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3 Síntesi de l’Informe  

3.1 Context demogràfic i econòmic. L’evolució de la 

comunitat lingüística 

Natxo Sorolla Vidal 

Xarxa CRUSCAT – IEC 

L’any 2012 en el camp de la demolingüística va ser un any moderat en novetats. Però 

qualitativament aquestes novetats tenen molta rellevància. D’una banda, es 

consoliden les dades en l’àmbit internacional que mostren la singularitat de la llengua 

catalana, com a llengua de demografia mitjana, superant la barrera dels 10 milions 

de parlants, a pesar de ser una llengua sense un Estat favorable. I, de l’altra, es 

ratifiquen les dificultats per mantenir i consolidar-se en el seu propi espai geogràfic. 

Així, apareixen els primers resultats sòlids que indicarien un descens en el nombre 

absolut de parlants inicials de català a Catalunya. Amb tot, la vitalitat de la llengua a 

Catalunya no es veuria compromesa, i es tractaria només de dinàmiques 

demogràfiques temporals. 

Així, en el camp demogràfic i econòmic es consolidaven les dinàmiques que s’havien 

observat en els darrers anys. La crisi econòmica iniciada l’any 2008 no aturava el seu 

eixamplament, i l’any 2012 es continuaven produint descensos en el PIB arreu. La 

principal conseqüència social de les dades econòmiques negatives era l’atur, que als 

tres principals territoris (Catalunya, País Valencià i Illes Balears) ja superava la quarta 

part de la població, amb 1,8 milions d’aturats (26,6%).  

Aquesta evolució continuada en valors econòmics negatius també tenia, evidentment, 

les seues conseqüències demogràfiques. Els 8 territoris de llengua catalana sumaven 

l’any 2012 un total de 13.638.864 habitants. Al llarg de la dècada dels 2000 els 

territoris van afegir una cinquena part més de població. Però a partir de l’any 2010 el 

nou context econòmic i laboral ja es reflectia en el camp demogràfic amb una aturada 

del creixement. L’any 2012 es consolidava aquesta nova etapa, amb un creixement 

demogràfic interanual del 0,4% (55.491 habitants més). D’una banda, s’estroncava el 

saldo migratori i, de l’altra, es desaccelerava la natalitat. Pel que fa a Andorra, que 

l’any 2011 va perdre el 8,4% de la població registrada, continuava en aquest 

decrement poblacional, tot i que de manera més moderada (−2,4%). 

Pel que fa a la situació i l’evolució sociolingüística als territoris de llengua catalana, les 

estimacions mostraven que l’any 2012 se superava la fita dels 10 milions de parlants 

de català. Concretament, s’estimava que 10,1 milions de persones sabien parlar 

català, el 72,5% de la població dels territoris de llengua catalana. Declaraven 

entendre’l 12,8 milions de persones (91,7%) i que el sabien escriure 7,3 milions 
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(52,6%). Les persones que declaraven el català com a llengua inicial eren 4,4 milions, 

ja fos com a única primera llengua apresa o juntament amb altres. 

Pel que fa a la posició demolingüística del català en l’àmbit més global, els estudis de la 

Unió Europea realçaven que el català ocupava la 16a posició en nombre de parlants a 

Europa, amb l’1,6% de la població que el sabia parlar. De manera destacada, era la 

llengua no oficial de la Unió Europea amb més parlants, i ocupava un emplaçament 

equivalent al d’altres llengües oficials de demografia mitjana. També es destacava que 

el 15,7% de la població de l’Estat espanyol declarava saber parlar català. 

Els primers estudis que mostraven els usos lingüístics a Twitter també destacaven la 

singularitat de la llengua catalana internacionalment, pel fet de ser una de les 

poques llengües no estatals que es distingia en l’àmbit visual. Vegeu-ho al Gràfic 1. 

No en va, els primers rànquings situaven el català en la posició número 19, entre les 

llengües amb més piulades. Pel que fa a la seua quantificació interna s’exposava que el 

28,2% de les piulades geolocalitzades a Catalunya es produïa en català i un 49%, en 

castellà. 

Gràfic 1 – Comunitats lingüístiques de Twitter. Detall d’Europa (Fischer 2011). 
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En l’anàlisi demolingüística per territoris, només Catalunya i Andorra disposaven 

d’actualitzacions o nous treballs en el camp demolingüístic. 

L’anàlisi més aprofundida de l’Enquesta d’Usos Lingüístic de població 2008 apuntava 

que entre la població autòctona dels territoris de llengua catalana i la nascuda a la 

resta de l’Estat espanyol, la competència oral havia crescut en 1,5 punts respecte de 

l’anterior estudi, de l’any 2003. Amb tot, aquest creixement havia estat menor que 

l’increment en població estrangera experimentat en el mateix període. És per això que, 

pel que fa a tota la població general, la competència oral havia sofert un decrement en 

3,3 punts percentuals. Amb tot, en nombres absoluts el creixement que apuntava 

l’EULP08 era en 239.000 parlants més de català en aquest lustre. 

Per contra, l’EULP08 apuntava que entre l’any 2003 i 2008 es va produir un descens de 

catalanoparlants inicials, tant des del punt de vista proporcional com en nombres 

absoluts. L’any 2008 la població catalanoparlant inicial era el 31,7%, amb una pèrdua 

de 4,7 punts percentualment, i de 86.700 catalanoparlants inicials en termes absoluts. 

Aquesta reducció es relacionava més amb dinàmiques demogràfiques generals que no 

pas amb una erosió de la comunitat lingüística catalanoparlant a Catalunya.  

D’una banda, les dades mostraven que el català es continuava transmetent 

intergeneracionalment, i no només això, sinó que mostrava indicadors de creixement. 

Però el descens es lligava amb dues tendències. D’una banda, les generacions 

autòctones jóvens eren demogràficament menys quantioses que les grans. I, de 

l’altra, les generacions que morien eren més catalanoparlants que no pas les 

generacions més jóvens. Amb tot, aquestes generacions jóvens eren menys 

catalanoparlants que les generacions velles, però eren més catalanoparlants que els 

grups d’edat adulta. En tot cas, la suma d’ambdues tendències explicava el decrement 

(temporal) en el nombre de parlants inicials de català a Catalunya, a pesar que els 

indicadors interns de la vitalitat de la llengua continuaven sent moderadament 

positius. 

Per edat, l’explotació aprofundida de l’EULP08 mostrava com entre els grups d’edat 

autòctons més jóvens o nascuts a la resta de l’Estat hi havia més equilibri en la 

proporció de catalanoparlants (43,7%) i castellanoparlants inicials (47,4%). Per contra, 

entre els grups majors hi havia predominança dels castellanoparlants inicials, 20 punts 

per damunt dels catalanoparlants inicials. Així, també s’apuntava que en les 

generacions més jóvens hi havia una major tendència a l’ús de l’altra llengua entre els 

dos grups de llengua inicial: els catalanoparlants inicials jóvens feien major ús general 

del castellà, i els castellanoparlants inicials jóvens transmetien el català als fills en més 

proporció. 

En relació amb el món laboral i l’estructura de classes socials, s’apuntava que els grups 

més allunyats del món laboral eren els que tenien menor competència lingüística en 

català, mentre que entre els treballadors, els que s’associaven amb professions més 
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lligades a la comunicació oral o escrita tenien major competència en català. Així, la 

classe mitjana assalariada es definia per fer un ús major del català en els contextos no 

personals, i identificar-se amb el català, amb una intenció de distinció en l’estatus, 

mentre que la classe propietària feia major ús del català en els contextos més 

personals. 

Es mostrava novament que l’origen geogràfic familiar era la variable que més 

condicionava el coneixement i l’ús de les llengües. Amb tot, per àmbits territorials, tot i 

que les Terres de l’Ebre destacava per ser l’àmbit territorial amb majors nivells de 

competència i ús del català, també era on menys es transmetia per part dels que no 

l’utilitzaven amb els progenitors.  

En relació amb la llengua en el sistema educatiu català, alguns estudis recents 

relacionats amb PISA 2009, sobre rendiment acadèmic en l’àmbit internacional, 

contenien dades d’interès sociolingüístic. La mostra d’alumnes estudiats comptava, 

entre els d’origen autòcton, amb més parlants familiars de català (54%) que de castellà 

(45%) a Catalunya. Pel que fa al total d’alumnes estudiats, a Catalunya els 

catalanoparlants eren el 50,8%, mentre que a les Illes Balears hi havia més 

castellanoparlants familiars (53,2%) que catalanoparlants (39,1%). 

Les recerques referenciades mostraven que controlant el nivell socioeconòmic de 

l’alumnat no hi havia diferències en el rendiment acadèmic entre l’alumnat autòcton 

catalanoparlant i castellanoparlant. Amb tot, s’apuntava que entre l’alumnat 

autòcton i l’alumnat immigrat sí que existien diferències en el rendiment lector, a 

pesar que es controla per diferents variable socioeconòmiques. Finalment, l’estudi 

PISA certificava que els alumnes de Catalunya estudiaven poques llengües estrangeres, 

amb una mitjana per sota de l’habitual en l’àmbit estatal o europeu. 

Finalment, amb referència a l’últim estudi sociolingüístic sobre la població escolar 

andorrana, es mostrava com entre els alumnes andorrans de secundària l’ús del 

català era superior fora de l’àmbit familiar. Les dades assenyalaven que es produïa 

certa atracció cap al català entre la llengua parlada amb els progenitors i la llengua 

parlada amb els germans. Pel que fa a usos, en l’àmbit escolar la llengua més utilitzada 

era el català, però en l’àmbit exterior a l’escola l’ús del català i el castellà era més 

equilibrat, mentre que el consum cultural era molt majoritàriament en castellà. El 

coneixement del català era generalitzat en els alumnes de tots els sistemes escolars, 

tant de català com de castellà. Les mancances més importants es produïen, però, entre 

els alumnes del sistema educatiu francès, que tenien una competència baixa tant en 

català com en castellà. Pel que fa al comú dels alumnes, la competència en francès (o 

anglès) era molt menor que no pas en català i castellà. Així, els alumnes que 

declaraven dominar més llengües eren els de passaport portuguès, pel fet que 

declaraven dominar, a més de la llengua inicial, el català i el castellà. 
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En conclusió, el català compatibilitza dues dinàmiques oposades: es ratifica com a 

comunitat lingüística de demografia mitjana i continua patint les dificultats per 

consolidar-se en el seu propi espai geogràfic. 
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3.1 Estatus jurídic de la llengua i dinàmica 

sociopolítica. Unitat de la llengua i relacions 

entre territoris  

Anna M. Pla Boix 

Universitat de Girona 

Pel que concerneix l’estatus jurídic de la llengua catalana, l’any 2012 va oferir un 

balanç especialment negatiu. I això perquè, durant l’etapa estudiada, es van aprovar 

diverses iniciatives que, o bé directament o bé tangencialment, coartaven el 

reconeixement, la protecció jurídica i la normalització de la llengua en diferents àmbits 

públics. Aquesta involució es produïa especialment en territoris com Aragó, les Illes 

Balears o el País Valencià. 

En el cas aragonès, durant l’any 2012 es va tramitar una iniciativa legislativa 

especialment lesiva per a l’estatus jurídic de la llengua que va suscitar contestació 

política i social: el Projecte de llei d’ús, protecció i promoció de les llengües i 

modalitats lingüístiques pròpies d’Aragó. Aquest projecte legislatiu no conté ni una 

sola referència explícita a la llengua catalana i li canvia la denominació per l’expressió 

eufemística i acientífica “llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental de la Comunitat 

Autònoma” (LAPAO) bo i articulant una regressió sense precedents en el 

reconeixement i la tutela de la comunitat lingüística catalana de la Franja. 

Semblantment, l’any 2012 també va ser un any especialment negatiu pel que fa a 

l’estatus normatiu de la llengua a les Illes Balears. I això perquè, entre altres iniciatives 

que s’estudien críticament en aquest informe, es va aprovar la Llei 9/2012, de 19 de 

juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública, per la qual 

s’elimina l’exigència general d’un determinat nivell de coneixement de català com a 

requisit per accedir a l’Administració o per ocupar-hi lloc de treball. Aquesta iniciativa 

feia un pas enrere sense precedents en la protecció jurídica de l’idioma bo i suscitant 

un encès rebuig polític i social que va transcendir als mitjans de comunicació al llarg de 

tot l’any.  

Dit això, la dinàmica sociopolítica i l’estatus normatiu de la llengua al País Valencià no 

va experimentar canvis rellevants i va continuar, per consegüent, amb les pautes 

ressenyades als informes d’anys anteriors. Durant l’any 2012 es va seguir formulant i 

implementant una política poc favorable a l’idioma propi. Aquesta circumstància es va 

posar de manifest tant en les pràcticament nul·les iniciatives legislatives i 

reglamentàries en matèria de llengua com en l'enfrontament amb el món de 

l'activisme social. D’entre les disposicions normatives que van suscitar més oposició 

pot destacar-se, a tall d’exemple, el Decret 127/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula 

el plurilingüisme en l’ensenyança no universitària de la Comunitat Valenciana, criticat 

perquè redueix significativament l’ús de la llengua catalana en l’etapa educativa. Val a 
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dir que, al llarg de l’any, es va continuar discutint sobre les emissions de TV3 al territori 

i aquest debat es va mediatitzar pel rebuig a tramitar, en seu del Congrés dels 

Diputats, la proposició de llei d’iniciativa popular Televisió sense Fronteres. 

En tot cas, les legislatures que tot just començaven en aquests tres territoris esmentats 

presagiaven una evolució futura de la política i el dret lingüístics en un sentit molt poc 

favorable al reconeixement i la protecció jurídica de la llengua catalana. S’articulava, 

de fet, una vasta ofensiva contra l’estatus normatiu de l’idioma, que s’analitza amb 

deteniment a l’informe. En el pla més politològic, l’estudi dels debats parlamentaris 

celebrats als seus hemicicles va posar de manifest dissensions importants en aspectes 

puntals de qualsevol política lingüística.  

Pel que fa a Catalunya, el seu cabal legislatiu d’incidència en el dret lingüístic va ser 

més aviat migrat perquè durant l’any 2012 es va viure un procés electoral, amb la 

dissolució del Parlament i la convocatòria anticipada d’eleccions. Per aquest motiu, la 

immensa majoria de la producció normativa, també la d’incidència en el dret lingüístic 

que s’analitza a l’informe, es va promulgar durant el primer semestre de l’any. Això no 

vol dir que durant el segon semestre la qüestió lingüística s’hagués bandejat del debat 

polític i mediàtic. Ben al contrari, es va centrar especialment l’interès a causa de 

diversos pronunciaments jurisprudencials i la presentació de l’avantprojecte de la Llei 

orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE) impulsada pel ministre José 

Ignacio Wert, que articulaven una ofensiva jurídica sense precedents contra el model 

lingüístic escolar. Uns mesos més tard, el Consell de Ministres celebrat el 17 de maig 

de 2013 aprovava la iniciativa i encetava l’inici de la seva tramitació parlamentària. 

 Val a dir que aquestes iniciatives es plantejaven just quan el model de conjunció 

lingüística a l’escola catalana estava a punt de complir trenta anys. Regulat per primera 

vegada en la Llei 7/1983, de 18 d’abril, al llarg d’aquestes tres dècades s’ha consolidat 

com una clau de volta del procés de normalització lingüística de Catalunya. Elogiat 

explícitament en seu del Consell d’Europa, aquest model va centrar al llarg de l’any 

2012 intensos debats polítics i mediàtics bona part dels quals evocaven discursos 

pronunciats a principis dels anys 80, quan es gestaven els règims de cooficialitat 

lingüística autonòmics. Uns debats, sigui dit de passada i des de la perspectiva que ens 

ofereix el dret comparat, superats amb escreix en altres estats plurilingües del nostre 

entorn. 

Així doncs, si una circumstància defineix el període estudiat són les incògnites que 

planegen sobre quina serà l’evolució futura de la legislació lingüística i els conflictes 

interpretatius que continua suscitant la controvertida sentència del Tribunal 

Constitucional 31/2010, de 28 de juny, sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La 

referència a aquesta sentència de l’Alt Tribunal no és accessòria ni banal, sobretot si 

prenem en consideració que certes interpretacions d’aquesta resolució són esgrimides 

al llarg de l’any 2012 com a argument jurídic central per discutir el dret lingüístic vigent 

a Catalunya. En aquests escenaris, resulta obligat recordar que els fonaments jurídics 
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de la sentència esmentada sorprenentment no contenen ni una sola menció a la Carta 

Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries quan interpreten el contingut i 

l’abast de les previsions lingüístiques estatutàries. 

I enllaçant amb aquesta constatació i ja en seu del Consell d’Europa, l’any 2012 es va 

commemorar el vintè aniversari de la Carta Europea de les Llengües Regionals o 

Minoritàries, conveni internacional ratificat per l’Estat espanyol. Aquest aniversari 

coincidia amb un esdeveniment remarcable: el 24 d’octubre de 2012 el Comitè de 

Ministres del Consell d’Europa publicava les darreres recomanacions amb relació al 

seguiment de l’aplicació a l’Estat espanyol dels compromisos adquirits amb la 

ratificació del conveni. En aquestes recomanacions quedaven paleses les limitacions 

del marc normatiu actual de l’Estat espanyol i la seva manca d’actuació i voluntat de 

cooperació en diferents àmbits públics. Més concretament, el Comitè de Ministres del 

Consell d’Europa formulava a les autoritats espanyoles diverses recomanacions per 

garantir el compliment dels compromisos assumits amb la ratificació del conveni, bo i 

instant-lo a modificar indefugiblement el marc jurídic vigent per fer-los efectius. 

De fet, a l’Estat espanyol el reconeixement d'un plurilingüisme legal va continuar sent 

durant l’any 2012 una assignatura no solament pendent, sinó sense agenda clara. El 

buidatge de les disposicions normatives publicades al Butlletí Oficial de l’Estat durant 

aquesta etapa estudiada evidenciaven que el dret lingüístic no experimentava 

innovacions rellevants. No es va aprovar cap disposició legal que afectés 

significativament l’estatut jurídic de les llengües. Sí que es van aprovar, en canvi, 

algunes normes de rang reglamentari que incloïen, dispersament al llarg del seu 

articulat i de forma tangencial, diverses previsions d’incidència en matèria lingüística i 

que garantien certs avenços en àmbits molt puntuals. Això no obstant, la qüestió 

lingüística va centrar intensos debats polítics i mediàtics a les Corts Generals 

espanyoles, especialment en el marc de les funcions d’impuls i control de l’acció de 

govern que tenen encomanades en un sistema parlamentari.  

Finalment, pel que fa a Andorra, l’Alguer i la Catalunya del Nord, l’estatus jurídic de la 

llengua catalana tampoc no va ser objecte de reformes normatives remarcables per bé 

que, al llarg de l’any, es van aprovar diverses iniciatives governamentals amb l’objectiu 

de promoure i tutelar la normalització de l’idioma. Així, projectat al Principat 

d’Andorra, un exemple l’oferia la convocatòria aprovada pel Govern l’1 de febrer de 

2012 d’un concurs nacional per a elaborar i impartir cursos de català oral específic per 

a sectors professionals. Pel que fa a França i Itàlia, l’any 2012 coincidia amb una etapa 

de renovació de cicles polítics. La protecció de la seva diversitat lingüística i la 

ratificació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries van centrar 

diverses iniciatives parlamentàries i governamentals. En aquests escenaris, el foment 

de la llengua catalana va ser objecte de diverses mesures amb transcendència jurídica 

a la Catalunya del Nord i l’Alguer. En són un bon exemple els convenis de col·laboració 

subscrits durant el mes novembre pel Govern de la Generalitat de Catalunya amb els 
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Ajuntaments de Perpinyà i l’Alguer d’incidència en matèria lingüística i que s’analitzen 

a l’informe.  
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3.2 Ensenyament 

Pere Mayans  

Llicenciat en filologia catalana, catedràtic d’ensenyament secundari  

Teresa Tort  

Especialista de llengua catalana, secretària de la Comissió Interterritorial 

d’Ensenyament de la Llengua  

Maria Areny  

Catedràtica d'ensenyament secundari i membre del CIEMEN  

Ensenyament  

En general, com també destacàvem en l’informe de l’any passat, la situació de la 

llengua als sistemes educatius dels diversos territoris de parla catalana va viure 

moments de canvi, especialment en aquelles zones que depenen de l’Estat espanyol, 

on l’arribada al Govern del Partit Popular (tant a l’Estat com a les Illes Balears i a Aragó) 

va significar un fre a la presència del català a l’escola. Un fre que va de la proposta 

d’una llei estatal (la LOMQE), que vol potenciar el castellà com a llengua vehicular, a la 

proposta de currículums suposadament trilingües a parts iguals català/castellà/anglès 

que semblen, a voltes, pensats per frenar l’expansió del català com a llengua vehicular 

(especialment a les Illes i al País Valencià), passant, és clar, per la pressió jurídica que 

s’exerceix sobre Catalunya arran de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol al 

recurs d’inconstitucionalitat interposat contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 

2006. 

En el cas de l’Alguer, com ja apuntàvem des de l’informe 2010, el model 

d’ensenyament de la llengua que va funcionar fins a l’any 2012 es va esgotar per 

manca de professionalització, per ser un model basat en el voluntarisme, per la poca 

voluntat política dels responsables de la ciutat, de la regió i de l’Estat italià, per la no-

oficialització real de la llengua… Com dèiem també ens els informes anteriors, 

pràcticament només podem destacar la continuïtat de la línia d’educació infantil en 

català de La Costura (ara, però, sense l’ajut econòmic per part de la Generalitat de 

Catalunya). També ressaltar que, malauradament, es va aturar la feina feta amb el 

Ministeri de la Instrucció del Govern italià per part de la Representació del Govern de 

la Generalitat per tal d’aconseguir que el català pogués tenir una presència oficial en 

l’ensenyament als centres educatius de la ciutat, a causa de les crisis endèmiques del 

sistema polític italià, que van fer que no hagués tingut continuïtat el grup de treball 

creat per ambdues administracions per tal de fer propostes concretes sobre el tema. 

Finalment, i com també fèiem en l’informe anterior, només podem citar com a relativa 

novetat alguna experiència en l’educació en el lleure (en aquest cas a l’estiu), com el 

projecte “Vivim la llengua”, destinat a nens i nenes d’entre 6 i 11 anys, que té com a 
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objectiu acostar-los a la descoberta de la variant algueresa de la llengua catalana. El 

projecte proposa experiències de vida quotidiana anant a visitar nous i vells ambients 

de treball on l’alguerès encara continua sent una llengua viva (molts dels minyons que 

hi participen provenen de les diverses promocions escolars que han passat per La 

Costura). 

Pel que fa a la Franja i a les Illes Balears, la victòria del Partit Popular a les eleccions 

autonòmiques que ja hem comentat, amb un discurs clarament anticatalanista, va 

començar a tenir els seus fruits, que l’any 2012 es van concretar, fins aleshores, només 

en una aturada del suport a l’ensenyament del català i en català. Tots els indicadors, 

però, feien pensar que durant l’any 2013 s’acabarien de concretar les mesures que 

podien fer recular la nostra llengua de les escoles d’ambdós territoris.  

A la Franja, l’aprovació al juliol per part del Govern aragonès d’una nova llei de 

llengües (va iniciar els tràmits parlamentaris per a la seva entrada en vigor al 

setembre) que derogava l’anterior, en vigor des de l’any 2009, deixava la llengua més 

desprotegida. Si la llei de l’any 2009, malgrat no reconèixer l’oficialitat del català, en 

promovia la conservació, el text de la nova ni tan sols acceptava el terme llengua 

catalana i en remarcava l’ús voluntari. 

A les Illes Balears, i com a exemple, cal recordar que l’Ordre d’admissió i matriculació 

d’alumnes per al curs escolar 2012-2013 va incloure que, per primera vegada a les Illes 

Balears, les famílies podien triar la llengua de primer ensenyament dels seus fills al 2n 

cicle d’educació infantil (de 3 a 6 anys) i al 1r cicle d’educació primària (1r i 2n curs). 

Així, a partir d’aquell any, els impresos de sol·licitud d’admissió van incloure la 

possibilitat de triar entre català i castellà com a llengua de primer ensenyament. 

Aquesta mesura afectava uns 50.000 alumnes, però l’oposició de la societat a la 

mesura es va manifestar amb la resposta de les famílies, que van demanar 

massivament l’ensenyament en català i només un 7% es va decantar per l’opció en 

castellà.  

El resultat final va ser que, en el curs 2012-2013, malgrat els intents del Govern balear, 

la lliure elecció de llengua no va fer que variés substancialment la situació respecte al 

curs anterior, ni tan sols als centres amb més immigració. Els pares van continuar 

apostant pel català. 

Al País Valencià, el PP també va intentar d’aplicar un decret de plurilingüisme, que 

establia dos programes plurilingües, un que tenia com a llengua base el català 

(Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià, PPEV), al qual assimilava les línies 

en valencià (PEV i PIL), i un altre en què la llengua base era el castellà (Programa 

Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà, PPEC), al qual assimilava el PIP, amb 

l’obligatorietat també d'incloure una assignatura no lingüística en anglès, a més del 

castellà (PPEV) o del català (PPEC), en tots dos programes. 
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El decret es va aplicar el curs 2012-2013 als alumnes que iniciaven el segon cicle 

d’educació infantil (3 anys) i s’aniria implantant progressivament. El resultat, però, va 

ser que, malgrat tot, es van poder obrir 34 línies noves que tenien com a llengua base 

el valencià (uns 1.000 alumnes aproximadament aquest primer curs). 

A Andorra i a la Catalunya del Nord, la situació era força similar a la que hi havia l’any 

anterior: la consolidació definitiva de l’escola andorrana per davant de les escoles 

espanyola i francesa, en el primer cas, i un progressiu, però lent, lentíssim, augment de 

la llengua catalana als centres educatius de la Catalunya del Nord. En aquest darrer 

cas, cal destacar l’obertura, amb 18 alumnes, de l’escola Jordi Pere Cerdà a Sallagosa 

(Alta Cerdanya), una nova escola associativa que aplica el programa d’immersió 

lingüística i que compensaria (de fet, en seria la continuació) el tancament de La 

Bressola de Càldegues, també a l’Alta Cerdanya.  

En el cas del Principat de Catalunya, només la pressió judicial, que arrencava de la 

Sentència del Tribunal Constitucional del 2010, que perseguia que el castellà també fos 

llengua vehicular del sistema educatiu de Catalunya, va fer trontollar —fins aleshores 

sense una repercussió important (numèricament parlant)— el model lingüístic de 

l’escola catalana, encara no qüestionat seriosament per cap de les sentències en ferm 

en contra de la Generalitat. A tots aquests fets, però, cal sumar-hi les possibles 

repercussions que podia tenir contra la llengua catalana la nova llei d’educació 

espanyola, la LOMQE,1 si l’any 2013 s’aprovaven els punts (o bona part dels punts) 

d’aquesta llei que va anunciar el ministre Wert. Sortosament, la reacció de la societat 

civil catalana, mitjançant plataformes com Somescola.cat,2 que han fet innombrables 

mobilitzacions arreu de territori, va permetre visualitzar en l’opinió pública l’ampli 

suport social que té el model lingüístic de l’escola catalana. 

  

                                                      
1
 Més informació sobre la LOMQE (Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa) a: 

<http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/lomce/20130517-aprobacion-proyecto-de-

ley.html> [Consulta: 13 juny 2013] 
2
 Per a més informació, podeu consultar el seu web: <http://www.somescola.cat/www/somescola/ca.html> [Consulta: 13 

juny 2013] 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/lomce/20130517-aprobacion-proyecto-de-ley.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/lomce/20130517-aprobacion-proyecto-de-ley.html
http://www.somescola.cat/www/somescola/ca.html
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3.3 Els mitjans de comunicació i les indústries 

culturals 

Bernat López López 

Universitat Rovira i Virgili  

Durant l’any 2012 es van consolidar els progressos assolits per la premsa diària en 

català. Del total d’exemplars difosos a Catalunya, un 27,4% van ser en català (2011: 

20,1%). En el subsector dels diaris de pagament, el percentatge va ser del 31,6% (2010: 

17,2%), i si acotem als diaris generalistes (sense comptar els esportius i els econòmics) 

la xifra va pujar a un 42,1%. Entre els anys 2008 i 2012 es va passar d’un 11,7% de la 

població catalana que consumia diaris en català, a un 17,0%; l’evolució va ser 

respectivament d’un 36,6% a un 29,2% en el cas dels diaris en castellà. 

A la resta de territoris del domini lingüístic no hi va haver canvis rellevants entre els 

anys 2011 i 2012 pel que fa a la presència del català a la premsa diària, al marge de 

l’acord entre Diari de Balears i Ara per a la seva difusió conjunta a les Illes. En el sector 

de les revistes, les dades disponibles apunten a un cert estancament de la presència de 

la llengua catalana. En canvi, pel que fa al consum, s’observa un increment sostingut a 

mig termini de la penetració de la premsa no diària en català a Catalunya, la qual va 

passar d’un 23,1% sobre el total de la població l’any 2008 a un 30,3% l’any 2012. No es 

van registrar canvis rellevants en el panorama de les revistes als altres territoris del 

domini.  

El setembre de 2012 la cadena COM Ràdio, de la Diputació de Barcelona, va ser 

substituïda per La Xarxa, un servei d’intercanvi de programes entre emissores 

membres. Desapareixia d’aquesta manera una cadena generalista en català amb 

implantació a la major part del Principat. El panorama de l’oferta es mantenia estable 

en el terreny de la ràdio especialitzada i local-comarcal. 

En canvi, les dades d’audiència continuaven indicant una progressiva expansió de 

l’escolta de ràdio en català al Principat, que consolidava la situació de pràctica paritat 

entre castellà i català pel que fa als diferents indicadors d’audiència. La bona salut de 

la ràdio en català s’explica en gran manera per l’èxit d’audiència de les emissores del 

grup RAC (sobretot RAC1) i el bon comportament de les emissores de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

Al País Valencià, la ràdio en valencià va continuar mantenint la seva posició 

minoritària, amb només dues emissores d’àmbit autonòmic en aquesta llengua, Ràdio 

9 i Sí Ràdio, de la corporació Radiotelevisió Valenciana. A les Illes, l’esdeveniment més 

remarcable del període pel que fa a la ràdio en català va ser l’inici de les emissions en 

proves, el desembre de 2012, de l’emissora Ona Mediterrània, íntegrament en català i 

impulsada per l’Obra Cultural Balear i l’Associació Voltor.  
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Pel que fa a la televisió en llengua catalana, no es va arribar a materialitzar el 

tancament del canal de TDT de la CCMA Esport 3, inaugurat el febrer de 2011. En 

canvi, el sector de la televisió local va estar patint més durament la crisi, amb diversos 

tancaments d’emissores històriques. 

En un context marcat per la fragmentació i la competència creixent, TV3 va aconseguir 

augmentar lleugerament la seva quota de pantalla a Catalunya fins a un 14,3% (14,1% 

l’any 2011), tot i que en conjunt els canals de la CCMA van passar d’una quota del 

19,3% a un 17,1% de l’any 2011 a l’any 2012. L’audiència de 8TV també va créixer, d’un 

2,7% l’any 2011 a un 3,2% l’any 2012. Els canals del Grup Godó continuen emetent en 

una barreja de castellà i català. 

La penetració de la televisió en català també ha augmentat a Catalunya en els últims 

anys. La televisió en català ha guanyat terreny entre l’audiència, tot i que el consum en 

castellà continua essent majoritari. 

En relació amb els altres territoris del domini, el Congrés dels Diputats va rebutjar la 

iniciativa legislativa popular Televisió sense Fronteres. En el moment d’escriure 

aquestes ratlles continuava sense solucionar-se la qüestió de la recepció de TV3 al País 

Valencià. 

En l’àmbit del cinema sembla que es va consolidar una tendència a una lleugera 

recuperació del consum de cinema de sala en català, tot i que aquest consum encara 

era molt baix comparat amb el consum de cinema de sala en altres idiomes, 

particularment en castellà. 

Segons l’InformeCat 2013, editat per la Plataforma per la Llengua, l’any 2011 la xifra de 

lectors de llibres en català va ser d’1.041.000, un 9,5% més que l’any 2007. 

Durant l’any 2012 va continuar l’expansió de la llengua catalana a Internet. Sis de les 

set xarxes socials més utilitzades tenien versió en català en el moment de redactar 

aquestes ratlles. La llengua catalana és la dinovena més utilitzada a Twitter. El gener de 

2013 es va assolir la xifra de 61.402 dominis .cat registrats, amb un remarcable 

increment de gairebé el 18% en relació amb l’any anterior. L’abril de 2013 la 

Viquipèdia en català comptava amb gairebé 400.000 articles. El desembre de 2012 un 

61,8% dels webs de les principals empreses i institucions ubicades als territoris de 

parla catalana comptaven amb edició en català. Les dades d’audiència mostren un 

panorama menys positiu per a la Internet en llengua catalana. Segons el Baròmetre 

de la Comunicació i la Cultura, l’any 2012 només un 48,9% dels usuaris d’Internet del 

Principat consumien continguts en aquesta llengua, per un 89,6% en castellà. 
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3.4 Institucions públiques. Projecció exterior de la 

llengua. Entre públic i privat: socioeconòmic, 

sanitari i de protecció 

Xavier Tenorio i Josep Ubalde 

Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC-UB) 

 

L’any 2012 va estar marcat, en l’àmbit judicial, per la continuïtat en l’aplicació de la 

sentència sobre l’Estatut de Catalunya de l’any 2010 i, en l’àmbit polític, per ser el 

primer any amb el nou Govern central presidit per Mariano Rajoy, amb majoria 

absoluta a les Corts espanyoles, fruit de les eleccions del 20 de novembre de 2011.  

Tot i que en l’àmbit de les institucions legislatives de l’Estat no hi va haver gaires 

novetats (només una moció d’UPyD que no va prosperar per retirar l’ús de les llengües 

cooficials al Senat), sí que n’hi va haver per part del govern que, en el marc de les 

retallades fruit de la crisi econòmica, va aplicar un seguit de polítiques que 

minimitzaven la presència i l’impuls de la llengua catalana. Aquestes polítiques les 

podem trobar bàsicament en el ministeri de Justícia (amb la declaració del seu 

ministre, Ruiz Gallardón, en què descartava la introducció del català en els organismes 

judicials supraautonòmics) i, en especial, el ministeri de Ciència i Educació (amb José 

Ignacio Wert al capdavant). Aquest ministeri es va basar tant en actuacions com la 

retirada de subvencions a la llengua catalana o la presentació de l’avantprojecte de la 

Llei orgànica per la millora de la qualitat educativa (LOMQE) que, entre altres coses, 

considera l’assignatura de català com una especialitat i obliga la Generalitat de 

Catalunya a pagar l’escolarització privada dels alumnes que sol·licitin tenir el castellà 

com a llengua vehicular. 

Judicialment, durant l’any 2012 hi van haver un seguit de sentències tant del Tribunal 

Constitucional com del Suprem que van seguir la tendència de la sentència sobre 

l’Estatut de Catalunya i que van afectar molts àmbits: judicial, comercial, o educatiu 

(amb les sentències que li seguien donant la raó a les famílies que demanaven el 

castellà com a llengua vehicular). 

A Catalunya podem dividir l’acció del govern de Convergència i Unió en dues etapes: la 

primera centrada en la cerca d’un nou model de finançament per a Catalunya i, la 

segona, després de la manifestació de l’11 de setembre i el rebuig per part del govern 

central a aquest nou pacte fiscal, quan el govern va convocar noves eleccions i va 

adoptar postulats clarament sobiranistes. Aquestes dues etapes també tenen certa 

importància en l’àmbit de les relacions institucionals ja que, en la primera, CiU 

governava amb el suport del PP i, en la segona, es va tensar la relació entre els dos 

partits i, en conseqüència, entre el govern de la Generalitat i el central. 
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Independentment d’això, però, el conjunt d’institucions catalanes, així com la immensa 

majoria de la societat civil, es va caracteritzar per la unitat d’acció en contra de les 

diferents sentències judicials, basades tant en mocions a Ajuntaments i Parlament com 

en declaracions de desobediència institucional.  

En termes generals, el Govern de Catalunya es va centrar en el desenvolupament del 

codi de consum, fent diferents polítiques impulsant l’ús del català en l’àmbit 

empresarial i en la cerca d’acords amb diferents Col·legis professionals com els 

d’advocats, notaris, registradors i procuradors per impulsar l’ús del català entre 

aquests col·lectius. 

Una altra novetat va ser l’acord entre la Conselleria de Cultura i el sector del cinema 

per l’aplicació del reglament de la Llei de cinema, amb l’objectiu d’arribar, a mitjà 

termini, al 50% de les pel·lícules doblades al català. Amb tot, la Comissió Europea va 

anul·lar la llei del cinema perquè afavoria el castellà respecte de la resta de llengües 

oficials de la Unió Europea. Per aquest motiu, el Govern hauria de modificar la llei, tot i 

que la seva valoració sobre el dictamen de la Comissió no era negatiu ja que, en cap 

cas, es posava en dubte la protecció del català. 

Pel que fa als altres territoris de parla catalana, podem dir que, en general, la situació 

del català a les institucions públiques es va veure fortament afectada tant per les 

polítiques efectuades des dels diferents governs del Partit Popular, com també per les 

fortes retallades advingudes amb la crisi econòmica.  

Al País Valencià, els fets en els quals s’ha posat l’atenció pel que fa a aquest àmbit, han 

estat, d’una banda, l’aprovació del decret d’educació plurilingüe establert des de la 

Conselleria d’Educació del govern del Partit Popular, que va generar una gran polèmica 

i que des d’Escola Valenciana i altres entitats s’alertava que aquest nou model 

d’educació anava en detriment del català, essent que el rol de llengua vehicular seria 

menor. I, d’altra banda, el conflicte obert per part del govern de Francisco Camps amb 

relació a la sanció imposada a Acció Cultural del País Valencià per les emissions de TV3, 

que s’ha resolt en favor d’aquesta entitat. El Tribunal Suprem va estimar el recurs 

presentat per ACPV i va anul·lar la resolució del Govern valencià que obligava a tancar 

les emissions de TV3 i imposava una sanció a l’entitat. 

A les Illes Balears la dinàmica va ser similar; concretament, el govern del Partit Popular 

de José Ramon Bauzà va dur a terme accions especialment contundents contra la 

llengua catalana. D’una banda, amb la modificació de la Llei de funció pública, que 

suposava que el català deixava de ser un requisit per poder accedir a l’administració 

pública. Per altra banda, en el terreny educatiu, l’establiment de la segregació per 

llengua d’ensenyament en alumnes d’educació infantil i primària, així com la 

presentació del decret de trilingüisme. Ambdues accions dificultaven la possibilitat de 

seguir amb el sistema d’immersió lingüística, tal com es va afirmar des diverses 

entitats educatives. S’ha de mencionar també la retirada del pressupost destinat a 
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l’Institut Ramon Llull i la cancel·lació de l’acord de reciprocitat entre la televisió 

autonòmica de Catalunya i la de les Illes Balears. El president Bauzà va al·legar “criteris 

d’austeritat” per a justificar aquestes actuacions.  

La greu situació econòmica i les retallades en les subvencions tant de la Generalitat de 

Catalunya com dels Ajuntaments, també van afectar la Catalunya del Nord. Tant amb 

relació al finançament de la xarxa d'escoles La Bressola, que va comportar el 

tancament d’una escola i va posar en perill el funcionament d’altres centres, com pel 

que fa al panorama audiovisual, amb la suspensió de les desconnexions territorials 

diàries en català en l'informatiu del vespre de la televisió pública France 3. Per contra, 

però, els canals de TVC es van legalitzar en bona part de les comarques de Catalunya 

del Nord, després que els governs espanyol i francès oficialitzessin la recepció 

d'aquests canals en territori francès. Un altre fet destacable a aquest territori va ser 

l’oficialitat del Syndicat pour la Promotion des Langues et Occitane, una associació que 

té per objectiu la promoció del català i l’occità.  

Pel que fa a la Franja, la notícia que dirigia l’atenció sobre la promoció del català a les 

institucions va ser la presentació de l’avantprojecte de modificació de la Llei de 

llengües. La proposta, duta a terme des del govern del Partit Popular d’Aragó, 

suposava un gran retrocés en la legislació sobre la promoció i l’ús del català (així com 

de l’aragonès) a la Franja. Se substituïa la denominació de català per la d’aragonès 

oriental —amb un intent de desvincular la llengua d’altres institucions de fora de la 

comunitat autònoma—, es fixava com a voluntari l’aprenentatge del català a les 

escoles i es declarava com a optatiu l’ús d’aquesta llengua a les administracions.  

Per contra, des del govern d’Andorra i també des de l’alcaldia de la ciutat de l’Alguer, 

es van realitzar algunes accions favorables a la promoció del català. En el cas 

d’Andorra, es pot destacar la gran col·laboració en les tasques de l'Institut Ramon Llull 

i la continuació de les polítiques de projecció exterior de la llengua i d’ensenyament 

del català. A la ciutat italiana de l’Alguer, el nou síndic de centreesquerra Stefano 

Lubrano, va mostrar una clara voluntat d’impulsar aquesta llengua, que es va fer 

palesa amb petites accions favorables a la seva promoció. 

Destaca l’àmbit socioeconòmic com un dels més actius en la promoció i la difusió del 

català, especialment a Catalunya, on es van dur a terme diverses accions des de 

diferents entitats (ajuntaments, sindicats, etc.) i, sobretot, des del Consorci per a la 

Normalització Lingüística del Català. Així, doncs, malgrat la crisi econòmica i les 

polítiques de retallades, es van desenvolupar actuacions per al foment de la llengua en 

els comerços i les empreses. Però també es van engegar algunes iniciatives des d’altres 

territoris de parla catalana, com ara els cursos gratuïts de català per a les empreses 

impulsats des del Servei de Política Lingüística a Andorra. 

Finalment, pel que fa a la projecció exterior de la llengua, es va donar per impossible la 

pretensió d’aconseguir l’oficialitat del català a la Unió Europea, tot i el pes poblacional 
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que té la llengua. No obstant això, el president del Parlament Europeu es va mostrar 

receptiu a augmentar la presència del català, per exemple, en les sessions plenàries de 

l’Eurocambra, després d’una reunió amb el president de la Generalitat. 

També, des de Catalunya, es va veure la necessitat de portar el conflicte lingüístic fruit 

de la LOMQE a Europa i, per aquest motiu, alguns eurodiputats de CiU, ERC i ICV van 

denunciar-ho mitjançant una carta enviada a la comissària d’Educació, Cultura, 

Multilingüisme i Joventut. 

Pel que fa a l’Institut Ramon Llull, com s’ha dit, destaca la sortida del govern de les Illes 

Balears, encapçalat per José Ramón Bauzà, al·legant com a causa la crisi econòmica. 

Per altra banda, els municipis de Manacor i Barcelona van mostrar la seva voluntat 

d’entrar a l’Institut i el de Burjassot es va adherir a la Xarxa de Ciutats Valencianes 

Ramon Llull. 

A grans trets, les actuacions de l’Institut Ramon Llull es van centrar en jornades de 

Formació en la llengua catalana, en la participació en diferents actes i en la signatura 

de convenis de col·laboració amb diferents institucions (com la London School of 

Economics, el FC Barcelona o l’Acadèmia Valenciana de la Llengua) per promocionar 

l’ús i el coneixement del català a l’exterior. A més de les accions del Ramon Llull, el 

Govern de la Generalitat i la Universitat Autònoma de Barcelona van fer diferents 

reunions amb agents polítics i universitaris de la Xina per fer conèixer la realitat 

catalana a aquest país. 
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4 Conclusions 

Miquel Àngel Pradilla 

Xarxa CRUSCAT – IEC 

El decalatge temporal que hi ha entre el període avaluat en aquest informe i la seva 

publicació i difusió és un peatge inevitable. L’assumim en benefici d’una anàlisi 

rigorosa que descansa en l’avaluació de l’important devessall de dades que la realitat 

sociolingüística, en metamorfosi constant, ens proporciona. Això motiva que l’evolució 

del context sociopolític l’any 2013 se superposi, de vegades, a algunes de les reflexions 

suscitades pels esdeveniments ocorreguts l’any 2012. Demanem al lector que ho tingui 

present en tot moment. 

En l’àmbit econòmic, l’any 2012 es va consolidar la situació de recessió amb un 

creixement negatiu del PIB de -0,5%. A l’Estat espanyol el territori catalanòfon més 

damnificat va ser el País Valencià. Aquesta nova etapa d’inestabilitat presenta unes 

xifres d’atur veritablement alarmants. Així, segons dades del primer trimestre de 2013, 

mentre que Catalunya s’apropava a uns indicadors de desocupació que vorejaven el 

25% (24,5%), al País Valencià la xifra de referència s’aproximava al 30% (29,2%). La 

particular dinàmica econòmica de les Illes Balears definia, en funció de l’estacionalitat 

de l’oferta turística, una forquilla amb un mínim del 19,5% i un màxim del 28,6%. A 

Andorra, territori la situació econòmica del qual va centrar la nostra atenció en 

l’informe 2011, la recessió va anar atenuant-se tot i situar-se encara en una xifra de 

creixement negatiu del PIB del 2,6%. 

Pel que fa a l’estructura poblacional, la comunitat lingüística va experimentar un 

creixement del 0,4%, el qual, malgrat ser superior al 0,2% de 2011, continuava sent 

molt escàs. Aquestes xifres són el resultat de l’estabilització d’una població que 

compensava el balanç positiu del creixement natural, també en franca davallada, amb 

uns fluxos incipients de població cap a l’exterior, sobretot de residents nacionalitzats, 

que es van anar incrementant. A Andorra, la pèrdua de població, tot i ser encara prou 

important (-2,6%), es va mitigar en relació amb l’escandalós -8,1% de 2011. Tot plegat 

situa la xifra general de residents a la comunitat lingüística catalana al voltant dels 13,6 

milions. 

Pel que fa a l’anàlisi demolingüística, el període estudiat va aportar  poques novetats, 

tot i que algunes han estat certament cridaneres. Pel que fa a l’actualització de les 

xifres competencials, només s’han incorporat les dades per a Catalunya proveïdes pel 

Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. D’altra banda, la publicació d’anàlisis més 

detallades de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població de  2008 (EULP 2008), també 

per a Catalunya, ha permès dirigir la nostra atenció sobre algunes dinàmiques que en 

anteriors informes consideràvem estabilitzades. 
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Més enllà de les xifres absolutes adduïdes, sovint sotmeses a fluctuacions 

metodològiques de difícil control, a 2012 el nou augment de persones que declaraven 

saber parlar català va consolidar una tendència que tenia especial rellevància a 

Catalunya. Així, doncs, la nova estimació de parlants de la llengua catalana va depassar 

la xifra referencial dels 10 milions (10,1), un 72,5% de la població de la comunitat 

lingüística. Paral·lelament, declaraven entendre-la 12,8 milions de persones (91,7%) i 

que la sabien escriure 7,3 milions (52,6%). Dit això, convé insistir en el fet que les 

dades competencials del conjunt de la llengua no haurien d’amagar uns percentatges 

d’incompetència que, en determinats territoris, són altament preocupants. Si ens 

fixem en l’habilitat de parlar-la, especialment important per a fer efectiva la seva 

presència en l’ecosistema comunicatiu, ens adonarem que a Catalunya van declarar no 

saber parlar català un 14,8% de persones, a les Illes un 28,45% i a la zona 

catalanoparlant del País Valencià, un 41,63%. Alhora, si aprofundim en l’anàlisi interna 

dels diferents territoris, obtindrem una diagnosi molt més matisada de la 

caracterització competencial dels seus habitants. En un context demolingüístic molt 

heterogeni, a més de l’extraordinària feblesa que mostren les diferents habilitats 

lingüístiques a la Catalunya del Nord i l’Alguer, voldríem destacar el dèficit de 

competència oral activa que es dóna a Eivissa i a les regions de València i Alacant. 

La població que va declarar que tenia el català, sol o amb una altra llengua, com a 

llengua inicial va ser de 4,4 milions, un 31,2%  del total. A partir d’aquesta dada, 

l’informe 2011 ens oferia un índex de parlants de català segons els parlants inicials. Si 

aleshores va ser d’un 2,25, el 2012 es va elevar a un 2,32. Això és, per cada parlant 

inicial hi hauria 2,32 persones que el sabrien parlar, independentment de la seva 

llengua inicial. Aquesta dada dóna idea de la important capacitat d’atracció que mostra 

la llengua catalana, una llengua que fonamenta el seu coneixement fora del nucli 

demolingüístic originari. 

Pel que fa a les dades de l’EULP 2008 per a Catalunya, voldríem destacar diverses 

qüestions, que haurien de motivar reflexions aprofundides sobre l’evolució 

sociolingüística. La primera és que l’any 2008 es va produir un descens percentual (4,7 

punts, un 31,7%) i en nombres absoluts (86.000 persones) de parlants inicials de 

llengua catalana en relació amb les dades de l’EULC 2003. Aquesta dada, juntament 

amb la constatació que l’habilitat de parlar la llengua també havia retrocedit 

percentualment (-3,3 punts) pot ocasionar una interpretació catastrofista que caldria 

matisar. En aquest sentit, convé no perdre de vista que, contràriament a l’estabilitat 

actual de l’estructura poblacional, l’any 2008 era un període on els fluxos poblacionals 

es mostraven molt actius. I, d’altra banda, és força rellevant que la piràmide 

poblacional presentés més efectius de llengua inicial catalana en les generacions grans 

que ens els grups d’edat més joves. Si la important alteració demolingüística 

propiciada per les noves migracions ha estat la causa del decrement percentual, la 

reducció de catalanoparlants inicials en nombres absoluts s’ha de cercar en el contrast 
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entre unes generacions grans que van perdent efectius i unes generacions joves, amb 

un taxa de fecunditat més elevada, que van creixent. Caldrà estar atents als nous 

indicadors que ens arribaran en l’EULP 2013. 

Una altra consideració a fer per la projecció de futur que s’hi associa fa referència al 

capteniment comunicatiu del jovent (15-34 anys). D’entrada, el fet que els segment 

jove presenti uns resultats força reeixits en relació amb el coneixement de la llengua 

feia preveure uns indicadors d’ús sensiblement superiors als recollits. Val a dir que 

aquest segment poblacional va veure afectada la seua composició sensiblement a 

causa de l’arribada de forts contingents d’immigrants en edat laboral. Així, el 2008 una 

quarta part de la població jove de Catalunya (25,7%) havia nascut a l’estranger (més 

del 30% si afegim els nats a la resta de l’Estat espanyol, un 4,7%). D’altra banda, 

diverses recerques que s’han portat a terme els darrers anys han constatat que la 

norma d’adaptació lingüística a la llengua de l’interlocutor en les converses 

intergrupals té una vigència important entre el jovent. La novetat en relació amb els 

segments de població més adulta és que l’adaptació ja no és unidireccional, és a dir, 

del català cap al castellà. Dit d’una altra manera, la bilingüització més o menys 

asimètrica de la població jove és a la base de comportaments adaptatius del col·lectiu 

castellanoparlant cap a l’interlocutor catalanoparlant. S’albira, doncs, un horitzó on les 

pautes de negociació comunicativa que es difonguin acabaran decantant la situació 

d’equilibri actual. 

Amb la informació sociolingüística a l’abast, el català se’ns mostra com una llengua 

mitjana, que ocuparia el lloc setzè  de les llengües de l’Europa dels 27 segons el 

nombre de parlants i la setena en funció dels qui la tenen com a segona o tercera 

llengua (Eurobaròmetre 2012). Malgrat les febleses apuntades, la llengua manté en 

uns determinats territoris una certa capacitat d’atracció. Els indicadors estructurals 

que ho certifiquen serien els bons resultats de la transmissió intergeneracional i el 

trànsit positiu entre la llengua inicial i la d’identificació.  

El context sociopolític esdevé fonamental a l’hora de caracteritzar la dinàmica dels 

diferents territoris de la comunitat lingüística catalana. Així, la intervenció o la 

desatenció sobre les llengües de l’ecosistema comunicatiu gestionat esdevé un factor 

crucial a l’hora de definir l’horitzó sociolingüístic. Això fa que en situacions de contacte 

de llengües els lideratges institucionals exerceixin  un paper destacat. En el marc de la 

política i la planificació lingüística, la intervenció feta des de l’exercici del poder 

s’anomena acció de dalt a baix. Des d’aquesta perspectiva, l’heterogeneïtat territorial 

i, per tant, sociopolítica de l’àmbit lingüístic catalanòfon acostuma a oferir-nos una 

imatge calidoscòpica, amb disputes sobre la funcionalitat comunicativa de les llengües 

que poden arribar a mostrar divergències substancials. 

A l’Informe 2011 ja es va posar un èmfasi especial en els importants canvis polítics que 

es van produir en la gestió del poder central i territorial a l’Estat espanyol. Canvis que, 

majoritàriament, implicaven el trencament d’una dinàmica política més favorable a la 
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normalització de la llengua catalana. L’any 2012, després d’un període d’acomodació 

administrativa, les noves directrius van començar a mostrar-se amb tota la seva 

cruesa. Així, en el marc d’una ofensiva general contra l’estatus normatiu de la llengua 

catalana, les autonomies on el Partit Popular va recuperar l’hegemonia van iniciar una 

croada contra el reconeixement, la protecció jurídica i la normalització lingüística del 

català. Els territoris on es va produir l’esmentada involució van ser Aragó i les Illes 

Balears. Al País Valencià, la continuïtat en el poder de l’esmentat grup polític, va 

rutinitzar una política lingüística que, com han demostrat les dades sociolingüístiques a 

l’abast, ha estat molt perjudicial per la vitalitat i l’ús de la llengua. 

La tramitació a Aragó del projecte de llei d’ús, protecció i promoció de les llengües i 

modalitats lingüístiques pròpies va suscitar un important debat polític i social. Un 

debat que, un cop aprovat el projecte el maig de 2013, ha derivat en un canvi del nom 

de la llengua que ens ha instal·lat en un paroxisme majúscul. Així, la llengua catalana 

en territori aragonès passaria a denominar-se: “llengua aragonesa pròpia de l’àrea 

oriental de la Comunitat Autònoma” (popularment conegut com a LAPAO). Tanmateix, 

voldríem deixar dit que, sense negar la importància del litigi onomàstic que ha 

impulsat, l’aspecte més negatiu l’hem de cercar en la promulgació d’una normativa 

absolutament ineficient a l’hora de subvertir l’estatus de minorització de la llengua 

catalana en territori aragonès. 

Les Illes Balears va ser el territori on els canvis en la planificació lingüística des de dalt 

ens van aportar més novetats durant el període avaluat. No en va, a l’Informe 2011 ja 

alertàvem de la involució que albirava el retorn al poder d’un Partit Popular que en el 

debat electoral havia situat la llengua en un lloc preferent. Així, l’avantprojecte de 

modificació de la Llei 3/2007, de la funció pública, de 27 de març,  ressenyat el 2011 va 

derivar en l’aprovació de la Llei 9/2012, de 19 de juliol. La promulgació d’aquesta llei 

va suposar una reforma legal que motivaria l’adaptació als seus postulats de la 

regulació legal vigent vinculada a la llengua catalana. La nova reglamentació tenia com 

a objectiu central suprimir el requisit de coneixement de la llengua catalana per a 

l’accés a la funció pública. Sens dubte, un retrocés inimaginable uns anys enrere, quan 

el procés de rehabilitació de la llengua semblava haver consolidat un marc legal 

favorable. 

A Andorra, l’Alguer i la Catalunya del Nord no hi va haver una activitat legislativa 

remarcable. Si de cas, destacaríem el debat parlamentari suscitat al voltant de la 

protecció de la diversitat lingüística a Itàlia i França, estats que encara no han ratificat 

la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. 

A Catalunya, contràriament a la dinàmica descrita en informes anteriors, durant l’any 

2012 no hi va haver modificacions ressenyables en el corpus normatiu d’incidència 

lingüística. Aquest territori, arran de la manifestació de l’11 de setembre, d’un to 

marcadament sobiranista, va propiciar un nou cicle polític on el dret a decidir del poble 

català centraria un important debat social i polític. La nova conjuntura va precipitar la 
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celebració d’eleccions anticipades el 25 de novembre. La contesa electoral va deixar el 

poder novament en mans de Convergència i Unió, encara que la nova correlació de 

forces va impulsar un acord amb Esquerra Republicana. 

Mentrestant, en relació amb la llengua, a la incertesa que va suposar la sentència del 

Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, que qüestionava tot un seguit de 

preceptes lingüístics de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya renovat, s’hi va afegir 

l’avantprojecte d’una nova llei orgànica estatal per a la millora de la qualitat educativa 

(LOMQE), coneguda popularment com la llei Wert. L’avantprojecte en qüestió, 

emparant-se en una interpretació clarament restrictiva de la sentència esmentada, 

posava contra les cordes els fonaments del model de conjunció lingüística escolar, 

veritable punta de llança del procés de normalització lingüística a Catalunya, lloat per 

la comissió d’experts de la Unió Europea. 

Si a Catalunya el setge legislatiu impulsat per la nova conjuntura política va propiciar 

un important enfrontament entre el poder de l’Estat i el poder autonòmic, a les Illes 

Balears i al País Valencià la nova regulació va emparar la posada en marxa de nous 

models de gestió lingüística a l’escola. A les Illes Balears, el curs 2012-2013 per primer 

cop es va propiciar la tria de llengua vehicular al 2n cicle d’educació infantil i al 1r cicle 

d’educació primària. Al País Valencià el nou decret de plurilingüisme es va començar a 

implantar al 2n cicle d’educació infantil. Encara és aviat per avaluar el veritable 

impacte dels esmentats models, pretesament multilingües, en la presència de la 

llengua catalana a l’ensenyament. De qualsevol manera, la ideologia que els inspira, 

presentada com a igualitarista, no fa presagiar res de bo ja que descansa en una 

realitat sociolingüística profundament desequilibrada. 

A la resta de territoris, la situació de la llengua a l’ensenyament va seguir la dinàmica 

descrita en l’anterior informe: consolidació d’una lleugera supremacia de l’escola 

andorrana enfront de la francesa i l’espanyola, increment minso de la presència del 

català a la Catalunya del Nord en un context general altament deficitari i 

residualització de la presència de la llengua catalana a l’ensenyament de l’Alguer. 

En un context institucional d’hostilitat manifesta contra la llengua com el descrit en 

determinats territoris, la dinàmica planificadora de baix a dalt va tenir una rellevància 

especial. Talment com l’any 2011, el protagonisme el van (quasi) monopolitzar els 

sectors favorables a la normalització lingüística de la llengua catalana. A Catalunya, 

Òmnium Cultural, amb organitzacions com Plataforma per la Llengua i Juristes en 

Defensa de la Llengua Pròpia, va liderar la resposta ciutadana a la pressió legislativa 

anteriorment apuntada. I plataformes com Somescola.cat van organitzar una gran 

quantitat de manifestacions per tot el territori. Al País Valencià, Acció Cultural del País 

Valencià, de la mà d’entitats com Escola Valenciana o el Sindicat de Treballadors de 

l’Ensenyament del País Valencià, van continuar denunciant la política institucional, tot i 

presentar alternatives molt ben fonamentades al nou decret de multilingüisme. A les 

Illes, l’extraordinària gravetat de les mesures impulsades pel govern del Partit Popular 
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va ocasionar un fort moviment de protesta encapçalat per Obra Cultural Balear. En 

aquest sentit, és important destacar que les noves directrius del Govern balear per a 

l’ensenyament van tenir un impacte escassíssim, ja que la demanda de l’ensenyament 

en català va ser massiva. Finalment, sota l’aixopluc de la plataforma Iniciativa Cultural 

de la Franja, diverses entitats van articular un intens moviment de protesta contra 

l’ofensiva legislativa del nou partit al govern aragonès. En relació amb aquest darrer 

cas, és ressenyable l’important suport concitat des dels diversos territoris de la 

comunitat lingüística, especialment des de Catalunya, on govern, algunes diputacions i 

alguns ajuntaments van manifestar públicament la seva disconformitat. 

En relació amb el conjunt de l’oferta i del consum mediàtic i de productes culturals, la 

situació va continuar sent de forta minorització. Tanmateix, si l’avaluem per sectors i 

per territoris la imatge general ens ofereix matisos importants. D’entrada, des de la 

perspectiva territorial, Catalunya i Andorra mostren una dinàmica sensiblement 

diferent a la resta de territoris. Mentre que als primers l’oferta i el consum van en 

augment i mostren xifres esperançadores, als segons són baixes o testimonials.  

A Catalunya, els progressos apuntats en l’Informe 2011 en la premsa diària en català es 

van consolidar. Així, els exemplars en català difosos va arribar al 27,4%, una xifra que 

s’elevaria al 31,6% si considerem únicament el subsector dels diaris de pagament. Pel 

que fa a la ràdio en català, també a Catalunya, es va consolidar un fenomen d’expansió 

de l’audiència que ha aconseguit equilibrar unes xifres que tradicionalment 

privilegiaven la llengua castellana. Finalment, la televisió en llengua catalana va 

mostrar bones xifres de quota de pantalla, tanmateix el sector de la televisió local va 

patir amb molta intensitat l’embat de la crisi, de manera que en aquest àmbit l’oferta 

es va reduir de manera significativa. 

Malauradament, el consum mediàtic en llengua catalana a les Illes Balears i al País 

Valencià, clarament minoritari, sembla que va continuar la línia de contracció 

apuntada en l’Informe 2011. Sens dubte, la crisi i les polítiques lingüístiques 

impulsades pels governs autonòmics respectius hi van tenir molt a veure. 

En els àmbits del cinema i la música en català el creixement que es va experimentar va 

ser molt exigu. En el sector del cinema l’acord de la Generalitat de Catalunya amb les 

majors durant el període avaluat encara no va tenir la repercussió esperada. I, 

finalment, les dades més favorables ens van arribar del món de la xarxa. En aquest 

context la llengua catalana avança de manera sostinguda. La seva presència destacada 

en entorns com Twitter (dinovena llengua més emprada) i Viquipèdia certifiquen la 

situació de privilegi en què es troba, per davant de llengües amb molta més 

demografia. 

Clourem les conclusions de l’Informe 2012 posant l’atenció en l’estat de (des) cohesió 

de la comunitat lingüística catalana. Com és sabut, la fragmentació administrativa i 

l’absència de relacions fluïdes entre bona part dels territoris de l’àmbit lingüístic 
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esdevenen un entrebanc molt important per a bastir sinergies. En el període estudiant 

es va constatar que el conjunt d’adversitats generades per un entorn sociopolític hostil 

cap a la llengua catalana va propiciar reaccions de solidaritat interterritorial 

remarcables. Aquestes van depassar el teixit estrictament social i vam amarar també 

l’institucional. Sens dubte, els diversos posicionaments expressats pel Govern català 

suposen un salt qualitatiu en la defensa de la llengua en tota la seva extensió 

territorial. 

La conflictivitat detectada en aquest apartat es va mostrar des de diversos vèrtexs. En 

destacarem dos: la qüestió onomàstica i l’espai comunicatiu. El litigi onomàstic, 

sempre latent al País Valencià, va assolir una nova dimensió a Aragó i, mitjançant 

circumloquis diversos que evitaven el terme català, va tornar a aparèixer a les Illes 

Balears. Quant a l’espai comunicatiu, la supressió de la recepció del senyal de TV3 al 

País Valencià va anar fent camí en la judicatura. Així, a finals d’any el Tribunal 

Constitucional va dictar una sentència estimatòria al recurs presentat per Acció 

Cultural del País Valencià en què avalava la legalitat de la recepció de TV3 i anul·lava 

les resolucions de la Generalitat Valenciana. Caldrà estar atents a l’evolució judicial 

d’aquest afer. 

La consolidació de l’Institut Ramon Llull i la Fundació Llull, destacada en informes 

anteriors, ha impulsat una activitat intensa de promoció exterior de la llengua catalana 

i de la cultura que s’hi vehicula. Malgrat la crisi, l’any 2012 l’esmentada activitat es va 

mantenir. La novetat més destacada va ser la sortida de la institució del Govern balear. 

En aquest apartat també voldríem destacar el paper, cada cop més important, de la 

Xarxa Vives d’Universitats. La consolidació d’aquest espai universitari, la regió Vives, ha 

aportat una extraordinària efectivitat a l’hora plantejar polítiques lingüístiques 

comunes per al món universitari de l’àmbit lingüístic. 

A partir de les consideracions expressades en les línies precedents, es podria afirmar 

que el gruix dels territoris de llengua catalana, tot i el context d’incertesa que ha 

generat la judicialització permanent del seu estatus, va avançant en el camí cap a la 

normalitat lingüística. Això sí, es tracta d’un camí lent i tortuós que, en determinats 

territoris, de mantenir-se la política lingüística dels actuals gestors polítics, a mitjà 

termini pot alterar greument la funcionalitat comunicativa del català en el seu 

ecosistema històric. 


