
ortosament, la realitat és molt tossuda i a
pesar de segles de persecucions, prohibi-

cions i menyspreu, la llengua catalana ha sabut
mantenir-se viva en diferents èpoques de difi-
cultats, tot i no desempallegar-se mai del tot
de l’amenaça de marginació i àdhuc desapari-
ció.

Si fa mig segle la llengua es mantenia viva a
les llars o gràcies a la feina dels catalans de la
diàspora que van mantenir una producció pe-
riodística, literària i editorial magnífica i poc re-
coneguda, avui en dia sembla ser que serà
l’àmbit de les noves tecnologies el que assegu-
rarà la pervivència de la llengua catalana.

És sabut que la presència del català a inter-
net és molt superior a la que li correspondria
per pes demogràfic. La vitalitat de la Wikipedia
catalana i l’èxit del domini Puntcat en són una
bona prova. El mapa que ha elaborat l’expert
en la matèria Eric Fischer és una altra alenada
d’aire fresc per a la nostra llengua. Fischer ha
traslladat a la geografia l’ús de les diferents
llengües a Twitter, la xarxa social més popular
del moment. És la realitat de les llengües euro-
pees pura i dura. Aquí no hi juguen aspectes
polítics ni legals, ni d’oficialitat o preeminèn-
cia. Aquí no hi compten impulsos oficials o im-
posicions. Es tracta de la llengua emprada pels
milions d’usuaris de Twitter per mantenir-hi
converses. El mapa és cristal·lí.

Com sempre, es pot veure el got mig buit o
mig ple. Ens pot no agradar que l’àrea metro-
politana de Barcelona sigui tan vermella, però
el que és evident és que els Països Catalans es
dibuixen de forma diàfana al mapa. Si aneu al
web http://ves.cat/aWGZ podreu consultar el
mapa en detall. Si féu zoom advertireu que fins
i tot a la zona d’Alacant les taques grogues es
veuen amb claredat. Una llengua és viva si els
seus parlants la fan servir. El color groc del ma-
pa és un color d’esperança. A les xarxes so-
cials, protagonistes de les converses del pre-
sent i el futur, el català és ben viu.
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