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Precisions sobre l’oficialitat 
de la llengua
Albert Turull Rubinat, doctor en Filologia Catalana, professor de Sociolingüística a la Universitat de Lleida i membre de la Societat d’Onomàstica de Catalunya

llengua

La normalització lingüística segueix essent un repte que 
l’Estat català heretarà de la Catalunya autònoma.

Em plau col·laborar en aquest 

número de Lo Floc de Riudoms, on abans 

han estampat la seva firma diversos 

col·legues molt respectats (i sovint 

estimats) i no pas poques personalitats 

de la cultura catalana recent. Entre ells 

l’enyorat Ramon Amigó, a qui em plau 

dedicar, in memoriam, aquest text que 

espero que li hagués fet el pes.

És un honor, doncs, poder-

me sumar a aquesta nòmina, i ho faré 

amb un tema que naturalment no 

sóc pas el primer a tractar, però que 

intentaré enfocar des d’una perspectiva 

sistemàtica i, sobretot, entenedora. 

L’objectiu de l’article és prou senzill i al 

mateix temps important en el moment 

que està vivint el nostre país.

És evident que en l’actual procés 

d’emancipació nacional de Catalunya 

la qüestió de la llengua té i tindrà un 

paper, si no principal, sí almenys molt 

important, i que serà un dels punts 

bàsics de referència per a gran part de la 

població. No podia ser altrament, atenent 

al pes fonamental que els aspectes 

lingüístics i culturals han tingut al llarg 

de la història en la definició mateixa 

de la nació catalana, i també al grau de 

transcendència simbòlica que molta gent 

atorga (encara) a aquesta qüestió.

En aquest sentit, al llarg dels 

darrers temps –fins i tot dels darrers 

mesos, i en particular des de l’octubre 

de 2012– han aparegut moltes opinions, 

tant des de l’àmbit polític com des de 

l’acadèmic, unes més qualificades que 

unes altres però totes significatives, 

sobre quin hauria de ser el tractament 

de la qüestió lingüística durant el procés 

d’independència i, sobretot, un cop 

assolit l’Estat propi. És a dir, es comença 

a prefigurar quina podria o hauria de ser 

la política lingüística del futur Estat Català. 

Val a dir que no és un mal senyal: indica 

que anem endavant, i pel bon camí.

Els principis generals de la 

política lingüística

Recordem d’entrada que 

segueixen essent completament vàlids, 

en el cas català igual que arreu del món, 

els dos grans principis de la política 

lingüística: el de personalitat, segons el 

qual els drets lingüístics són exercibles 

per les persones, pels ciutadans 

individualment; i el de territorialitat, 

mitjançant el qual és legítim i fins 

convenient d’aplicar amb caràcter 

general uns drets lingüístics en un marc 

territorial determinat, que se sol delimitar 

per raons històriques, demolingüístiques 

i, naturalment, sociopolítiques. Aquests 

dos principis –o la combinació entre 

ells, ja que no tenen per què ser 

excloents entre si, sinó que es poden fer 

compatibles– haurien de funcionar com 

a bases per a qualsevol acció futura en 

matèria de llengua (o, amb més precisió, 

de política lingüística i d’establiment 

i garantia d’uns determinats drets 

lingüístics, ja siguin referits al català o 

eventualment a qualsevol altra llengua 

que hom vulgui considerar en la 

legislació del nou Estat).

D’altra banda, convé remarcar 

que no són pas equivalents entre si 

diversos termes que és força habitual 

d’emprar en el nostre país (tant 

a la premsa com a la bibliografia 

sociolingüística), com ara llengua 

pròpia, llengua oficial (i cooficial), 

llengua materna, llengua preferent, etc. 

La distinció afecta sobretot, però no 

només, dos grans àmbits: l’esfera privada 

(individual, familiar, etc.) i l’esfera pública. 

Hi ha acord general a afirmar que les 

conseqüències efectives de la declaració 

d’oficialitat d’una llengua, en un estat 

democràtic i de dret, poden afectar 

directament només la segona esfera.

En tot cas, és útil de tenir present 

l’adequació terminològica i conceptual de 

les expressions llengua pròpia (concepte 

territorial i històric, equivalent de fet a 

llengua autòctona) i de llengua materna 

(concepte personal i familiar). La llengua 

pròpia d’un país i la llengua materna 

d’un o de molts individus residents en 

aquell país poden coincidir o no (depèn al 

capdavall de conjuntures demogràfiques, 

polítiques, biogràfiques, etc.), i no sols 

això, sinó que a més a més poden també 

coincidir o no amb la llengua oficial (o 

les diverses llengües cooficials) que la 

legislació d’un Estat preveu i estableix (i 
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que és canviant o canviable per definició, 

com totes les lleis).

Tradicionalment, és clar, la 

normalitat lingüística d’un país (i d’aquí 

ve allò de la normalització lingüística) 

es fa visible en la coincidència entre 

la seva llengua pròpia, la seva llengua 

oficial i la llengua materna d’almenys 

una majoria de la població, però en 

l’actual context de globalització aquesta 

visió ideal tendeix a ser substituïda per 

un concepte més dinàmic, el de la gestió 

del multilingüisme, que té en compte no 

sols l’elevada variació etnolingüística de 

moltes societats i el caràcter plurilingüe 

de bastants estats, sinó també els 

processos d’integració que es donen a 

nivell internacional (per exemple, en el 

nostre marc geogràfic, la UE i l’OCDE). 

Tanmateix, no costaria gaire (no hauríem 

d’anar gaire lluny, tant cap a l’oest com 

cap al nord) de trobar exemples evidents 

de països on tot allò coincideix: ningú 

no dubta quina és la seva llengua pròpia 

(la històrica, l’autòctona, la del país), 

i resulta que aquesta mateixa llengua 

és l’oficial (única) de l’Estat i, a més, la 

familiar (materna) de la immensa majoria 

de la població (de fet, de tothom que ha 

nascut allí, com a mínim)...

L’objectiu principal d’una política 

lingüística catalana

És molt general el consens 

social i polític entorn d’una qüestió 

fonamental: l’objectiu primer i 

principal de la política lingüística de 

l’Estat Català haurà de ser –com de 

fet ja ho ha estat, amb limitacions 

evidents, durant el període històric 

de la Catalunya autònoma– la plena 

normalització de la llengua pròpia del 

país, és a dir, del català (i de l’occità, 

doncs, a la Vall d’Aran).

Aquesta plena normalització 

s’ha de veure reflectida, per tant, en 

els diferents àmbits de la vida del país, 

però principalment en l’esfera pública 

i, més encara, en l’oficial. Un increment 

significatiu i desitjable de l’ús del català 

en l’esfera privada hauria de ser, en 

tot cas, el resultat natural de la plena 

normalització (efectiva i simbòlica, 

un cop assolit l’Estat propi) d’aquesta 

llengua en els àmbits públics, i de 

l’assumpció per part de la població no 

catalanoparlant dels valors i efectes 

pràctics positius que anirien vinculats 

amb la llengua del país, la qual hauria 

esdevingut no pas exclusiva però sí la 

comuna (i preferent) d’una societat que, 

com sabem, té una base etnolingüística 

molt diversa.

De manera que podem establir 

una  distinció entre diferents àmbits 

d’actuació pel que fa a la intervenció dels 

poders públics i de la llei en general, de 

major a menor grau:

· Àmbits públics propis de l’administració

· Àmbits públics relacionats amb 

l’administració però de caràcter autònom

· Àmbits públics de titularitat privada 

relacionats amb les indústries culturals

· Àmbits públics de titularitat privada de 

la resta del món socioeconòmic

· Àmbits estrictament privats

Seria tenint en compte aquesta 

gradació (que es pot perfilar encara 

més, en subàmbits i àrees especials 

des del punt de vista lingüístic) que 

les lleis del futur Estat català haurien 

d’establir els drets i els deures lingüístics 

que garantissin, d’una banda, aquella 

plena normalització de la llengua pròpia 

i, d’altra banda, els nivells adequats 

de garantia relatius a altres llengües i 

varietats lingüístiques.

L’Estatut d’Autonomia del 2006 volia ser un pas endavant en la consolidació dels avenços socials del 
català, però la sentència del TC espanyol va tirar per terra això i moltes altres coses. 

L’Onze de Setembre del 2012 més d’un milió i mig de per-
sones van sortir al carrer per reclamar la Independència; a 

partir d’aquella Diada res no tornarà a ser igual. 
Foto: Núria Lasso Fontgivell.

En aquest marc conceptual, 

l’oficialitat o no oficialitat d’una 

determinada llengua –que és el cavall 

de batalla en què se centra el debat 

els darrers mesos, sobretot entorn la 

polèmica si el castellà hauria de ser o 

no oficial– esdevé tan sols un terme 

absolut, enfront del qual resulta molt 

més interessant (i pràctic, quant als 

seus efectes) parlar de graus (i deures, i 

drets) diversos d’una possible legislació 
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lingüística de naturalesa complexa: 

com ja sabem, dues o més llengües 

contemplades per la llei (expressament 

cooficials o no) poden rebre tractaments 

no idèntics, fins i tot amb acotacions 

de caire territorial o limitacions d’abast 

cronològic... Naturalment, no cal encara 

tancar el detall entorn d’aquestes 

qüestions, que resoldrà la futura 

legislació d’acord amb l’expressió 

sobirana del poble català i, sens dubte, 

l’assessorament dels nombrosos i molt 

qualificats especialistes en la matèria 

amb què compta el nostre país. Tot a fi 

de bé.   


