Canard Enchaîné. Va néixer al  1931. En esclatar la guerra civil deixà 

de publicar-se; elements de la FAI n'assassinaren el director, Josep Maria 

Planes. L’any 1979 hi hagué un intent de recuperar-lo (amb el subtítol Amb potes 

rosses), que no prosperà. 

 

 Serra d’Or: és una revista nascuda l'any 1959, del grup de Publicacions de 

l'Abadia de Montserrat. Als anys 60 era considerada com un govern a l'ombra de 

la cultura, hi havia molta diversitat ideològica darrere de les seves pàgines. 

 

 Canigó: és una revista catalana mensual des de l'any 1954. Va ser un informatiu 

per als catalans independentistes sobre temes polítics i culturals. Al 1983 es va 

haver de tancar per raons econòmiques. 

 

 Cavall Fort: Fou una revista creada al 1961 per estimular la lectura de nois i 

noies entre 9 i 15 anys, és una revista quinzenal en llengua catalana i de còmic 

en català. 

 

 L’Avenç: fou una revista cultural, creada al 1881. La revista representava 

l'esperit modernista, innovador i catalanista. En les seves diverses etapes es va 

editar cada quinze dies, un cop al mes o trimestralment. 

9.6 Publicitat 

L’informe “Estudio sobre els usos del Social Paid Media por las Marcas Españolas” 

assenyala que, després de la inversió en televisió, qui més diners rep en campanyes 

són les xarxes socials, encara que la televisió s’endú el 50% del total. 

Les dades d’inversió publicitària a Catalunya són preocupants pel que fa a la participació 

als mitjans catalans. Per exemple, al 2014 només el 15,7% de la inversió publicitària 

d’empreses amb seu a Catalunya va ser destinada a mitjans del país.  

Una gran desproporció en bona part motivada per Atresmedia i Mediaset, que 

aconsegueixen prop del 90% del pastís publicitari a nivell de tot l’Estat espanyol, malgrat 

no arribar al 60% de l’audiència televisiva. 
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10. La cultura amb el català 

10.1 El català i la literatura 

L’any 2015, el 26’5% de lectors de llibres van llegir un llibre en català, el 65’4% ho va fer 

en castellà, i el 8’2% en altres llengües. Des del 2013 s’observa un creixement del 

percentatge de lectors en català i altres llengües. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 2015 la Direcció General de Política Lingüística va atorgar subvencions a 9 editorials 

per promoure la traducció al català d’obres no literàries; un àmbit deficitari quant a la 

presència de la llengua. Es van poder realitzar 15 traduccions. 

10.1.1 Escriptors catalans de l’exili i la repressió 

Durant la Guerra Civil espanyola (1936 al 1939) i la postguerra un conjunt d’escriptors 

es van veure forçats a abandonar el territori i desplaçar-se a altres països per motius 

ideològics i de consciència. Davant de la forta repressió de qualsevol pensament que no 

s’adaptés al de la dictadura franquista, els intel·lectuals catalans van haver d’escollir 

entre: l’exili o la clandestinitat. En aquest període, la literatura catalana té un to 

autobiogràfic, i constantment el tema de l’enyorança. La llengua es converteix en el 

símbol d’una pàtria que calia salvar.  

L’exili del 1939 va ser un dels èxodes massius més importants de la història, es creu 

que des de finals de gener i principis de febrer mig milió́ de persones van sortir 

d’Espanya, de les quals més de 200.000 eren catalanes.  

Van haver d’exiliar-se, sobretot, intel·lectuals, professionals i polítics que havien 

sostingut el règim republicà̀ i alts dirigents de la Generalitat de Catalunya es van veure 

obligats a marxar. És el cas d’escriptors com: Carles Soldevila, Francesc Trabal, Mercè 

Rodoreda, Pere Calders, Carles Riba, Joan Oliver...67. 

                                                
67 Extret del document: L’actitud de quatre escriptors catalans davant la Guerra Civil, de Sergi 
Font, pàgina 39-40. 

Font: enquesta de participació cultural a 

Catalunya, extret de l’Informe de Política 

Lingüística del 2015. 
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10.2 Cinema en català 

Del total de sessions als cinemes de Catalunya, el 3’7%, al 2015 van ser originals, 

doblades o subtitulades en català, el nombre de sessions va ser de 27.287, gairebé 

5.000 més que el 2014.  

Al 2015 el 4’6% dels espectadors de cinema ha vist la darrera pel·lícula en català, el 

86’5% en castellà, i el 8’9% en altres llengües. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 2010 el Parlament va aprovar la Llei del Cinema, plantejava el doblatge de les 

pel·lícules al català. Si fins aleshores qualsevol pel·lícula era doblada gràcies que la 

Generalitat en pagava les còpies, si no s’oferia un percentatge mínim de projeccions en 

català es passaria a la sanció administrativa.  

Com ja és conegut, aquestes quotes mai no s’han aplicat. De fet, en comptes de 

reglamentar la llei es va impulsar un acord amb els sectors de la distribució i l’exhibició 

que retornava al model anterior: subvencionar el doblatge. 

Malgrat les optimistes previsions  que assenyalaven que al 2014 s’hauria d’haver arribat 

a una oferta doblada al català d’un 24%, l’any 2013, el total de sessions en català, va 

arribar només al 3%. Menys de 490.000 espectadors davant del total de més de 16 

milions d’entrades venudes als cinemes catalans.  

Com en d'altres sectors de les indústries culturals, la producció cinematogràfica ha patit 

molt durament la crisi, que ha anat acompanyada d’una contundent retallada dels 

suports públics al cinema, especialment des del govern espanyol. Al 2013 només una 

de cada quatre pel·lícules catalanes es va rodar en català. Una dada que, en part, 

s’explica per l’increment de les coproduccions internacionals del cinema. 

Al 2015, es van estrenar 55 llargmetratges, 20 de doblats i 26 de subtitulats al català, a 

més 9 films han estat doblats i subtitulats al català. El nombre d’espectadors al 2015 de 

pel·lícules estrenades en català fou de 504.690. 

 

Font: enquesta de participació cultural a Catalunya, extret de l’Informe de Política Lingüística del 2015. 
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10.3 Espectacles 

L’any 2015, el 59’5% dels espectadors de teatre i arts escèniques va veure l’espectacle 

en català, el 35’7% en castellà, i menys del 10% ho ha fet en altres llengües. Això 

significa que ha augmentat 6 punts percentuals el consum d’espectacles en català 

respecte el 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Música 

10.4.1 Nova Cançó 

La nova cançó als anys quaranta representaren la supervivència heroica i silenciosa, 

els cinquanta representa la resurrecció lenta i difícil, i els seixanta foren testimoni clar 

de l’eclosió definitiva.  

ESPINÀS, JOSEP MARIA. 

Va ser un moviment artístic i cultural que va impulsar la cançó en català. Aparegué entre 

el 1955-60. Ha estat el primer moviment popular que el català ha pogut fer seu, un dels 

pocs fenòmens de comunicació al marge del sistema cultural establert. Ha estat també 

l’instrument millor i més important de la llengua i la cultura68. 

El millor i més important cantautor al nostre país i el més qualificat de la Nova Cançó 

fou Raimon69. Altres també importants van ser Francesc Pi de la Serra, Lluís Llach, Ovidi 

Montllor, Maria del Mar Bonet, La Trinca, Pau Riba, Sisa, Pere Tàpias,...  

Al 1959 un escrit de Lluís Serrahima i “Germinabit” va unir autors i cantants. Després 

del gran èxit d’aquesta unió al Centre Comarcal Lleidatà, es va formar un grup: Els Setze 

Jutges. Al 1962 van començar a aparèixer els primers discs, cantautors, ... Tenien 

l’objectiu principal d’impulsar el moviment de la Nova Cançó i normalitzar i defensar l’ús 

del català70.  

                                                
68 GARCIA, Jordi. La Nova Cançó. BCN: Ed. 62, 1976. P: 22. 
69 GARCIA, Jordi. La Nova Cançó. BCN: Ed. 62, 1976. P: 83. 
70 «Els Setze Jutges». L'Enciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana. 

Font: enquesta de participació cultural a Catalunya, extret de l’Informe de Política Lingüística del 2015. 
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10.4.2 Fets del Palau 

El general Franco va anar a Barcelona per celebrar diversos actes, inauguracions i un 

consell de ministres. El 19 de maig del 1960 al Palau de la Música Catalana se celebrava 

l'homenatge del centenari del naixement del poeta Joan Maragall, organitzat per l'Orfeó 

Català, i amb presència de ministres de Franco. El govern civil va prohibir la 

interpretació del Cant de la Senyera, el grup de Pujol va anar-hi a reclamar que fos 

cantada, van aconseguir que s’interpretés el Cant de la Senyera, malgrat detinguts i 

mals tractes, fets que possibilitaren la detenció de Jordi Pujol.71 

Com a anècdota; aquest mateix Cant de la Senyera que al 1960 fou reprimit, 

darrerament, i especialment el 29 d’octubre del 2017, es va cantar a Barcelona en una 

manifestació per a la unitat d’Espanya.  

10.4.3 Serrat a Eurovisió 

"En la meva carrera hi ha un abans i un després d'Eurovisió 1968" 

SERRAT, JOAN MANUEL 

El 1968 es va anunciar que Serrat seria el representant d'Espanya al Festival 

d'Eurovisió. El 25 de març d'aquest 1968 Serrat va escriure una carta al director general 

de ràdio i televisió, en la qual li demanava que acceptés la seva renúncia a participar a 

Eurovisió, si no era cantant el La, la, la, en català, el seu idioma.  

El Govern, presidit per Franco, va dir que “no es cantaria en un altre idioma que no fos 

el de tots els espanyols”, de manera que es va impedir a Serrat representar Espanya.   

10.4.4 Raimon 

Desconeixíem per complet l'existència d'una literatura escrita en la nostra pròpia 

llengua. No hi havia literatura catalana, ni cançó, ni una producció artística de cap tipus 

des de la nostra pròpia cultura. 

RAIMON 

Raimon és un dels membres més importants de la cançó en català; un dels màxims 

exponents de la Nova Cançó i un dels artistes veterans en català més reconeguts, amb 

un gran reconeixement internacional del domini lingüístic català. Raimon sempre s'ha 

caracteritzat per la seva defensa de la llengua i la cultura dels Països Catalans. 

“Raimon és un personatge central en la història de la música i la cultura catalana 

d’aquest segle i l’anterior. I esperem que continuï la seva defensa de la cultura i la unitat 

de la llengua, sobretot ara que està sent atacada en tants racons d’aquesta península 

Ibèrica que ens ha fet patir tant”72. 

10.4.5 L’Estaca de Lluís Llach 

L’Estaca és una cançó composta per Lluís Llach al 1968. Aquesta cançó significa una 

crida a la unitat d'acció per alliberar-se dels lligams, per aconseguir la llibertat, mitjançant 

                                                
71 «Fets del Palau». L'Enciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana. 
72 Anna Sallés, jurat que li va concedir el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, 22-3-2014. 
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la metàfora d’estar lligats a una estaca. S'ha convertit en un símbol de la lluita per la 

llibertat. L’Estaca es va convertir en un cant revolucionari i en un símbol, ara ressorgit.  

Lluís Llach va arribar fins i tot a ser el músic més prohibit a principis dels 70, gairebé tant 

o més com Raimon o Pi de la Serra: li van arribar a prohibir per "provocar amb la mirada". 

10.4.6 Grups de música catalans 

El portal VIASONA, un web amb tota la música en català, consta de 3.731 grups, 8.865 

àlbums i 66.483 cançons. Entre les 5 cançons més escoltades al mes de setembre de 

2017 hi ha Els Segadors interpretat per Marina Rossell, Agafant l’Horitzó de Txarango, 

i la Flama d’Obrint Pas. 

  



42 
 

11. Català i empresa 

La Direcció General de Política Lingüística va donar suport al 2015, gràcies a 

subvencions, a 13 organitzacions empresarials i professionals, per al desenvolupament 

de 13 projectes que incrementen la presència del català en el seu àmbit. 

El conveni signat entre el Departament de Cultura i la Confederació de Comerç de 

Catalunya, la CCC, va establir noves estratègies comunes per fomentar l’ús del català 

entre les 350 organitzacions de comerciants de la CCC. 

11.1 Grans marques 

Oferta en català al web 

S’ha analitzat l’ús de la llengua de les 448 marques amb més notorietat que operen a 

Catalunya, a través de la llengua al web. Veiem que el castellà és la llengua més present; 

la llengua d’inici al 80%, i disponible a gairebé tots els webs. El català apareix inicialment 

al 15% dels webs i disponible a gairebé el 30%73. 

Oferta en català al servei telefònic 

L’oferta del català al servei telefònic s’usa de forma inicial en gairebé una quarta part 

dels casos observats i està disponible en més de la meitat de les empreses. 

11.2 Retolació en català 

L’oferta lingüística de la retolació en les principals ciutats de Catalunya és desigual. Hi 

ha diferència entre la retolació identificativa i la informativa en català: 

 

  

                                                
73 Extret de l’Informe de política lingüística del 2015. Pàgina 17. 

Font: Informe de Política Lingüística del 2015. 
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12. Webs, xarxes socials i missatgeria 

El castellà, l’anglès i el francès s’ofereixen a totes les xarxes socials i aplicacions més 

usades a Catalunya, on el català té menys presència.  

Nou de les deu pàgines web més visitades a Catalunya tenen versió en català. Es tracta 

de grans plataformes d’Internet (Google, Facebook, Youtube, Twitter, Amazon, Live) i 

de pàgines digitals de la premsa generalista (La Vanguardia, El Periódico, El País, Ara). 

D’aquestes 10, totes tenen versió en català a excepció d’Amazon.74 

Segons dades del 2015, el 54’5% de la població que va consultar Internet, va visitar 

pàgines web en català; el 89’1% en castellà; i el 29% en altres llengües: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
74 Informació extreta de: http://estimoelcatala.cat/gracies.php  

Font: Informe de Política Lingüística del 2015. 

http://estimoelcatala.cat/gracies.php
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13. Campanyes de foment de la llengua 

Actualment existeix un organisme que vetlla perquè les lleis sobre Política lingüística es 

compleixin, fomentin i promocionin; es tracta de la Secretaria de Política Lingüística.  

Per dur a terme aquesta finalitat la Secretaria ha promogut diferents campanyes de 

promoció i sensibilització lingüística. 

En són un exemple: El català, cosa de tots (1982), Depèn de vostè (1985-1986), Tu ets 

mestre (2003), Dóna corda al català (2005-2007) i Encomana el català (2009 en 

endavant).  

 

13.1 Campanyes oficials75: 

 

La Norma (1982) 

  

  

L’any 1982, la Generalitat de Catalunya va impulsar la campanya “El català, cosa de 

tots”, que volia retornar a la llengua catalana el lloc que li corresponia dins la seva pròpia 

societat, després de la dictadura de Franco durant 36 anys. Aquesta campanya estava 

protagonitzada per “la Norma”; una nena d’uns dotze anys, que invitava a fer servir el 

català. La Generalitat de Catalunya va mostrar a la societat catalana que s’iniciava un 

procés de normalització lingüística per redreçar la llengua pròpia de Catalunya. 

La campanya tenia com a objectiu principal conscienciar la societat sobre la situació 

sociolingüística i la necessitat de resoldre-la. Així doncs, es proposava fomentar l’ús del 

català per part dels qui el sabien parlar. La campanya va afavorir l'aprovació de la Llei 

de Normalització lingüística (1983), que va esdevenir la formulació legal d'una 

reivindicació col·lectiva. 

 

 

                                                
75 Totes les imatges de les diferents campanyes per promoure el català han estat realitzades per la 

Generalitat de Catalunya, i extretes de la web gencat.cat 

 



45 
 

Depèn de vostè (1985-1986) 

Poc després de la promulgació de la Llei de Normalització lingüística, es va dur a terme 

la campanya Depèn de vostè. 

“Depèn de vostè” va ser una campanya adreçada als sectors socials a partir de l’eslògan 

“Que aquí es parli català... depèn de vostè”. 

Aquesta campanya indica una necessitat que els catalanoparlants creessin espais nous 

d'ús de la llengua. La campanya va venir motivada en part per la demanda dels 

aprenents de català, que es queixaven en els cursos de la dificultat d'aconseguir que els 

parlants habituals de català no canviessin de llengua en detectar el seu accent no 

catalanoparlant d'origen.76 

  

Acaba dient en la campanya audiovisual; la Normalització lingüística aprovada pel 

Parlament depèn de vostè, de tots nosaltres. 

Tu ets mestre (2003) 

Aquesta campanya va sorgir en un període de noves migracions, cinc any després que 

fos aprovada la Llei de Política lingüística. Es titulava amb el nom de “Tu ets mestre”, 

que incideix en el paper dels catalanoparlants en el continu manteniment: “Perquè els 

que vénen de fora coneguin i parlin el català, tu ets el millor mestre. Parla’ls en català”.  

Els espots de televisió i ràdio presenten tres situacions de la vida quotidiana: un mercat, 

la cuina d’un restaurant i una conversa entre dos joves; en aquest ordre es troba a les 

següents imatges. Un català s’adreça en català a una persona immigrada que acaba 

dient "Ajuda’m, parla’m en català”. A la premsa escrita reprodueixen una fotografia de 

cadascuna d’aquestes situacions, amb el lema “Tu ets mestre”. 77 

 

                                                
76 Extret de Campanyes de foment de la Llengua del portal de la Generalitat de Catalunya. 
77 Extret de Campanyes de foment de la Llengua del portal de la Generalitat de Catalunya. 
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Dóna corda al català (2005-2007) 

El gener de l’any 2005 es presentava la campanya popular “Dóna corda al català” per 

promoure i facilitar l'ús de la llengua catalana. L'eslògan de la campanya provenia de la 

idea que tots hem de donar corda a la llengua, fer-la funcionar. Era protagonitzada per 

una boca; la Queta. Aquesta era la primera campanya de la Generalitat que fos d'abast 

global, des de la campanya de la Norma de 1982. 

 

Els tres lemes de “Dóna corda al català” eren "Parla sense vergonya": no passa res si 

ens equivoquem, "Parla amb llibertat": cadascú decideix com expressar-se, i "Per 

començar, parla en català".  

L’any 2006 la campanya “Dóna corda al català” va continuar amb un nou lema “El català 

va amb tu” i l’objectiu de fomentar els usos interpersonals i informals de la llengua 

catalana del jovent d'entre 18 i 29 anys, franja d’edat amb uns coneixements de català 

més alts però que menys el fa servir. 78 

La mascota de la campanya "Dóna corda al català" es diu Queta. És una boca saltadora 

que sempre està a punt per donar corda al català, en totes les situacions. Aquest nom 

es va escollir a través del concurs que s'ha fet dins el programa de TV3 "El Club". 

 

 
Presentació de la campanya a la Generalitat 

 

 

 

                                                
78 Extret de Campanyes de foment de la Llengua del portal de la Generalitat de Catalunya. 



47 
 

Encomana el català (2009-2010) 

“Encomana el català” estava destinada a promoure l’ús del català en contextos o 

situacions en què se sol canviar de llengua innecessàriament. Es va portar a terme entre 

febrer de 2009 i juliol de 2010. Fou un anunci de televisió inspirat en el cinema musical 

que va donar el tret de sortida a tota mena d'accions publicitàries, tallers, jocs, karaokes, 

... 

Una de les principals innovacions de la campanya va ser la participació, hi van participar 

un gran nombre de col·lectius de la societat civil catalana. Encara que també es va mirar 

de buscar la participació d'agents locals en l'organització d'activitats territorials. 

L'element més visible i innovador de la participació en la campanya "Encomana el 

català" va ser l'aposta decidida per les incipients xarxes socials a Internet. A Facebook 

es va crear un grup de suport que va ultrapassar els 43.000 adherits. 

 
Fragments del vídeo emès per la televisió 

 

Mou-te en català (2012) 

“Mou-te en català!” volia fer créixer la presència del català en les entitats i en els centres 

esportius i fomentar-ne el coneixement i l’ús entre els professionals i els esportistes. 

Fer voluntariat lingüístic mentre es fa esport és una de les propostes de foment de l’ús 

del català, per ser voluntari només es necessita tenir una hora a la setmana lliure i moltes 

ganes de parlar en català! 79 

Deia: Si vols practicar català en un ambient distès i relaxat amb una persona que el parla 

habitualment, ho tens tot per ser aprenent o aprenenta. Si tots dos, voluntari i aprenent, 

coincidiu en la pràctica esportiva, disposeu d’un punt de trobada idoni. Mou-te en català. 

Participa en el programa Voluntariat per la llengua! 

 

                                                
79 Extret de Campanyes de foment de la Llengua del portal de la Generalitat de Catalunya. 
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T’agradarà sentir-la en català (2014) 

Aquesta campanya es tractava d’una claqueta amb una frase inscrita; "T'agradarà sentir-

la en català". Animava els ciutadans a optar pel català en pel·lícules que volien 

veure.  Més tard va sorgir la variant al lema: “T’agradarà veure-la en català”.  

El CPLN a la seva pàgina web anuncia pel·lícules (sobretot de dibuixos animats) que es 

poden veure en determinats cinemes. Però això no és tot, en alguns cinemes quan 

sorgeix una pel·lícula en català s’anuncia, perquè els espectadors ho sàpiguen. 

 
Fragments de pel·lícules traduïdes al català per fomentar la campanya; extretes del youtube. 

 

El català, llengua per a tothom 

Aquesta campanya estava basada en un vídeo publicat a Internet80, ofereix una mirada 

positiva sobre el català com a llengua competitiva i de futur. 

Fragments del vídeo de la campanya. 

 

 

                                                
80 https://www.youtube.com/watch?v=Yt-Nnuw_Y90&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt-Nnuw_Y90&feature=youtu.be
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En català també és de llei 

Fou una campanya per incrementar l’ús de la llengua catalana en l’àmbit judicial. 

 

L’acció, que compta amb la col·laboració del Departament de Justícia, té com a objectiu 

informar i sensibilitzar  la ciutadania perquè usi el català en les seves relacions amb el 

món de la justícia, i els professionals del sector perquè facin servir el català com la 

llengua habitual, per així contrarestar el baix nombre de sentències dictades en català 

en els últims anys. 

  

En català els documents són vàlids, la justícia està preparada per treballar en català, es 

pot declarar en català, si ets el client pots demanar a l’advocat que et representi en 

català, la llei t’empara per escollir la teva llengua, els registres també són en català, els 

documents públics els pots demanar en català; aquests són alguns dels eslògans 

d’aquesta campanya. 

L’article 6 i el 33 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, l’article 13 de la Llei de Política 

lingüística, i l’article 9 de la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries 

reconeixen el dret que els processos judicials siguin en català. 

Català i empresa. Ja estàs al dia? 

Aquesta campanya, a través d’un vídeo penjat a Internet, vol fomentar l'ús de la llengua 

catalana en l'àmbit empresarial, fer créixer l'oferta de productes i serveis en català, i 

garantir els drets lingüístics dels consumidors. 
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Hi ha com a mínim 8 raons perquè una empresa parli en català; atenció als clients, 

oportunitat de negoci, servei de qualitat, llengua de mercat... En aquest espai, les 

empreses també disposen d’un test per saber si estan al dia en la disponibilitat del 

català, d’unes disposicions normatives que ho regulen o d’ajuts per a projectes 

d’organitzacions empresarials, per tal d’augmentar l’oferta de productes i serveis en 

llengua catalana i fomentar-ne l’ús. 81 

 

Català, llengua d’Europa (2013) 

Aquesta campanya es tracta d’una exposició que mostra la vitalitat de la llengua 

catalana envers Europa. Es presenta el català com una llengua moderna i oberta al món 

en diàleg amb totes les altres. 

El Departament de Cultura oferia l’exposició a associacions, a locals, centres educatius 

i altres entitats i institucions. 

  

El català és la novena llengua d’Europa, uns 10 milions de persones parlen català, una 

llengua que s’utilitza de manera natural en tots els àmbits de la vida quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 Extret de Campanyes de foment de la Llengua del portal de la Generalitat de Catalunya. 
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13.2 Campanyes sectorials 

A banda de les campanyes adreçades a la població en general també s'han dut a terme 

diverses campanyes dirigides a promoure l'ús del català en sectors determinats. 

En aquestes campanyes s’inclouen elements de suport als professionals als quals 

s’adrecen, i els ofereixen serveis i eines per treballar en català. Es tracta de campanyes 

transversals que es dissenyen i s’executen amb el suport d’altres departaments de la 

Generalitat, institucions i entitats. 82 

 Alguns exemples són: 

- Campanya per la normalització lingüística a bars, cafeteries i restaurants (1986) 

- Campanya per la retolació en català d’establiments comercials: “Es nota prou 

que som a Catalunya?” (1987) 

- “El català sobre rodes”, campanya adreçada a autoescoles, tallers, venedors, 

asseguradores (1990) 

- “Català als jutjats” (1990) 

- Campanya en l’àmbit de les relacions laborals: “El català, eina de feina” (a 

proposta de CCOO) (1991) 

- Campanya a l’hoteleria i la restauració: “El català et serveix” (a proposta d’UGT) 

(1992) 

- “En català, tu hi guanyes”, campanya a l’àmbit laboral, el comerç i  la restauració, 

fet amb un acord amb 12 patronals i sindicats (2003) 

 

13.3 Campanyes cíviques 

En català si us plau: 

Al 1978 va sortir un programa a la cadena de televisió TVE Cataluña “En català si us 

plau” que tractava de tres persones que decidien emprar el català quan parlessin entre 

ells, encara que no en tinguessin el suficient coneixement, d’aquesta manera 

fomentaven parlar el català i algunes lectures imprescindibles de la literatura catalana, 

en seria l’exemple de la lectura que fan en un episodi de Mirall Trencat, de Mercè 

Rodoreda. 

                                                
82 Extret de Campanyes de foment de la Llengua del portal de la Generalitat de Catalunya. 
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Fragments del programa de televisió 

EN CATALÀ SI US PLAU: 

Aquesta campanya és anterior a les dues lleis; EN CATALÀ SI US PLAU, fou una 

campanya que va engegar ÒMNIUM. Durant els anys 70 i 80 hi va haver diverses 

campanyes cíviques per normalitzar l'ús del català; que tenia molt poca presència 

pública després de la dictadura.  

Una d'aquestes campanyes va ser la que va fer que apareguessin adhesius d'un 

cridaner color groc que demanava que rètols i altres expressions públiques fossin en 

català. Això sí, amb bona educació: és el cèlebre 'en català, si us plau'. 
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14. Eines i serveis per a la llengua 

Optimot 

És un servei de consultes sobre la llengua. Al 2015 va atendre 13.500.000 consultes per 

mitjà del cercador, i 4.888 consultes més a través del servei d’atenció personalitzada. 

Traductor automàtic intern de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

Segons informes del 2015, el traductor automàtic intern de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya va traduir 39.840.907 paraules i va resoldre 330.640 peticions 

de traducció. 

Traductor automàtic català-occità 

Aquest traductor al 2015 va traduir 12.560.787 paraules i va atendre 222.815 peticions 

de servei. 

Wordreference 

El portal de diccionaris bilingües gratuïts en línia va ampliar al 2015 la seva oferta amb 

un diccionari de definicions en llengua catalana.  

Web de toponímia catalana 

La Comissió de Toponímia disposa d’un nou espai que recull informació sobre toponímia 

catalana, amb l’objectiu de difondre-la entre la ciutadania, i especialment, entre els 

municipis. 

TERMCAT 

TERMCAT disposava al 2015 de 106 diccionaris en línia; 26 sobre ciències humanes, 

24 sobre ciències de la vida i de la salut, 24 d’indústria i tecnologia, 17 d’esports, 15 

sobre ciències jurídiques i econòmiques. 

Parla.cat 

És un espai virtual que posa a l’abast de tothom materials didàctics i cursos per aprendre 

la llengua catalana, ha incrementat el nombre d’usuaris. El 2015 s’hi van inscriure 41.293 

persones, 37.439 a la modalitat lliure, i 3.854 a la modalitat amb tutoria. 
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15. Entitats a favor del català 

Durant anys ha tingut molt sentit Òmnium Cultural. Es va constituir l'any 1961. El seu 

objectiu des de l'inici va ser la recerca de la normalització de la llengua catalana. Al 1970 

Òmnium Cultural va iniciar la campanya Cultura en ruta, el gran bibliobús recorria 

diferents poblacions dels Països Catalans per vendre llibres i discs en català 

M’explicava la Sílvia Romero que la Coordinadora d’Associacions Per La Llengua 

Catalana, i La Plataforma Per La Llengua (ella va assistir a la fundació),  són entitats 

que també treballen per la llengua catalana, però ho fan des de l’àmbit de 

l’associacionisme, de manera paral·lela al que es fa des de l’administració, i en molts 

casos es coordinen.  

Un dels models que en planificació lingüística sempre ha estat com un mite pels que es 

dediquen, com ella, a estudiar-ho, és el model gal·lès: per iniciativa de diverses 

associacions de defensa del gal·lès van aconseguir frenar la substitució lingüística i 

arribar en un manteniment, ja que estava en un estat molt precari.  

Aquesta feina que fa tants anys que es fa, aquí el sistema gal·lès va ser com un mirall; 

tenim el braç de l’administració que és el que sustenta i ha d’executar i desenvolupar les 

lleis, però també podem comptar des de l’àmbit de l’associacionisme amb ajut, perquè 

poden anar més enllà per diferents vies o complementaries de les que fa l’administració. 

Cens d’entitats de foment de la llengua catalana: 

El Cens d'entitats de foment de la llengua catalana agrupa fundacions i associacions 

que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit 

d'actuació. Així ho preveu l'Ordre CLT 59/2012, de 22 de febrer (DOGC 6089 de 16 de 

març), del Cens d'entitats de foment de la llengua catalana. 

 

15.1 CPLN 

Però el CPLN (Consorci per a la Normalització Lingüística) creat al 1989, per la 

Generalitat de Catalunya, 19 ajuntaments i la Delegació de Girona, treballa a favor de la 

normalització de la llengua catalana.  

Cursos de català 

Més d’1,7 milions de persones han après català gràcies a cursos promoguts pel 

Consorci per a la Normalització Lingüística. Segons Santi Vila, “això vol dir que el català 

és una llengua apreciada des del punt de vista de la promoció i l’ascens social, que el 

ciutadà percep no només que és una llengua bonica, sinó que, a més a més, li és útil”. 

 

 

16. Foment ús del català 
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Voluntariat per la llengua 

El programa de Voluntariat per la Llengua a finals del 2015 va assolir les 101.906 

parelles lingüístiques. En aquest mateix any es van crear 10.022 parelles lingüístiques. 

Els voluntaris han facilitat la conversa en català a persones que volien adquirir fluïdesa 

i seguretat.  

Parlament Europeu 

Qualsevol ciutadà pot dirigir-se en català, gallec o basc al Parlament Europeu, que, al 

seu torn, té el deure de respondre en l'idioma en què se'l contacti. Així ho va acordar la 

Mesa del Parlament en la seva decisió presa el 3 de juliol de 2006. Des d'aleshores, un 

particular o una associació pot enviar una comunicació en català i el Parlament Europeu 

garanteix la tramitació i la traducció del text als idiomes oficials de la UE. 

El català és llengua de comunicació entre els ciutadans i les institucions europees, però 

no gaudeix del rang de llengua oficial. Per tant, els diputats no poden expressar-se en 

aquest idioma en les comissions o en la sessió plenària del Parlament Europeu i han 

d'utilitzar qualsevol de les 23 llengües oficials a la UE, per a les quals s'ofereix servei de 

traducció i interpretació. Per tal que una llengua sigui declarada oficial, cal que el govern 

d'un Estat membre ho sol·liciti de forma expressa i que rebi el vistiplau del Consell de la 

UE per unanimitat, tal com ho estableix l'article 290 del Tractat. 83 

Sense traducció l’eurodiputat independent Francesc Gambús fou el primer de parlar en 

català, el dia 12 de juny de 2017, desafiant el reglament de l’Eurocambra, que només 

permet la interpretació en una de les 23 llengües oficials. Telicka (comissari europeu) el 

deturà dues vegades, primer pensant que la interpretació en anglès no funcionava, i 

després per demanar-li en quina llengua parlava. ‘Parleu en català? Doncs he d’aplicar 

el que he dit abans, Tajani no ho ha permès’, va dir. I Gambús va respondre: ‘Entenc 

que el reglament no prohibeix que utilitzi una altra llengua, simplement diu que no em 

traduiran.’ Va insistir a parlar en català. 

Andorra 

Les llengües més usades al Principat d’Andorra són el català, el castellà, el francès i el 

portuguès; d'aquestes l'únic idioma oficial és el català, segons la Constitució Andorrana 

de 1993. És l'únic estat que el català és l’únic idioma oficial.  

 

 

 

 

 

17. El català a la Conca de Tremp 

                                                
83 Extret de la pàgina web del Parlament Europeu: http://www.europarl.europa.eu/ 
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17.1 Maria Barbal: 

Maria Barbal (Tremp, 1949) és una escriptora reconeguda. Va passar la seva infantesa 

al Pallars, un fet que va marcar les seves primeres narracions i que, amb l'amor per la 

terra que li va transmetre el seu pare, li va ajudar a veure el món d'una altra manera. 

L'any 2001 se li va atorgar la Creu de Sant Jordi i, entre altres premis, també ha rebut 

el premi Jaume Fuster dels escriptors en llengua catalana (2009).  

És difícil viure publicant llibres en català, diria que més aviat impossible, fins i tot  tenint 

molta sort en un o més llibres, és una quantitat de diners que t’arriba esporàdicament, 

en pots rebre bastants en un moment determinat, però després poden passar anys que 

no tens res, per tant és complicat fins i tot en els millors dels casos84. 

17.2 Professora Flors Farré 

La professora Maria Flors Farré feia classes en català malgrat que encara no era legal, 

es va avançar uns anys en l’ensenyament del català. Feia servir un quadern verd 

d’ortografia que es deia Faristol, una novetat per a tots els alumnes perquè fins 

aleshores tot ho havien estudiat en castellà. 

17.3 Revistes 

Jordi Mir em va explicar que durant la dictadura franquista  hi va haver una escletxa, per 

on es continuava transmetent en català: les revistes (que durant aquella època havien 

de ser en castellà), editaven algun apartat en català; deia també que les autoritats ho 

sabien, però feien la vista grossa.  

Butlletí de la S.A.M: 

És una revista comarcal dels socis de la Societat d’Amics de la Muntanya, de Tremp, és 

una entitat excursionista. Va aparèixer al 1964, per un grup de joves que volien conèixer 

el patrimoni. Al començament aquest butlletí s’adreçava als seus socis en castellà, però 

a partir del 1972 va començar a introduir-s’hi el català.  

 

 

 

 

 

 

 

18.  Buidatge d’enquestes 

                                                
84 Extret de l’entrevista amb Maria Barbal 
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Un dels objectius en començar el treball de recerca era enquestar la gent del meu entorn 

per poder saber el seu coneixement sobre aspectes referits al meu treball.  

18.1 Enquesta i metodologia 

El meu treball de recerca tracta sobre el procés de normalització lingüística del català. 
La següent enquesta és anònima i pretén avaluar el grau de coneixement per tal 
d’ajudar-me a realitzar el meu treball.  

Sexe:            Femení       /           Masculí  

Edat:  
Fins a 16 17-21 22-40 41-66 67-85 +86 

 
Nivell d’estudis:  

No escolaritzat Primaris  Secundaris Grau superior d’FP Universitaris 
 
 
Quina ha estat la seva llengua habitual en l’escolarització?    
       Català            Castellà                           Altres (digueu quines) 

 
Quina és la llengua que usa en l’àmbit familiar: 

      Català        Castellà         Totes dues       Altres (digueu quines) 
 
En quin grau utilitza el català en el dia a dia?  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
En quin grau considera què sap parlar el català? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
En quin grau considera què sap escriure el català? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
En quin grau considera què sap parlar el castellà? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
En quin grau considera què sap escriure el castellà? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Quin grau de normalitat li sembla que té l’ús del català a Catalunya? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Coneix alguna  altra llengua que estigui o hagi estat en procés de normalització? 

Sí     /  No                                                        Quina?______________________ 

En quin grau escolta la ràdio en català? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
En quin grau escolta la ràdio en castellà? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
En quin grau mira la televisió en català? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
En quin grau mira la televisió en castellà? 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
En quin grau llegeix la premsa en català? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
En quin grau llegeix la premsa en castellà? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Digui algun àmbit en què creu que el català està bastant normalitzat: 
_____________________________________________________________________ 

Digui algun àmbit en què creu que el català està poc normalitzat: 
_____________________________________________________________________ 

Li sembla que hi ha normes legals (lleis) que regulen l’ús de les llengües?    
Sí            /            No      Podria esmentar alguna d’aquestes normes?  

_____________________________________________________________________ 

Valori entre 0 i 10 que es reclami que el català sigui llengua oficial a les institucions 
europees com el Parlament europeu? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Li ha passat algun fet curiós per usar una llengua o una altra? 
 
_____________________________________________________________________ 

Si ho creu oportú escrigui algun comentari: 

 

Metodologia: 

Primer de tot vam (el meu tutor i jo) fer un esbós de l’enquesta, i un cop la vam enllestir, 

la vaig començar a repartir. Per tal que em pogués respondre el màxim de gent possible 

vaig utilitzar dos sistemes per difondre les enquestes: escrita i via Internet. A mesura 

que la gent va anar responent l’enquesta, es va anar omplint un full de càlcul. Un resum 

d’aquestes, fet de forma automàtica per Google Drive es troba a l’annex 3.  

Un cop finalitzada la data límit de les meves enquestes, vaig passar les escrites a 

l’ordinador i, mitjançant l’Excel vaig analitzar els resultats. 

18.2 Recollida de dades i comentari 

En primer lloc voldria dir que l’enquesta potser ha sortit esbiaixada ja que ha estat difosa 

per les xarxes de l’Institut d’Estudis Catalans, generalment un públic catalanòfil i 

catalanoparlant.  

Davant de la dificultat de fer enquestes, voldria dir que són aproximatives. 

Els totals a vegades canvien ja que en alguns casos s’havien deixat preguntes sense 

contestar. El total és de 2.346 respostes.  

A continuació es mostraran de forma gràfica, agrupada i resumida els resultats obtinguts 

a través de l’enquesta. 
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Sexe de persona informant i llengua que usa en l’àmbit familiar 

 Català Castellà Ambdues Altres Total 

Femení 1099 136 199 27 1461 

Masculí 661 99 111 12 883 

Total 1.255 980 58 45 2.338 
 

 Català % Castellà % Ambdues % Altres % Total % 

Femení % 75,22 9,31 13,62 1,85 62,33 

Masculí % 74,86 11,21 12,57 1,36 37,67 

Total % 75,09 10,03 13,23 1,66 100,00 

En aquesta taula podem observar la llengua majoritària en el percentatge de dones i 

d’homes. D’aquesta manera podem observar que del percentatge de cada grup, les 

dones per 0’36% parlen més en català, una xifra mínima, així doncs, el percentatge de 

dones i d’homes que parlen en català és gairebé igual. 

 

Grups d’edat i llengua habitual en l’escolarització 

 Català Castellà Ambdues Altres Total 

Fins a 16 36 1 0 0 37 

17-21 178 7 1 4 190 

22-40 650 97 15 20 782 

41-66 383 796 42 18 1.239 

67-85 7 77 0 3 87 

Més de 86 1 2 0 0 3 

Total 1.255 980 58 45 2.338 

Aquesta taula serveix per saber la llengua en què s’ha estat escolaritzat en cada franja 

d’edat. Com es pot observar, les persones que estudiaven durant la dictadura franquista 

sobretot es va estudiar en castellà. També podem veure que una persona de més de 86 

anys va estudiar en català, fet que significa que va estudiar durant la República. 

Llengua que s’usa en l’àmbit familiar i llengua habitual en l’escolarització 

L
le

n
g

u
a
 h

a
b

it
u
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l 
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a
c
ió

 Llengua que s’usa en l’àmbit familiar  

 Català Castellà Ambdues Altres Total 

Català 974 110 159 11 1.254 

Castellà 727 113 133 7 980 

Ambdues 40 6 8 4 58 

Altres 17 6 8 14 45 

En blanc 2 0 2 3 7 

Total 1.760 235 310 39 2.344 

Aquesta taula serveix per saber si la llengua en què van ser escolaritzats pot tenir relació 

amb la llengua que s’usa amb la família. En la major part dels casos aquesta hipòtesi es 

compleix; en el cas del català 53’5% va estar escolaritzat en català, i d’aquests el 77’67% 

parla en català amb la família. 

Nivell d’estudis i grau en què es considera que sap escriure en català 

Grau en que es considera que sap escriure en català 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

No 
escolaritzat 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Primaris 0 0 1 5 1 1 3 1 9 15 34 70 

Secundaris 3 3 9 5 1 17 7 24 56 97 139 361 
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Grau 
superior 
d’FP 

3 2 2 5 3 11 5 20 34 73 113 271 

Universitari
s 

9 11 10 22 28 34 41 11
3 

243 391 789 1.64
1 

Total 16 16 22 37 33 63 56 15
8 

342 576 1.02
5 

2.34
4 

Total % 0,6
8 

0,6
8 

0,9
4 

1,5
8 

1,4
1 

2,6
9 

2,3
9 

6,74 
14,5

9 
24,5

7 
43,73 100,00 

En aquesta taula podem observar  el coneixement del català depenent dels estudis, com 

més estudis més coneixement del català. Però aquesta relació de preguntes demostra 

que  o bé hi ha molta gent autodidacta, o no s’ha comprès la pregunta; ho dic pel cas en 

què persones amb estudis primaris responen que saben escriure a la perfecció en 

català. 

Nivell d’estudis i grau en què es considera que sap escriure en castellà 

Grau en què es considera que sap escriure en castellà 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

No 
escolaritzat 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Primaris 0 0 1 5 1 1 3 1 9 15 34 70 

Secundaris 1 0 0 0 4 4 17 36 76 116 106 360 

Grau 
superior d’FP 

0 0 1 0 0 4 7 20 53 95 90 270 

Universitaris 1 0 0 2 2 10 22 123 256 538 688 1642 

Total 3 0 2 7 7 19 49 180 394 764 918 2.343 

Total % 0,13 0,00 0,09 0,30 0,30 0,81 2,09 7,68 16,82 32,61 39,18 100,00 

En aquesta taula podem observar  el coneixement del castellà depenent dels estudis, 

com més estudis més coneixement del castellà. En relació amb la taula anterior, podem 

observar que el grau de castellà de menys de 5 és gairebé ínfim, nombre més baix que 

en el cas de persones que el saben escriure en català. 

Grau que utilitza el català en el dia a dia i llengua àmbit familiar 

 Català Castellà Ambdues Altres Total 

0 0 15 0 1 16 

1 1 10 1 4 16 

2 4 13 4 1 22 

3 4 22 9 2 37 

4 6 19 4 4 33 

5 11 29 21 2 63 

6 24 12 17 3 56 

7 80 24 51 3 158 

8 218 43 73 7 341 

9 491 26 54 5 576 

10 920 22 76 7 1025 

Total 1759 235 310 39 2343 

En aquesta taula podem observar en quin grau s’utilitza el català diàriament i la llengua 

familiar. Un gran nombre de catalanoparlants amb la família sempre parlen en català, 

920 persones de 1759, però això significa que molta gent parla en català fora de casa, 

o bé no sempre parla amb el mateix idioma. 
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Llengua àmbit familiar i grau en què s’escolta la ràdio en català i 
castellà 

 
Llengua àmbit familiar i grau en què s’escolta la ràdio en català 

Grau en què s’escolta la ràdio en català 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Català 126 37 52 42 38 92 62 162 170 286 685 1759 

Castellà 48 7 18 10 12 30 12 18 27 17 35 235 

Ambdues 43 13 8 16 15 38 17 18 33 40 69 310 

Altres 12 2 1 3 0 1 3 4 6 4 4 39 

Total 229 59 79 71 65 161 94 203 235 347 793 2.344 

Total % 9,77 2,52 3,37 3,03 2,77 6,87 4,01 8,66 10,03 14,80 33,83 100,00 

 
Llengua àmbit familiar i grau en què s’escolta la ràdio en castellà 

Grau en què s’escolta la ràdio en castellà 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Català 534 232 210 116 103 160 108 100 87 50 53 1759 

Castellà 42 14 18 17 9 31 14 23 21 14 30 235 

Ambdues 69 27 31 10 19 45 15 20 31 18 24 310 

Altres 12 3 4 4 2 3 3 7 1 2 3 39 

Total 657 276 264 147 133 239 140 145 140 84 110 2.344 

Total % 28,03 11,77 11,26 6,27 5,67 10,20 5,97 6,19 5,97 3,58 4,69 100,00 
 

En aquesta taula podem veure que normalment la llengua que es parla en l’àmbit familiar 

és la llengua en què s’escolta la ràdio. Un alt nombre de gent que parla en català escolta 

la ràdio en català i no ho fa en castellà. 

 

Llengua àmbit familiar i grau en què s’escolta la ràdio en català i castellà 

 
Llengua àmbit familiar i grau en què es mira la televisió en català 

Grau en què es mira la televisió en català 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Català 89 36 48 49 41 145 101 207 349 310 381 1759 

Castellà 24 16 23 17 14 35 25 24 28 14 13 235 

Ambdues 24 13 8 10 17 41 26 43 48 46 34 310 

Altres 10 3 3 1 1 3 3 2 9 0 4 39 

Total 147 68 82 77 73 224 155 276 434 370 432 2.344 

Total % 6,27 2,90 3,50 3,28 3,11 9,56 6,61 11,77 18,52 15,78 18,43 100,00 

 
Llengua àmbit familiar i grau en què es mira la televisió en castellà 

Grau en què es mira la televisió en castellà 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Català 100 136 173 175 135 226 157 160 248 142 104 1759 

Castellà 10 10 14 12 10 32 17 18 29 34 47 235 

Ambdues 13 20 15 21 11 33 30 43 47 44 31 310 

Altres 7 3 2 5 4 6  0 4 4 1 3 39 

Total 130 169 204 213 160 297 204 225 329 221 185 2.344 

Total % 5,55 7,21 8,70 9,09 6,83 12,67 8,70 9,60 14,04 9,43 7,89 100,00 
 

En aquesta taula podem veure que normalment la llengua que es parla en l’àmbit familiar 

és la llengua en què es mira la televisió. Aquest fet no es veu tant bé com en el cas de 

la ràdio ja que existeix una gran competència a la televisió catalana. 
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Llengua àmbit familiar i grau en què es llegeix premsa en català i 
castellà 

 
Llengua àmbit familiar i grau en què es llegeix la premsa en català 

Grau en què es llegeix la premsa en català 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Català 32 15 20 36 28 109 104 146 279 354 631 1759 

Castellà 27 13 11 16 17 31 21 17 34 24 24 235 

Ambdues 15 13 3 15 9 39 23 48 36 36 70 310 

Altres 5 3 3 1 2 4 1 3 7 2 8 39 

Total 79 44 37 68 56 183 149 214 356 416 733 2.344 

Total % 3,37 1,88 1,58 2,90 2,39 7,81 6,36 9,13 15,19 17,75 31,27 100,00 

 
Llengua àmbit familiar i grau en què llegeix la premsa en castellà 

Grau en què llegeix la premsa en castellà 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Català 286 187 184 166 106 215 130 160 171 85 66 1756 

Castellà 16 15 9 14 10 35 22 29 35 25 25 235 

Ambdues 44 7 16 21 9 51 21 47 41 28 21 306 

Altres 4 2 3 6 1 5  3 6 3 0 4 37 

Total 229 59 79 71 65 161 94 203 235 347 793 2.344 

Total % 9,77 2,52 3,37 3,03 2,77 6,87 4,01 8,66 10,03 14,80 33,83 100,00 
 

En aquesta taula podem veure una relació entre la llengua que es parla en l’àmbit 

familiar i la llengua en què es llegeix la premsa. En aquesta gràfica podem veure de 

manera més accentuada que la llengua familiar és important a l’hora de llegir la premsa, 

es veu clarament quan el 31’27% de les persones que parlen en català sempre llegeixen 

en català. 
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Àmbits en què creu que el català està bastant normalitzat 

 No escolaritzat Primaris Secundaris Grau superior d’FP Universitari  

Normalitat català 0-3 4-6 7-10 0-3 4-6 7-10 0-3 4-6 7-10 0-3 4-6 7-10 0-3 4-6 7-10 Total general 

Administració    1 1 3  25 22  19 13 10 113 82 289 12,63% 

Barri       1  1 12  8 7  2 11 42 1,84% 

Cap     1 1  11 3 3 1 2 8  25 14 69 3,02% 

Comerç        2 4  15 5  5 9 40 1,75% 

Ensenyament    1 11 10 3 27 48  5 37 17 302 380 841 36,763% 

Família      2 2 8 8 1  7  27 9 64 2,80% 

Laboral      1   5  8 2  5 14 35 1,53% 

Premsa     2 1  9 16  6 12 5 52 88 191 8,35% 

Rural     5 3  9 4  3 18  15 10 67 2,93% 

Tots         6   4  1 25 36 1,57% 

Altres     3 6 1 16 18  7 13 6 64 74 208 9,09% 

En blanc 1    3 10 2 5 37  25 20 8 60 96 266 11,63% 

Total 1 0 0 2 26 38 8 143 206 4 97 133 59 719 853 2288 100% 
 

Àmbits en què creu que el català està poc normalitzat 

 No escolaritzat Primaris Secundaris Grau superior d’FP Universitari Total general 

Normalitat català 0-3 4-6 7-10 0-3 4-6 7-10 0-3 4-6 7-10 0-3 4-6 7-10 0-3 4-6 7-10  

En blanc 1    4 12 2 34 60  10 49 5 47 122 346 14,96% 

Resposta    2 26 26 6 109 146 6 74 155 54 672 731 2007 86,77% 

Total 1   2 30 38 8 143 206 6 84 164 59 719 853 2313 100,00% 

 

Aquestes taules serveix per saber el coneixement d’àmbits en què el català estigui bastant o poc normalitzat. La primera ens compara en 

gràfica la normalitat del català i els àmbits que estan bastant normalitats, m’he adonat que hi ha gent que marcava que el català estava 

totalment normalitzat i a continuació escriu que cap àmbit està normalitzat. La segona taula ens indica l’alt nombre de persones que deixen 

la resposta en blanc, gairebé el 15%. 
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Nivell d’estudis i coneixement de normes (lleis) que regulen l’ús de les llengües 

 No 
escolaritzat 

Primaris Secundaris Grau superior 
d’FP 

Universitaris Total general 

 Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No  

Estatut     2  6 
 

 76  
84 3,51% 

Constitució   2  3  7  59    

Llei de normalització 
lingüística 

  1  16  6 
 

 191  
71 2,97% 

Llei de política lingüística   1  2    72  214 3,03% 

Carta europea         5    

Altres   4   7 64 8 546 13 75 3,14% 

En blanc  1 20 18 119 94 90 90 446 207 5 0,21% 

Total 1  42 28 241 101 271 98 1390 220 642 26,84% 

1 70 362  1643 2347  

Total % 0,04%   1,76% 1,17% 10,08% 4,22% 11,33% 4,10% 58,11% 9,20%   

 

Aquesta taula serveix per saber el coneixement de normes que regulen el català. Com es pot observar, com més alts són els estudis més 

gent coneix alguna d’aquestes lleis, però també s’observa que la gent que més ha deixat la resposta sense contestar, en el percentatge de 

gent que l’ha respost, són aquells amb Grau Superior, Secundaris o Primaris. Potser això succeeix perquè el fet de tenir uns estudis mitjans 

els dona una falsa seguretat.  

Ens indica també que tot i respondre inicialment que no coneixien cap llei que reguli l’ús del català, després esment alguna de les lleis. 



63 
 

19. Conclusions 

Durant la dictadura franquista, una etapa de repressió, va néixer un moviment de 

resistència de la llengua que ens ha ajudat que perduri fins a l’actualitat. Acabat el 

mandat de Francisco Franco, es restablí la democràcia i amb ella el restabliment de 

drets; tant en la Constitució com en l’Estatut, garantia legal de l’ús de la llengua. 

El català és una llengua molt vital (és un procés admirable en una llengua que havia 

estat tan reprimida, i s’ha aconseguit èxit en àmbits com l’educació i mitjans de 

comunicació), però̀ està amenaçada per la manca de reconeixement i pels atacs 

constants que rep per part de l’Estat (com en seria un exemple el recurs al Tribunal 

Constitucional contra la Llei 7/1983 o la disputa per a l’aprovació de la Llei 1/1998). 

M’he adonat que necessitem lleis que emparin les llengües, aquest és el cas d’un 

repertori de decrets i lleis aprovades que ajuden que el català continuï a l’administració, 

escoles... Però no són suficients, ergo no emparen tots els àmbits:  

En l’àmbit de l’Educació: S’ha consolidat el model català. La població té alts nivells de 

català, això ha estat possible gràcies a l’obligatorietat del català a l’educació, i serveis 

d’ensenyament que han fet institucions com el CPLN. La Llei Orgànica per a la Millora 

de la Qualitat va crear una nova classificació en assignatures de llengües cooficials, en 

passar d'assignatures troncals a assignatures d'especialització opcionals. 

En l’àmbit de la Justícia: Les llengües necessiten un suport legal. El català també és llei, 

per aquest motiu podem adreçar-nos a l’administració, institucions, jutjats, en català o 

amb documents en català, i seran igualment oficials. Però hi ha un alt nombre de 

sentències i escrits judicials i notarials que són en castellà ja que qui l’ha escrit prové de 

fora de Catalunya, es tracta d’un tema delicat ja que no es disposa d’un acord absolut, 

tot i que es pot instar un servei de traducció. 

En l’àmbit dels mitjans de comunicació: L’any 1983 va néixer TV3, amb l’objectiu 

principal de contribuir a la normalització lingüística i cultural del país, i avui dia és el 

principal mitjà de comunicació de Catalunya i la televisió de referència d’una gran 

majoria dels seus ciutadans. Catalunya Ràdio va néixer també el 1983 amb l'objectiu de 

promocionar i difondre la llengua i la cultura catalanes. Encara que anterior a aquests 

trobem la desconnexió catalana de mitjans espanyols. El català és present en tots els 

mitjans de comunicació; televisió en català, ràdio i premsa. Però tenim un nombre baix 

de mitjans de comunicació en català respecte a la gran oferta que es disposa en castellà.  

En l’àmbit literari: La literatura juvenil i infantil és llegida gràcies a les escoles, però la 

literatura per a adults en català es llegeix poc, i és per això que tal com em deia la Maria 

Barbal, la literatura va sobrevivint però sense fer miracles.  

En l’àmbit musical: El català és viu en música, disposem d’un nombre elevat d’artistes 

que tenen cançons en català, però en temps de repressió existia música sancionada o 

cantada en la clandestinitat. 
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Nou àmbit: En aquests darrers anys el català s’ha trobat amb nous usos lingüístics, 

l’Internet i les xarxes. Les grans marques (tot i no tenir la seu a Catalunya) ofereixen el 

castellà de llengua d’inici al 80% de les seves webs, el català al 15% i és disponible a 

gairebé el 30% de les seves webs, un nombre especialment baix. 

He vist que actualment se’ns ofereixen bastants recursos per a l’ús i correcció de la 

llengua, seria el cas d’Optimot, Wordreference, ..., i l’ampli ventall de diccionaris en 

paper i en línia. Un avenç per als usuaris de la llengua.  

Des de la Secretaria de Política Lingüística, un organisme que vetlla pels drets i el 

coneixement del català i a partir de la Llei de Normalització lingüística, s’han promogut 

diverses campanyes per fomentar l’ús del català entre la societat.  

Tal com he vist a les enquestes el català s’usa de manera més habitual en àmbits rurals, 

i la nostra Conca de Tremp en forma part. Gràcies a mestres sense por com la Maria 

Flors Farré (professora, jubilada del Col·legi Maria Immaculada de Tremp), revistes en 

català, o contes i novel·les. El català ha estat present en el nostre territori gràcies a la 

voluntat de transmetre’l, així com em deia el MHP Carles Puigdemont i en Jordi Mir, fet 

que en molts casos no es compleix. M’he adonat que majoritàriament aquesta voluntat 

no existia; convivim amb castellanoparlants que continuen dirigint-se en castellà, ja que 

mai han tingut la necessitat d’aprendre a parlar en català.  

Una altra conclusió que obtinc de l’anàlisi de les enquestes, és que molta gent està a 

favor que el català sigui reconegut per Europa; el Parlament Europeu (per exemple) no 

reconeix el català com a llengua oficial. 

Malgrat la feina que hi ha feta, i tal com em comentava Gabriel Bibiloni, en una situació 

de normalitat la llengua pròpia del territori seria sabuda i parlada per tothom, parlin o no 

altres llengües. Podríem parlar de normalitat quan tota persona (funcionaris, servidors 

públics o proveïdors de serveis) a qui jo m'adreci en català em respongui en català. I 

quan tota empresa que em doni serveis m'ofereixi tota la documentació en català sense 

que jo ho hagi de demanar, aleshores el català estarà normalitzat. 

La llengua era, és i serà sempre cosa de tots. Ho va ser durant les dues dictadures; ho 

va ser en la represa democràtica per normalitzar el seu ús en tots els terrenys: des de 

l’escola fins als mitjans de comunicació; i ho és ara, quan després d’anys ens trobem 

que l’idioma continua coix en l’ús al carrer, al cinema, a la justícia, als patis de les 

escoles... Per tant no es compleix la meva hipòtesi, el català no està normalitzat en tots 

els àmbits. 

El català està arrelat en la nostra cultura. Volem que ens faciliti expressar-nos 

còmodament en tota circumstància i realitat. És del tot necessari, encara avui en dia, 

continuar treballant pel català, i no només en el terreny polític i social. S’ha d’utilitzar, 

clau important per transmetre’l. El català és una eina tan estimada com fràgil, per això 

hem de cuidar-la, és la nostra llengua. 
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20. Fonts d’informació 

Aquest treball ha estat possible gràcies a  fonts bibliogràfiques, en part llibres de llengua, 

i història; i a un gran nombre d’informació d’Internet. I per últim, i no menys important, 

gràcies a entrevistes amb diferents persones relacionades amb la llengua. 

Les fonts socioculturals les he extret dels qüestionaris realitzats per aquest treball, que 

m’han servit per interpretar el coneixement de la població sobre aquest llarg procés.  

A continuació hi ha la llista de fonts que m’han ajudat a realitzar-lo: 

20.1 Llibres:  

FERRER, Francesc. La Persecució  Política de la Llengua Catalana. BCN: Ed. 62, 1985.  
 
COMALA, Romà. El Pi de les Tres Branques. BCN: Abadia de Montserrat, 1977.  
 
GARCIA, Jordi. La Nova Cançó. BCN: Ed. 62, 1976. 

ROSELL, Josep et al. Llengua Catalana i literatura, 1r Batxillerat. BCN: Barcanova, 

2005.  

MONERS, Jordi. Síntesi d’Història dels Països Catalans. El Prat de Llobregat: La 

Magrana, 1976. 

HAUGEN, Einar. Dialect, Language, Nation. Amèrica: New Series, Vol 68, Núm 4 (Agost 

1966), p: 922-935 (lectura on-line extreta de la pàgina web: 

https://www.jstor.org/stable/670407?seq=1#page_scan_tab_contents) 

BADIA, Antoni. Llengua i cultura als Països Catalans. BCN: Ed. 62, 1964. 

PRATS, Modest, et al. El futur de la llengua catalana. BCN: Ed. Empúries, 1990. 

TUDELA, Joan. El futur del català. BCN: Publicacions el Mon, 1986. 

LLOVET, Jordi, et al. Història i crítica de la literatura catalana avui. BCN: Ed. 62, 1982. 

CASALS, Daniel, et al. El català als mitjans de comunicació. BCN: Ed. UOC, 2010. 

PAZOS, Maria-Lluïsa. L’amenaça del català light. BCN: La Busca edicions, 2007. 

PUIGDEMONT, Carles. Cata...què?. BCN: Ed. La Campana, 1994. 

ROMA, Francesc. Quaranta anys de la flama de la llengua catalana. Montserrat: Ed. 

FEEC, 2008. 

FABRA, Pompeu. Converses filològiques. BCN: Ed. El Punt / Edhasa, 1983. 

ORTEGA, Rudolf. En defensa de la llengua. BCN: Angle Editorial, 2016. 

SOBREQUES, Jaume. Catalunya i l’estat d’autonomia. BCN: Ed. Undarius, 1976. 

https://www.jstor.org/stable/670407?seq=1#page_scan_tab_contents
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SANCHIS, Manuel. Aproximació a la història de la llengua catalana. Navarra: Salvat 

Editores, 1980. 

LÓPEZ, Gregori. PSUC: Per Catalunya, la democràcia i el socialisme. BCN. Ed. Avance, 

1976. 

BIBILONI, Gabriel. Llengua estàndard i variació lingüística. BCN: Ed. Contextos 3i4, 

1997. 

DEP. CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA. 

Guia de la premsa de les comarques lleidatanes. BCN: Ed. Generalitat, 1981. 

RIOS, Joaquín et al. El treball de recerca. BCN: Ed. Associació de mestres Rosa Sensat, 

2008. 

 

20.2 Documents: 

SANJAUME, Margarida. Quan les paraules són llei. BCN: IEC, 2005.  

Llei 7/1983, de 18 d’abril, de Normalització lingüística a Catalunya. 

Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política lingüística a Catalunya 

Estatut de Catalunya 

Informe de Política Lingüística del 2015 

Legislació lingüística de Catalunya, La Llei de Política lingüística i altres normes 
lingüístiques anotades 

30 anys de Política lingüística 

Memòria 2016, Consorci per a la Normalització Lingüística 

 

20.3 Recursos electrònics: 

«Llei de Política lingüística». L'Enciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia 
Catalana. 

«El parlament commemora els trenta anys de la Llei de Normalització lingüística» 

Vilaweb, 15-07-2013.  

«Els Setze Jutges». L'Enciclopèdia.cat. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana. 

 

20.4 Pàgines web: 
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Ordenades per ordre alfabètic. 

http://1rbatxilleratct.blogspot.com.es/2013/02/normalitzacio-i-
normativitzacio.html  
 

(consulta juny 2017) 
 

http://1rbatxillerath.blogspot.com.es/2013/02/1diferencies-entre-
normalizacion-y.html  
 

(consulta juny 2017) 
 

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/12/20/espanya-en-el-
segle-xix-la-poblacio/   
 

(consulta febrer 2017) 
 

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-
catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-
migracions-peninsulars-1877-1939/   
 

(consulta juny 2017) 
 

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-
catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-
migracions-peninsulars-1877-1939/   
 

(consulta març 2017) 
 

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/27/la-immigracio-a-
catalunya-en-el-segle-xx-la-llarga-postguerra-1939-1959/  
  

(consulta juny 2017) 
 

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/31/la-immigracio-a-
catalunya-en-el-segle-xx-les-migracions-massives-dels-anys-del-
desarrollo-1960-1975/   
 

(consulta juny 2017) 
 

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/decret-de-nova-
planta/  
 

(consulta juny 2017) 
 

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/migracions-a-
lespanya-contemporania/  
 

(consulta maig 2017) 
 

http://buscantraons.blogspot.com.es/2012/12/volen-tallar-nos-la-
llengua.html   
 

(consulta juliol 2017) 
 

http://cadenaser.com/emisora/radio_barcelona/ 
 

(consulta agost 2017) 
 

http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/drets_linguistics/index_es.
html   
 

(consulta juny 2017) 
 

http://die.caib.es/normativa/pdf/00/lleinormalitzaciolinguistica.pdf   
 

(consulta desembre 2016) 
 

http://dlc.iec.cat/proleg.html   
 

(consulta juny 2017) 
 

http://educacio.gencat.net/extranet/dogc/llei_7_1983.html   
 

(consulta novembre 2016) 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publi
cacions/monografies/llengua-catalana-model-
exit/llengua_catalana_escola_model_exit.pdf 
 

(consulta agost 2017) 

http://eso2n.blogspot.com.es/2010/06/normalitzacio-i-
normativitzacio.html   
 

(consulta juny 2017) 

http://1rbatxillerath.blogspot.com.es/2013/02/1diferencies-entre-normalizacion-y.html
http://1rbatxillerath.blogspot.com.es/2013/02/1diferencies-entre-normalizacion-y.html
http://1rbatxillerath.blogspot.com.es/2013/02/1diferencies-entre-normalizacion-y.html%20(consulta%20juny%202017)
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/12/20/espanya-en-el-segle-xix-la-poblacio/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/12/20/espanya-en-el-segle-xix-la-poblacio/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/12/20/espanya-en-el-segle-xix-la-poblacio/%20%20(consulta%20febrer%202017)
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20març%202017)
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/31/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-les-migracions-massives-dels-anys-del-desarrollo-1960-1975/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/31/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-les-migracions-massives-dels-anys-del-desarrollo-1960-1975/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/31/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-les-migracions-massives-dels-anys-del-desarrollo-1960-1975/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/migracions-a-lespanya-contemporania/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/migracions-a-lespanya-contemporania/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
http://buscantraons.blogspot.com.es/2012/12/volen-tallar-nos-la-llengua.html
http://buscantraons.blogspot.com.es/2012/12/volen-tallar-nos-la-llengua.html
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
http://cadenaser.com/emisora/radio_barcelona/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/drets_linguistics/index_es.html
http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/drets_linguistics/index_es.html
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
http://die.caib.es/normativa/pdf/00/lleinormalitzaciolinguistica.pdf
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
http://dlc.iec.cat/proleg.html
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
http://educacio.gencat.net/extranet/dogc/llei_7_1983.html%20%20(consulta%20desembre%202016)
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/llengua-catalana-model-exit/llengua_catalana_escola_model_exit.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/llengua-catalana-model-exit/llengua_catalana_escola_model_exit.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/llengua-catalana-model-exit/llengua_catalana_escola_model_exit.pdf
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
http://eso2n.blogspot.com.es/2010/06/normalitzacio-i-normativitzacio.html
http://eso2n.blogspot.com.es/2010/06/normalitzacio-i-normativitzacio.html
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
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http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/   
 

(consulta juliol 2017) 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certifica
ts_de_catala/informacio_sobre_els_certificats/   
 

(consulta agost 2017) 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/campanyes   
 

(consulta juliol 2017) 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/campanyes/e
xposicio_avancem_30_anys/   
 

(consulta juliol 2017) 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/legislacio_i_dr
ets_linguistics/llei_de_politica_linguistica/llei_7_1983_de_18_d_abril_d
e_normalitzacio_linguistica/  
 

(consulta desembre 2016) 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_
en_linia/btpl_col/oficialitat-linguistica/  
 

(consulta juliol 2017) 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/legislacio_i_drets_linguistics/llei_d
e_politica_linguistica/ 
 

(consulta agost 2017) 

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/legislacio_i_drets_linguistics/llei_d
e_politica_linguistica/llei_7_1983_de_18_d_abril_de_normalitzacio_ling
uistica/ 
 

(consulta desembre 2016) 

http://llengua.gencat.cat/es/el-catala/marc-legal/  
 

(consulta juny 2017) 

http://llengua.gencat.cat/permalink/2806a4d6-5384-11e4-8f3f-
000c29cdf219 
 

(consulta juny 2017) 

http://llengua.gencat.cat/permalink/71dc3c81-5382-11e4-8f3f-
000c29cdf219 
 

(consulta juny 2017) 

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/certificats_de_catal
a/arxius/acredit_1_.pdf 
 

(consulta juny 2017) 

http://lletra.uoc.edu/ca/periode/la-renaixenca/detall 
 

(consulta juny 2017) 

http://lletra.uoc.edu/ca/periode/la-renaixenca/detall  
 

(consulta agost 2017) 

http://palaurobert.gencat.cat/ca/exposicions/historic/historicSala4/201
2/s4cx026_avancem_catala/   
 

(consulta febrer 2017) 
 

http://paterols.blogspot.com.es/2010/05/normalitzacio-i-
normativitzacio.html  
 

(consulta juny 2017) 
 

http://patrimoni.gencat.cat/ca/coleccio/modernisme 
 

(consulta gener 2017) 
 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/cultura/notapremsavw/21
0549/ca/mascarell-llei-normalitzacio-demostra-futur-construeix-
projecta-conviccio-present.do 
 

(consulta setembre 2017) 
 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/71952/ca/
presenta-campanya-dona-corda-catalaper-promoure-lus-llengua.do  
 

(consulta juliol 2017) 
 

http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
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https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/112/triptic-coneix-els-drets-linguistics
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/112/triptic-coneix-els-drets-linguistics
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/132/els-drets-linguistics-i-la-justicia
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/132/els-drets-linguistics-i-la-justicia
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/40/guia-que-faig-si-alguns-suggeriments-que-poder-ser-utils-per-agrontar-situacions-quotidianes-per-que-fa-a-lus-del-valencia
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/40/guia-que-faig-si-alguns-suggeriments-que-poder-ser-utils-per-agrontar-situacions-quotidianes-per-que-fa-a-lus-del-valencia
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/40/guia-que-faig-si-alguns-suggeriments-que-poder-ser-utils-per-agrontar-situacions-quotidianes-per-que-fa-a-lus-del-valencia
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/54/desplegable-i-jo-que-puc-fer
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/54/desplegable-i-jo-que-puc-fer
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2011/05/26/la-immigracio-a-catalunya-en-el-segle-xx-de-l%E2%80%99exode-rural-a-les-primeres-migracions-peninsulars-1877-1939/%20%20(consulta%20juny%202017)
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https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-
publicacions/81/guia-que-faig-si-alguns-suggeriments-que-poden-ser-
utils-per-afrontar-situacions-quotidianes-per-que-fa-a-lus-del-catala-
nova-versio-2011  
 

(consulta juliol 2017) 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-
publicacions/85/fulleto-benvinguts-a-catalunya  
 

(consulta juliol 2017) 

https://www.racocatala.cat/forums/fil/209282/situacio-del-catala-a-
lalguer  
 

(consulta agost 2017) 

https://www.racocatala.cat/forums/fil/61928/immigracio-espanyola-
catalunya-durant-decades-dels-50-60-70-segle-xx  
 

(consulta juliol 2017) 

https://www.upf.edu/llengues/_pdf/2015_llei_1_1998.pdf  
 

(consulta desembre 2016) 

https://xarxes.wordpress.com/tag/llei-de-llengues/  
 

(consulta juny 2017) 

 

 

20.5 Fonts orals 

Entrevistes recollides en àudio al CD adjunt al treball. 

- Maria Barbal, 9 agost de 2017 (escriptora,viu de la literatura catalana) 

- Jordi Mir, 20 juliol de 2017 (Creu de Sant Jordi, ha estudiat l’obra de Pompeu 

Fabra) 

 

- Carles Puigdemont, 29 d’agost de 2017 (president de Catalunya), a través de 

l’aplicació Zonectats. 

 

- Sílvia Romero, 27 juliol de 2017 (Filòloga catalana, forma part del Consorci per 

a la normalització lingüística) 
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21. Agraïments 

Segurament en aquesta pàgina no podria mencionar totes les persones que m’han 

ajudat a realitzar el treball. Tots aquells amics o coneguts que m’han aportat informació, 

ganes i recursos perquè fos com ara, a totes elles moltes gràcies.  

Però m’agradaria fer una menció especial a un seguit de persones que constantment 

m’han ajudat a realitzar-lo. Al meu tutor, per ajudar-me a concretar el tema i la 

informació; per haver-me guiat en la realització, estant al meu abast en qualsevol 

moment, perquè mai ha tingut un no per resposta, sempre ho tindré present, mil gràcies. 

Al Manel Riu, també professor, per haver-me respost tants dubtes, interessar-se 

immediatament en el treball, i haver-me ofert recursos on he pogut trobar en abundància 

el que ell m’havia explicat, però sobretot per haver-me posat en contacte amb Gabriel 

Bibiloni i les seves obres.  A la Maria Barbal, la Sílvia Romero i el Jordi Mir que van estar 

responent-me dubtes que els plantejava. A Carles Puigdemont, per haver respost a la 

meva carta, i haver-me adjuntat informació de la mà d’Ester Franquesa, directora 

general de Política Lingüística. A Àngels Codina, responsable de comunicació de l’IEC, 

per haver difós la meva enquesta a centenars de persones, per haver-me animat. A 

Gabriel Bibiloni per haver respost preguntes que em plantejava, també amb la seva obra. 

A la meva companya i amiga Isabel, que ha realitzat aquest fantàstic dibuix que hi ha de 

portada. Al tiet, Jordi, per haver-me transmès les ganes i la passió, els llibres i tants 

recursos com han estat al seu abast. A la meva tieta, Anna, perquè en una època difícil, 

m’hagi ajudat en les enquestes. Als meus pares i germà, per haver confiat en mi fins i 

tot quan jo no era capaç de fer-ho; pel seu suport i ànims. A tota aquella gent que va 

dedicar part del seu temps a respondre’m l’enquesta.  

A totes aquelles persones que per un motiu o altre el llegeixin, espero de tot cor que el 

gaudeixin tant com ho he fet jo elaborant-lo. 

Moltes gràcies.  
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22. Annexos 

22.1 Annex 1: Carta d’Ester Franquesa: 
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22.2 Annex 2: Respostes íntegres entrevistes 

Es troben al CD adjunt al treball. 

22.3 Annex 3: Resum de les respostes a l’enquesta 

 

 

1463

883

Sexe

Femení

Masculí

37

190

784

1244

88

3

Edat

Fins a 16

17-21

22-40

41-66

67-85

Més de 86
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1

70

361

271

1643

Nivell d'estudis

No escolaritzat

Primaris

Secundaris

Grau superior d'FP

Universitaris

1254
980

58

45
7

Quina ha estat la seva llengua 
habitual en l'escolarització?

Català

Castellà

Ambues

Altres

En blanc
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1.760

235

310

39

Llengua que s’usa en l’àmbit familiar?

Català

Castellà

Ambdues

Altres

16
16 22 37

33

63
56

158

342

576

1025

En quin grau utilitza el català en el dia 
a dia?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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4 1 4 9
4 23 33

90
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En quin grau considera que sap parlar 
el català?

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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6
5

14 14
23

55
78

215
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912

En quin grau considera que sap 
escriure el català?
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2
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8
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2 0
2 3

3 18

52
186

437

673

964

En quin grau considera que sap parlar 
el castellà?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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3 0 1 2 6 23
52

189
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En quin grau considera que sap 
escriure el castellà?

0
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2 1 21

52
155

271

565

573

398

148

142

Quin grau de normalitat li sembla 
que té l'ús del català a Catalunya?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

581

1719

Coneix alguna altra llengua que 
estigui o hagi estat en procés de 

normalització?

Sí

No
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101

21

17

17

16

8

8
6

10

1010

339

Quina? Euskera

Gallec

Occità

Aranès

Hebreu

Anglès

Gaèlic

Valencià

Francès

Irlandès

Finès

Altres

230

59

79

71

65

161

94

203

235
347

793

En quin grau escolta la ràdio en 
català?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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657

276

264147

133

239

140

145

140

84
110

En quin grau escolta la ràdio en 
castellà?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

147
68

83

77

73

224

155

276
434

370
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En quin grau mira la televisió en 
català?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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130

169

204

213

160

297204

225

329

221
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En quin grau mira la televisió en 
castellà?

0

1

2

3

4
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45 37
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56
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356416
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En quin grau llegeix la premsa en 
català?

0
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350

211

212

207

126306

176

242

250

139
116

En quin grau llegeix la premsa en 
castellà?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

289

42

69 40

84164
35

191

67

36

208

266

Digui algun àmbit en què creu que el 
català està bastant normalitzat:

Administració

Barri

Cap

Comerç

Ensenyament

Família

Laboral

Premsa

Rural

Tots

Altres

En blanc
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480

101

106

96

28
55

13

22
32

336

1072

Digui algun àmbit en què creu que el 
català està poc normalitzat:

Justícia

Cultura

Barri

Empreses

Tots

Premsa

Cap

Sanitat

Administració

Turisme

Serveis

Altres

1838

442

Li sembla que hi ha normes legals 
(lleis) que regulen l’ús de les 

llengües?

Sí

No
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94

130

47

51

32

37
45

23

14

5

7

3

857

Esmenti'n alguna No

Llei de Normalització Lingüística

Llei de Política Lingüística

Retolació dels establiments

Llei d'ús i ensenyament valencià

Estatut d'autonomia

Llengua vehicular a l'escola

Constitució espanyola

Etiquetatge productes

Llei 27/2017, llengua signes catalana

Immersió lingüística

La cooficialitat

Altres

34
8 10 10

13

89

23
62

128

138

1807

Valori entre 0 i 10 que es reclami que el 
català sigui llengua oficial a les institucions 

europees com el Parlament Europeu:

0

1
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4

5

6
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Que no m'entenguin en català en una botiga de Catalunya (m'ha passat diverses vegades 

en comerços diferents).  

Que a BCN parles en català a comerços, restaurants, serveis privats... i gairebé sempre et 

responen en castellà  

Si. Moltes vegades m'han demanat que parli en espanyol  

Aquests dies després de l'atemptat estan sent bastant patètics al respecte...  

M'han fet descompte per parlar en català, l'amo d'una botiga, que era pakistanès.  

En viatges, quan parles els italians creuen que parlen italià.  

Que la gent barreja la política amb tot, fins i tot amb l'idioma, i quan vas a Madrid i algú et 

sent parlar català et miren amb cara de peix bullit  

Gent que em diu que no m'entén quan parle català i és mentida. Que em miren malament o 

per damunt del muscle o que els demane que "les hable en cristiano" o "en español, que 

estamos en España".  

A un vol BCN -Palma de Mallorca. L' hostessa espanyola no entenia el català.  

Mantenir una mateixa conversa amb diferents persones en ambdues llengües  

No recordo però segur que hi ha hagut alguna situació  

422

1733

0

Li ha passat algun fet curiós per usar 
una llengua o una altra?

No

Sí
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Jo he treballat de cambrera per pagar-me la carrera, i sempre saludo els clients amb un bon 

dia o bona tarda, una vegada dos homes em van recriminar i inclús obligar a dir "Buenas 

tardes" perquè a Espanya "Se habla español". Sobra dir que no ho vaig fer, i els homes se'n 

van anar de la Gelateria.  

Sí, m'han demanat que no parlés en català tot i que ho feia amb els meus familiars  

Dir-me "Hábleme en castellano"  

Anar a una botiga que fa anys que està oberta i que no m'entenguin si parlo en català  

Que m'ho han retret  

A vegades m'han dit que no m'entenen. I a mi no em costa gens de canviar de llengua si no 

m'entenen.  

Sí, que m'etiquetin com a estrany, com a molt català  

Haver de canviar de llengua és habitual per desconeixement del català per part de 

l'interlocutor 

Si, critiques 

De vegades si parles català en alguna ciutat espanyola et miren malament 

Dir en un bar de Catalunya que en català no m'entenen 

A Madrid van al·lucinar com de bé el meu fill d'aleshores 12 anys parlava i entenia el castellà. 

Es pensaven que ni en feien a l'escola. Un cop explicat el sistema d'estudi ja van pensar 

que la moto que els havien venut no era tan gran 

Fora de Catalunya, no ens van voler atendre en un bar perquè ens van sentir parlar en 

català. 

Que la parla no es igual a totes les comarques. 

A Espanya en algun lloc he sentit rebuig però poques vegades 

Trobar-me  una persona que era estrangera i només sabia parlar català i que el dependent 

d'una botiga no la pogués atendre per no saber-ne parlar. 

Trobar-me parlant en castellà amb algú i al cap d'una estona adonar-nos que els 2 parlem 

català 

Tants que no els podria anomenar 

Amb gent de fora de Catalunya, parlant castellà, m'han preguntat que com era que parlava 

tan bé castellà si a les escoles catalanes no l'ensenyaven. 

Sí, intentar parlar en castellà amb un catalanoparlant per estar amb un castellanoparlant, i 

riure molt 
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Problemes en restaurants 

Cambrers que t'entenen en llengües estrangeres i no t entenen en català 

Quan estic amb gent de parla espanyola i jo parlo català amb algú altre els molesta i no els 

agrada 

En principi no... 

En català a vegades no m'entenen 

Parlar amb algú en castellà durant més d'un any i descobrir que els dos érem 

catalanoparlants. 

Hace unos 6 años un par de niñas de unos 5 años en un vestuario de una piscina que eran 

incapaces de entender frases muy sencillas en castellano. 

No. Em considero bilingüe i les utilitzo les dues segons els requeriments 

Més d'un a l'aeroport i a d'altres llocs haver d'exigir que parlessin en català etc. 

Bé, m'han fet saber algun cop el fet que utilitzi la meva llengua catalana amb els meus fills, 

estant amb amics i familiars del meu marit a Cantabria i m'ha dolgut molt. Volen respecte 

per la seva llengua però el fet de no entendre la nostra sembla que els doni dret a criticar-la 

Fer ús del castellà com a recurs per a manifestar sarcasme 

Vaig parlar en castellà a un jove d'origen marroquí, i em contestà en bon català 

Alguna vegada he rebut males mirades per part de la gent que hi ha en aquell moment al 

meu voltant (desconeguts) pel simple fet d'usar la llengua catalana. 

Que no et responguin en la mateixa llengua 

Si. Demanar a un cambrer en català i que no m’entengui. 

Parlar amb català i rebre comentaris inapropiats. 

No, tothom ha sigut molt comprensible. 

A alguns establiments necessites parlar el castellà perquè no saben parlar el català. 

A Madrid, un quiosquer em va contestar en "valencià", en sentir el meu accent en parlar en 

castellà. 

Que algú inesperat m'hagi respost en Català 

Cap ni un 

Sí. Tot i que fa molt de temps. (Any 1985) 

Fa uns anys allò : No la entiendo hable en cristiano 
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Aquí a Catalunya una persona em va dir que parlés cristiano que no m’entenia 

No en recordo cap 

Quan parles català, sobretot en l'àmbit europeu, la gent et pregunta força pel procés. 

Mostres de menyspreu per part dels espanyols per parlar català a la meva terra. 

Algun cas de retret per usar el català 

Sí. M'han qüestionat moltes vegades si el valencià i el català són la mateixa llengua. A més, 

m'he trobat molts casos d'autoodi i menyspreu a la llengua considerant-la com una de 

segona o particular del camp i dels llauradors, però no de les grans ciutats. 

Sovint, demanar que parli en castellà, però res extraordinari 

Moltíssimes vegades en diferents serveis no m'han atès si no parlava castellà 

Quan utilitzo el català a internet o a alguna tenda si no m'entenen sempre canvio al castellà 

perquè si no sembla que molesta 

Hi ha gent que porta molts anys a Catalunya i encara t'obliga a canviar de llengua perquè 

no sap català 

Un professor de gramàtica castellana que feia la classe en català. 

Si, més que curiós desagradable. Que em demanen que parle en "Cristiano" 

Sí, a l'escola els companys eren castellanoparlants i no volien utilitzar el català i el 

menyspreaven 

Soc valencià...com podria contestar aquesta pregunta en menys de 1000 línies. 

A diari... 

"Hábleme en cristiano" quan t'adreces a algú en català 

 

Si ho creu oportú escrigui algun comentari: 

El català es va perdent, cada generació el parla pitjor. Proliferen els castellanismes, tant 

en el vocabulari com en la sintaxi, i s'obliden les expressions pròpies. 

Encara estic en procés de parlar correctament el català  

Crec que fas un treball interessant. Enhorabona  

Gràcies  

Un tema molt interessant Mercè  



93 
 

M'he referit al meu dia a dia al País Valencià, on la llengua està més infravalorada que 

a Catalunya. Enhorabona pel treball.  

Demanar un cafè amb llet en català i que "no m'entenguin".  

Bona feina!  

No s’està garantint que puguem ser atesos a tot arreu en català. Hi ha molts bars i 

restaurants i comerços que tenen treballadors que no entenen el cat i estan treballant a 

Catalunya El nivell mínim hauria de ser l’A2  

Per una Catalunya lliure i independent. Gràcies  

És curiós, però jo he presenciat en contrari: catalanoparlants no bilingües, fet que em 

posa nerviós. Normalització lingüística, sí, però sempre amb el bilingüisme amb la nostra 

llengua germana, el castellà, com a mínim.  

O tot canvia com un mitjó o al català li queden 15 o 20 anys com a llengua normal. 

Només cal fer feina a un institut per veure-ho. A cada promoció baixa l'ús del català i 

sobretot la seva qualitat i percepció de llengua comuna  

Molta sort!  

Puta Espanya 

L'article 3 del títol preliminar de la Constitución española diu:" El castellano es la lengua 

española oficial del estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el 

derecho de usarla". Per tant no tenim cap obligació de parlar en castellà, podem o no 

exercir el dret d'ús i per tant jo a Catalunya el parlo si vull 

Haurien de conviure les llengües amb més harmonia . Respectant per sobre de totes la 

llengua del territori. 

El català forma part de la historia i del patrimoni i com a mínim per això s’ha de conservar 

i potenciar 

Ànims  

A l’administració a Barcelona hi ha funcionaris que t’obliguen a parlar en català i després 

resulta que no tenen ni puta idea de parlar-lo 

Mira catalanes. Que acento más raro tienes 

Hi ha molta feina a fer a nivell individual 

Siguem tal com som i en projecció de futur, i tot serà mes fàcil 

A l’escola en castellà, fins a sisè que vam "començar", una mica, tres hores. Vam tenir 

sort i el mestre quasi feia tot el que podia en català. Al Batxillerat força més hores i els 

mestres més motivats a ensenyar-nos en català. 
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No tinc cap problema a parlar i escriure en ambdues llengües. Les tinc perfectament 

integrades en la vida diària 

Crec que encara ens queda camí per recórrer per arribar a la normalitat en tots els 

àmbits amb la nostra llengua, hem de ser més valents 

S’hauria d’informar més que tenim el dret de parlar en català i una altra cosa molt 

important és que als estrangers els hauríem de parlar més en català i no canviar de 

seguida al castellà. 

Mercè, guapa!! 😘 

Quan era petita, si algú parlava en castellà, per educació, els contestava en el seu 

idioma. Crec que això va ser un error, perquè no va ajudar que la gent de fora es llancés 

a parlar la nostra llengua. A més a més, penso que per educació, haurien d'haver sigut 

ells els que haguessin hagut de parlar en català ja que estaven a la meva terra, 

Catalunya. Ara, sempre parlo en català, però si veig que no m'entenen, canvio a castellà. 

Quan parlo en català i una altra persona en castellà, em costa una mica concentrar-me 

però cada cop menys. 

Soy originaria de otra región de España donde no se habla catalán. De ahí que mi 

escolarización haya sido en castellano. Desde hace 19 años vivo en Cataluña. Entiendo 

perfectamente el catalán ya que en mi entorno laboral se habla de manera habitual. Yo 

no lo hablo porque nunca he sentido la necesidad de hacerlo. Yo entiendo a todo el 

mundo y todo el mundo me entiende a mí (excepto el dato anecdótico comentado más 

arriba). Considero que eso es lo importante, que la gente se entienda y esa es la misión 

de las lenguas, la comunicación. En mi opinión, la lengua que está en un segundo plano 

en Cataluña es el castellano, idioma al que no se dedica el tiempo necesario en las 

escuelas. Por suerte, en casa lo podemos compensar, hablando en castellano, de otra 

manera, la formación de mi hija en dicho idioma sería deficitaria. Creo que en las 

escuelas se debería potenciar el castellano y definitivamente el inglés. El catalán 

debería dejarles un poco de espacio porque copa el 90 % de las clases. Al menos en la 

escuela de mi hija es así, castellano e inglés solo un par de horas a la semana cada 

uno. Todo lo demás en catalán. 

Segons a quin lloc vagis fora de Catalunya saben perfectament que soc catalana per la 

manera de dir-ho o expressar-me 

Tinc 40 anys, i vaig estudiar pocs anys en català com a llengua habitual. En el meu 

entorn es parla castellà, però jo aprofito per parlar català sempre que puc, m'agrada. 

Quan llegeixo o escolto el català mai penso ni tradueixo el que estic escoltant. I intento 

escriure el català tan bé que puc, parlo molt millor del que escric. Disculpes per lo 

malament que de ben segur ho he fet. Visca Catalunya...visca el Català!! 

Hi ha d'haver lleis que protegeixin la nostra llengua. Sabem que alguna gent de la que 

viu a Catalunya, en ser castellanoparlant, creu que no és necessària l’obligatorietat de 

l’ensenyament en català, o  tenir l'obligació d’haver de parlar-lo en alguns moments. Jo 

penso, la meva família per part de pare i de mare és catalana i de parla amb català, bé 
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em van obligar a mi a aprendre el castellà oi? Per mi és un honor ser bilingüe, i estic 

casada amb un noi de Cantabria castellanoparlant, però no trobaria normal que pel fet 

d'haver viscut tota la vida a Cantabria fins als 30 ell no s'hagués d’esforçar a aprendre 

el català. No el parla massa però l’entén i sempre ha dit a tothom que li parlin en català. 

Parlar castellà a un estranger i que contesti en català 

Soc amiga de tots 

Em parlen en castellà perquè es pensen que no entenc el català. 

Jo crec que el fet de conservar llengües i tradicions, és molt important. No ens hauríem 

d'amagar per poder parlar la nostra llengua ni per poder fer el que sempre hem fet a 

casa nostra. No són mals actes i no influeixen de manera negativa a ningú ni res del 

nostre entorn. Jo lluito i lluitaré per poder fer que la nostra llengua i la nostra cultura duri 

per sempre. 

Dintre del català parlo i ascric am la variació pallaresa. Trobo que moltes paraules 

catalanes no sadiuen gens am la variació que jo parlo. Acepto com a normals 

castellanismes adaptats i fets servi molt al llarg del temps. 

Bona feina 

El català és una llengua morta, és inútil lluitar per aquesta llengua quan al nostre país 

es parla la tercera llengua més parlada del mon. Reflexioni seriosament sobre això 

sisplau. 

Ànim amb la defensa del català. 

Un Mosso em va demanar que li parlés en castellà a la porta principal del Palau de la 

Generalitat. 

Potser més quant al dialecte que utilitzo i que és el patern 

Espero que el treball t'ajudi a treure bona nota  

Actualment si em diuen una bestiesa d'aquestes opto per girar cua ignorant-los o 

contestar que soc d'Andorra 

Parlar cadascú la seva llengua: Un dret i una riquesa 

Aquí a Catalunya és l’únic lloc que poden parlar el català per tant l’hem de protegir i 

potenciar!! 

Soc d'Eivissa, professora de català 

Soc del sud del PC i filòleg. Sort amb el treball! 

Hola, espere haver aportat un gra d'arròs en el vostre projecte. Ànim i coratge! Salut des 

del sud!! 
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Que la persona cambrera o encarregada d'algun establiment s'enfadi perquè es pensa 

que me li adreço en català només per emprenyar. 

Fins que Catalunya no sigui un Estat independent costarà molt aconseguir la plena 

normalització. Ens cal ser un estat 

Soc de la Marina Alta, País Valencià 

No poder usar la meva llengua familiar perquè els que estaven al costat no m'entenien 

He fet classes de català al Principat i, actualment, a sud del País Valencià (i el SUD no 

és València, ni Alacant). Seria bo que els ensenyants del català baixaren al SUD del 

país, que sentir-se que es fa res de bo pel català al Principat o amb una senyera l'11 de 

setembre és molt optimista (que també). Recuperem la llengua des de les fronteres 

natural del país i aconseguirem la desitjada normalització lingüística del català. 

T'agraeixo que dediquis el teu treball a estudiar un tema amb aquest grau de 

complexitat. Crec que series una gran filòloga catalana. 

Enquesta feta des del País Valencià 

Empoderament catalans 

A Tarragona em sento estrangera. Pràcticament ningú parla català. Sóc professora de 

llengua catalana i als instituts de Tarragona on he treballat hi ha pocs alumnes que em 

parlin en català. 

Vaig estudiar filologia catalana i em dedico al món de la correcció lingüística. Penso que 

pot ser un detall a tenir en compte a l'hora de valorar l'aspecte relatiu al nivell de català 

escrit i oral (que no es deu tant a la formació rebuda per generació, que tot i així va ser 

bona, com a la formació universitària i a l'ocupació laboral). 

Em sembla un tema molt bo per fer un treball de recerca! Molts ànims! 

Sort amb el TdR! :) 

Ens cal moooolta feina per fer. 

A la gent encara li costa entendre que parlem català perquè és la nostra llengua, no ho 

fem per tocar els nassos. 

Molta sort amb el treball de recerca, has escollit un tema molt interessant! Treu-hi tant 

de suc com puguis!!! 

Quan els estudiants Erasmus arriben a la universitat i t' exigeixen sense educació que 

els parlis en castellà. Aleshores no cedeixo. Si ho demanen amb educació, m' ho penso. 

Als màsters oficials, l' idioma dominant és el castellà. 

Eres catalán pero eres simpático 

Em sembla molt interessant el teu treball. Endavant!!! 
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Crec que les comunitats bilingües o multilingües tenen més normalitzat l'ús diari de més 

d'una llengua en tots els àmbits. Forma part de la riquesa lèxica i lingüística d'una regió. 

Segons la meva experiència, a les persones monolingües els costa més normalitzar la 

convivència entre llengües en una mateixa regió. 

A l' ajuntament telefonant- hi quan em van dir que parlés en castellà que no  m’entenien 

i jo li vaig posar l' exemple de si li semblaria bé que l' obliguessin a parlar anglès (era d' 

Amèrica llatina) 

Trobo que aquesta enquesta hauria de recollir el lloc on es viu i es treballa. Jo soc del 

cinturó de Barcelona; traient la família, el meu entorn és castellanoparlant gairebé al 

100%. Les valoracions que jo puc fer del procés de normalització lingüística són molt 

pessimistes, perquè sí que el coneix la majoria de la gent, però pràcticament ningú no 

l'utilitza. I amb les lleis només no ens en sortim. 

Soc de Figueres, i aquí, l'ús de la llengua catalana ha caigut molt en aquests darrers 15 

anys. L'Ajuntament ha fet entre poc i res per reorientar aquesta situació. 

Hi ha molta feina a fer per aconseguir la plena normalitat en l'ús del català, tant des de 

l'àmbit de la societat com des de la cobertura legal. 

La normalització lingüística no només és necessària sinó que és indispensable per a un 

país i per al seu desenvolupament nacional i cultural. 

Per ampliar informació sobre l'ús social del català recomano el llibre 'I si parlem català?', 

de David Vila i Ros, publicat per Tallers per la Llengua. 

S'ha de fer moltíssima feina per conscienciar les persones que no s'ha de girar la 

llengua. Aquest és un punt importantíssim per mi. 

Encara arrosseguem la dictadura franquista i sense adonar-nos-en no sabem mantenir 

el català quan algú se'ns adreça en castellà. 

Hem de fer un ús sense embuts del català en tots els àmbits i deixar de canviar de 

llengua de manera automàtica quan no hi ha cap necessitat de fer-ho. 

A la meva etapa escolar no vaig poder estudiar en català i concretament, ara m'he tret 

el certificat C1 

Tinga molt en compte que jo li parle del P. Valencià. La situació del català és de llengua 

en extinció. 

Crec que l'única manera que el català sobrevisqui és no tenint un estat en contra i tenint 

un estat propi. 

Som molt lluny de la plena normalitat. El català és molt lluny de ser una llengua 'normal'. 

I a més a més, té el problema que la pressió 'estilística' del castellà l'està convertint en 

'catanyol'. Perdem les formes genuïnes en favor de formes traduïdes del castellà que es 

promocionen i dignifiquen anomenant-les 'el català del carrer'. Un 'català del carrer' que 

ha arribat als mitjans de comunicació, cosa que no fa més que agreujar el problema. 



98 
 

Parlava amb ma mare (andalusa) en castellà quan un home em va amonestar per fer-

ho així i no en català. Li vaig respondre que exercia el dret pel qual tant va lluitar el meu 

avi republicà a la guerra civil i pel qual el van tenir en un camp de concentració, el dret 

de parlar amb llibertat l'idioma que volgués. Evidentment que l'home no sabia que soc 

catalanoparlant però va oblidar que els catalans no obliguem a ningú a parlar la nostra 

llengua, que lluitem per quelcom molt més gran que es diu "Llibertat". 

Sort 

Espero que les conclusions del treball siguin més positives que no em penso jo. Que 

tinguis molta sort amb el treball de recerca! 

He sentit comentaris racistes quan va ser president de la Generalitat en Montilla perquè 

va néixer a Còrdova 

La llengua, el català, és la base de tot el procés que vivim. Puc parlar quatre llengües 

més i m'agrada saber-ne com més millor. Ara, sé perfectament que la meva és el català. 

Cap altra. 

Visca la terra lliure 

L'eliminació de la majoria d'accents diacrítics és confusionària, innecessària i perjudicial. 

Estic molt interessada en aquesta recerca. M'encantaria saber-ne els resultats. 

Buenu, pos molt bé, pos adiós 

Els catalanoparlants canviem massa ràpid al castellà. 

Crec que la Plataforma per la Llengua fa molt bona feina. Desitjo que arribi el dia que el 

meu país sigui normal. Sort, noia... 

Penso que només podrem tenir possibilitats de viure plenament en català en un estat 

català que tingui com a úniques llengües oficials el català i l'aranès. 

Un cop, per dirigir-me en català, em van etzibar: ''A mí no me hables en dialecto, que 

soy de Madrid'' 

Sort amb l'estudi! 

Seria interessant fer passar el formulari cap a entorns que no parlin el català de forma 

normal, i per tant traduir-la al castellà. Demani també lloc d'origen, lloc de residència, 

codi postal i renda anual, per poder lligar-ho a la vegada amb qüestions de classe i 

procedència. 

 

22.4 Annex 4: Missatge de Gabriel Bibiloni 

Resposta del: 13-10-2017 
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Benvolguda Mercè, 

Jo crec que de cap manera el català ha arribat a la normalitat. Crec que aquesta 

normalitat no la donen fets com la major o menor presència del català en els diversos 

àmbits públics (i encara resten alguns àmbits en què el català té una presència mínima), 

si bé això és important. En una situació de normalitat la llengua pròpia del territori és 

sabuda i parlada per tothom, parlin o no altres llengües. Podrem parlar de normalitat 

quan tota persona (funcionaris, servidors públics o proveïdors de serveis) a qui jo 

m'adreci en català em respongui en català. I quan tota empresa que em doni serveis 

m'ofereixi tota la documentació en català sense que jo ho hagi de demanar. I això és 

lluny de passar. Crec que aquesta és la clau de la normalitat lingüística. 

Salutacions cordials i que vagi bé el treball. 


