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“Els territoris no tenen llengua. 
Els qui en tenen són els indi-
vidus.” Aquesta frase, una 

formulació interessant, apareix d’una 
manera cíclica en el nostre debat polític 
i cultural. Tendeix a sortir quan es parla 
de considerar el català llengua pròpia o 
quan es discuteix sobre la necessitat 
que tenir tothom un bon coneixement 
de català sigui una obligació jurídica o 
un objectiu central del sistema educatiu. 
Contra aquestes dues idees, la llengua 
pròpia i la de coneixement obligat, s’al-
ça llavors la frase, que pretén lligar la 
llengua amb l’individu i a través d’ell 
amb els drets individuals. La llengua 
seria una cosa dels individus i per tant 
cada individu tindria dret a expressar-se 
i a ser atès en la seva llengua pròpia –i 
no en cap altra– i a rebre l’ensenyament 
en aquesta mateixa llengua seva. Com 
que els territoris no tenen llengua, no 
existiria la possibilitat de fer polítiques 
lingüístiques ni de demanar o forçar que 
tots els habitants d’un territori sabessin 
una llengua.

Certament, en moltes ocasions l’ús 
d’aquest argument és poc sincer i poc 
convençut. La prova de la insinceritat 
és que no és un argument utilitzat de 
manera igual per a totes les llengües, 
sinó que es fa servir selectivament. Es 
fa servir respecte al català a Catalunya 
o a tot l’àmbit lingüístic. No es fa servir 
respecte al castellà. L’obligatorietat refe-
rida al català és pecaminosa. Referida al 
castellà és imperceptible. I el principal 
argument dels qui defensen l’espai del 
castellà és que “estamos en España” 
–articulat d’una manera més o menys 
sofisticada–, és a dir, un criteri territorial. 
I polític. Per tant, l’ús d’aquest argument 
és sovint instrumental i es fa sense con-
vicció, selectivament. Però si en algun 
cas es fes de manera convençuda, com 
un argument teòric de caràcter general, 
també hauria de ser discutit.

La vinculació de la llengua a un àmbit 
estrictament individual és difícil de defen-
sar. Precisament la llengua si una cosa 
no és, és individual. Ho seria si féssim 
monòlegs que no entendria ningú. No 
ho pot ser quan la llengua és l’eina del 
diàleg, i per tant necessita una comu-
nitat, encara que sigui de dos. La llen-

gua és necessàriament comunitària. No 
individual. Però, i el territori? És també 
territorial? Aquesta discussió fa unes 
quantes dècades hauria estat absoluta-
ment bizantina: comunitat i territori gai-
rebé coincidien. Hi havia una continuïtat 
entre la comunitat i el territori, entre la 
cultura i l’espai. El debat és molt més 
interessant ara, perquè aquesta continu-
ïtat s’ha trencat. Comunitat i territori han 
deixat de coincidir.

La circulació de la informació i de les 
persones, el fet migratori i les noves 
tecnologies, fan que avui en un mateix 
territori hi hagi comunitats culturals 
diverses. I també comunitats lingüísti-
ques diverses. La comunitat lingüística 
s’ha desterritorialitzat: hi pertanyen gent 
que viu a l’altra punta del món, però que 
a través de les noves tecnologies i com 
a acte de voluntat se sent part d’una 
comunitat. Però també el territori s’ha 
descomunitaritzat, és l’espai de més 
d’una comunitat. Hi ha persones i famí-
lies a Melbourne que parlen, escriuen, 
miren les notícies, canten i resen –si 
són de resar– en català. Però al mateix 

temps hi ha persones a Terrassa que 
fan aquestes mateixes coses en caste-
llà, en amazic, en urdú o en mandarí.

Confirma això la teoria que els ter-
ritoris no tenen llengua i que ens 
trobem davant una qüestió individual? 
Al contrari! Precisament perquè en un 
territori hi ha comunitats que funcionen 
internament amb llengües diverses, cal 
que hi hagi una llengua compartida, 
una llengua de coneixement general 
obligatori, que permeti de funcionar a 
totes aquestes comunitats juntes, que 
els permeti de compartir territori en 
convivència, que vertebri els territoris i 
eviti que esdevinguin confederacions de 
bombolles impermeables o confronta-
des. Ara més que mai, els territoris han 
de tenir llengua, en nom de la cohesió 
social. Els catalans de Melbourne viu-
ran comunitàriament en català, si volen, 
però a l’espai públic hauran de saber 
anglès. Doncs exactament igual aquí. 
Una llengua no podrà sobreviure si no 
té aquest fonament territorial. Però un 
territori no podrà conviure i progressar 
si no té aquest comú denominador 
lingüístic. Per tant, ha d’haver-hi llen-
gües del territori, que actuïn de llengua 
franca de tothom, encara que en l’àm-
bit comunitari se’n mantinguin més. I 
això a Terrassa, a Alcoi, a Toledo o a 
Melbourne. Els territoris tenen llengua. 
Més que mai. Però de fet, malgrat que 
aquesta sigui la frase, no és això que 
discutim. Discutim, en el nostre cas, 
quina ha de ser la llengua d’aquest 
territori. La compartida. I aquest és un 
debat que es juga en la política. És a 
dir, un debat de poder.
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