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1 . Introducció  

Tot i el pes poblacional significatiu de la comunitat lingüística catalana, la vitalitat 

de la llengua i el percentatge important que representa respecte el total de l Estat 

espanyol, tant en habitants com en territori, el tractament i consideració del 

català és excepcional dins el context de la Unió Europea, dels països 

desenvolupats de tradició democràtica i fins i tot dins de bona part de les 

democràcies més recents o de països amb desenvolupaments econòmics 

clarament més deficients. La transició democràtica va perpetuar els privilegis de 

la comunitat lingüística castellana respecte la catalana. Això ha constituït, ateses 

les circumstàncies, un cas de monolingüisme institucional de l estat i 

multilingüisme parcial en segons quins territoris, amb un tracte, doncs, de favor 

d una llengua respecte a les altres; en aquest cas del castellà. Com a tret també 

particular, les competències lingüístiques en la protecció, defensa i garantia d ús 

de les llengües espanyoles diferents de la castellana queden relegades 

pràcticament en exclusiva a la gestió autonòmica i l Estat se n inhibeix en la 

responsabilitat, afavorint i realçant les polítiques de protecció unitària de la 
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llengua castellana i propiciant, a la vegada, accions de control damunt l ús de les 

altres llengües, tot interferint en les polítiques autonòmiques per tal d afeblir les 

iniciatives en favor del català o les altres llengües cooficials.    

2 . El procés de transició democràtica i la conservació del règim de 

privilegis o exclusivitat lingüística a una sola comunitat  

En aquest sentit, l Estat espanyol, i la consideració de les llengües en la 

Constitució, s elabora com una excepció ben clara en els contextos comparables, 

ben allunyada d altres democràcies plurilingües amb comunitats lingüístiques 

històriques tan significatives (procés doncs ben diferent que el seguit per 

Canadà, Bèlgica, Suïssa i Sud-àfrica en la modernització dels estats). La transició 

política va conservar bases de polítiques lingüístiques del règim anterior. L Estat 

no assumeix el plurilingüime i preveu la preponderància i els privilegis d una 

comunitat lingüística respecte a les altres comunitats lingüístiques pròpies amb 

un nombre tan significatiu de parlants. Això vol dir que dins de l Estat un 

catalanoparlant, un ciutadà, no té els mateixos drets lingüístics que un 

castellanoparlant, que un altre ciutadà, perquè la mateixa Constitució ja en 

preveu un estatus superior de la llengua castellana respecte a la catalana. Per bé 

l argumentari d aquesta situació desigual pot fonamentar-se en un discurs de 

caire pràctic, no té una base escrita en els textos legals, ni en la mateixa 

Constitució, que en justifiqui el tracte de favor excepcional. Se sobreentenen 

raons tècniques i de consens com a factor consubstancial de l Estat, tot i que no 

hi ha cap altre model dels països comparables que hagin assimilat un cas 

semblant. El marc jurídic, en ocasions, presenta certes disfuncions i 

incoherències que, a la pràctica, es tradueixen en una obstaculització del procés 

de normalització lingüística. Certes disposicions estatals, o bé ignoren el dret d ús 

de la llengua oficial pròpia en aquells territoris on aquesta llengua té estatut de 

cooficialitat, o bé contenen certes previsions que el limiten.  
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3 . Polít iques lingüíst iques de l Estat espanyol vers el català  

En aquest apartat anirem anomenant per punts les consideracions i pràctiques 

més destacables o comunes que fa l Estat en el tracte, tan legal com en 

polítiques efectives, vers la llengua catalana. En destaquem la seva singularitat 

en el context de casos comparables (vitalitat de la llengua, nombre de parlants, 

mercat lingüístic i pes poblacional que representa dins l estat).  

Punts singulars en el tractament del català per part de l Estat espanyol:  

a) La Constitució espanyola const itueix pel que fa a l reconeixem ent 

lingüístic una anomalia dins la Unió Europea i en el context de països 

desenvolupats de t radició dem ocràt ica. En aquest m om ents no hi ha cap 

país dins la Unió Europea, ni tam poc en el context dels països 

desenvolupats de t radició dem ocràt ica, que t ingui una llengua com el 

català sense que aquesta sigui plenament oficial de l estat.  

Un bon model són les societats amb diverses llengües pròpies amb milions de 

parlants, com són els casos de Canadà, Bèlgica, Finlàndia o Suïssa, on totes les 

llengües amb tants parlants com el català o que representen un percentatge 

similar de parlants respecte el total de l estat són llengües oficials d aquest estat; 

l administració general del qual, a més, és plurilingüe en relació a aquestes 

llengües. La base del plurilingüisme desigual i del tracte de favor i obligatori del 

castellà, està establert en l article 3 de la Constitució espanyola. El text 

constitucional conté diverses referències expresses a la qüestió lingüística. Amb 

tot no conté ni una sola menció expressa al català, el basc, el gallec, l aragonès, 

l asturià o l aranès. Aquests idiomes no són esmentats a la Constitució, que es 

limita a designar-les genèricament com les altres llengües .   
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b) L Estat garanteix l ús, presència i vita litat del castellà arreu del 

territori però delega aquestes responsabilitats a les com unitats 

autònomes pel que fa al català.  

L article 3 de la Constitució ja determina que: 1. El castellà és la llengua 

espanyola oficial de l Estat . Tots els espanyols tenen el deure de conèixer- la i el 

dret d usar- la. 2. Les alt res llengües espanyoles seran tam bé oficials en les 

respect ives com unitats autònom es d acord am b els seus estatuts. Per tant, 

mentre l oficialitat del castellà no ve determinada per les comunitats autònomes, 

la de les altres llengües sí. A la pràctica l activitat legislativa del govern de l Estat 

i les seves polítiques pràcticament mai no tenen en compte en el mateix nivell el 

castellà i les altres llengües oficials. Són només les comunitats autònomes qui les 

determinen i en fan pràctica política.  

c) L Estat  legisla i actua favor del castellà i de l ús únic obligatori en les 

activitats de l adm inist ració, dels ciutadans i empresarials  

L Estat, a través de centenars de disposicions imposa de manera única el 

castellà; tant en l administració i organismes públics (de manera que esdevé 

sovint un requisit, com el cas de la justícia o qualsevol responsabilitat 

funcionarial per exercir-ne la pràctica), com davant dels ciutadans i l empresa 

privada. No legisla en el mateix sentit per al català, ni tan sols en el territori que 

n és llengua pròpia i en canvi sí que ho fa pel castellà fins i tot en el territori que 

no és llengua pròpia. Aquestes polítiques també afecten als ciutadans (bona part 

de la relació amb l estat per exemple només és vàlida si es fa en castellà) i a les 

empreses. Un bon exponent de les polítiques damunt el món privat en serien les 

més de 150 lleis que obliguen l etiquetatge i instruccions de productes com a 

mínim en castellà, àdhuc fora del domini lingüístic que li és propi.   

d) L Estat legisla i actua a favor del castellà i de l ús únic obligatori en les 

activitats de l adm inist ració, dels ciutadans i em presarials, i a m és 

afegeix costos o dificultats en el cas que es vulgui emprar el català.  



       

  
PLATAFORMA  PER LA LLENGUA

 
Estat espanyol i llengua catalana

        

4

 
Aquest fet, no només és comú a la pràctica en la relació amb els ciutadans i 

l empresa, sinó també ve reafirmada per la legislació. Per exemple L Agencia 

española de m edicam entos y productos sanitar ios només avala, i d acord amb la 

llei, la distribució de productes etiquetats en castellà. Si s afegeixen més 

llengües, cal un traducció jurada que no avala directament l agència i per tant 

n augmenta les dificultats i costos.  

e) L Estat sovint legisla pel que fa l ús exclusiu del castellà i en prohibeix 

l ús d alt res llengües, i per tant del català.  

No és només la imposició del castellà en l ús legal, sinó que sovint, especialment 

en els usos de la mateixa administració, en prohibeix l ús d una altra llengua, i, 

per tant, del català. En seria un bon exponent l exclusivitat de l ús del castellà en 

el Congrés dels Diputats i la prohibició d emprar altres llengües. Això també es 

reprodueix en diversos casos de funcionament intern de l estat (des de les 

relacions internes de l administració a les forces armades) o de relació del ciutadà 

amb l eEtat o en tots els noms oficials, símbols, representacions... (casos que 

esmentarem també més endavant).   

f) L Estat, quan empra el castellà i e l català, situa pràct icam ent sem pre 

la llengua castellana en primer lloc o de manera preeminent.  

Aquesta situació es dóna a més de manera quasi exclusiva en les comunitats 

autònomes amb llengua pròpia plenament reconeguda diferent que el castellà. 

Així, la senyalització (carreteres, organismes, aeroports...), impresos, documents 

varis (carnet de conduir, DNI...) pràcticament sempre el català ocupa un lloc 

secundari quan l acció prové del Govern de l Estat.  

g) L Estat afavoreix el castellà respecte el cata là, fins i tot per sobre del 

pes poblacional i de representat ivitat que li correspon, en les polít iques 

on hi intervé la prom oció i divulgació de la llengua, inclosa la prom oció 

internacional.   
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La imatge exterior de l Estat es fa mitjançant la identificació pràcticament única 

amb el castellà i per tant en representació només d una part de la societat 

espanyola. Fins i tot en l oferta de cursos i promoció de la llengua, el castellà 

ocupa un lloc preeminent i molt per sobre del lloc que li correspon tenint en 

compte l ús habitual de cada llengua pròpia de l Estat.   

h) L Estat no afavoreix el coneixem ent del cata là per part de la resta de 

ciutadans espanyols, especialm ent en els terr itor is on el castellà és 

llengua pròpia, i sí que ho fa pel castellà de m anera act iva en els 

territoris on el català és llengua pròpia.  

L Estat garanteix per llei l ensenyament del castellà en els territoris on el català 

és l única llengua pròpia, però no aplica la mateixa política a la inversa. Fins i tot 

els organismes oficials d ensenyament de llengües mantenen un tracte desigual 

pel que fa a l aprenentatge del català i el castellà. És molt més fàcil aprendre 

castellà a les universitats, instituts d idiomes oficials i escoles del domini lingüístic 

català, que no pas català on l única llengua oficial és el castellà. Per als pares 

castellanoparlants que viuen al domini lingüístic català tenen garantit el dret que 

els infants puguin aprendre la llengua castellana, però en canvi els pares 

catalanoparlants no tenen garantit aquest dret en les escoles públiques de la 

resta de l Estat. Fins i tot no tenen garantit aquest dret en les zones 

catalanoparlants si no està reconeguda l oficialitat del català.    

i) L Estat instaura un bilingüisme asimètric.  

No és possible de disposar del DNI en català si el document s expedeix a Madrid, 

i si en canvi en castellà si s expedeix a Barcelona. Fins i tot en territoris on el 

català és llengua pròpia (per exemple la zona catalanoparlant d Aragó) tampoc és 

possible de disposar d aquest document en català. No afavoreix un bilingüisme o 

plurilingüisme equitatiu entre comunitats. Obliga l ús del castellà en les 

comunitats autònomes que volen establir una altra llengua com a oficial però no 

obliga la oficialització d una altra llengua quan les comunitats autònomes només 

determinen el castellà. Més enllà de la imposició del castellà per a tot l Estat, no 
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hi ha una obligació de polítiques bilingües o multilingües arreu de les comunitats 

autònomes. Es dóna doncs un bilingüisme asimètric a l Estat.  

j) Les regions no tenen com petències ni poden interfer ir en la llengua 

oficial de l autonom ia si és el castellà , però l Estat sí que hi pot interfer ir 

respecte a les altres llengües.  

A diferencia de situacions comparables (Suïssa, Sud-àfrica, Bèlgica...) on les 

regions determinen les llengües oficials del territori que els correspon, en el cas 

de l Estat espanyol, les regions no poden interferir en el reconeixement regional 

del castellà. L Estat sí que determina l oficialitat de la llengua de la regió pel que 

fa al castellà.  

k) L Estat assumeix en la pràctica política criteris ideològics per sobre els 

científics pel que fa a la unitat de la llengua catalana.  

Tot i la unanimitat científica i fins i tot la pràctica jurídica, l acció del govern de 

l Estat interfereix pel que fa a la unitat de la llengua catalana, cosa que no fa per 

a la unitat de la llengua castellana. Més enllà del discurs, aquestes polítiques es 

donen en ocasions que poden interferir clarament al reconeixement del català, 

com és en la Unió Europea o en la diferenciació en webs i documentació oficial de 

l Estat.   

l) L Estat no nom és delega el reconeixem ent del català a les autonom ies, 

sinó que sovint es nega a acatar la legislació quan es veu afectada en les 

actuacions al territori que se n desprenen o hi posa condicionants legals.  

L Estat molt sovint no aplica les disposicions legals que li afecten segons les 

legislacions autonòmiques. Per posar un exemple no aplica plenament en la 

retolació de carreteres de l Estat la  toponímia en català, tot i estar-ne obligat 

segons el Decret 78/1991, de 8 d'abril (DOGC 1434, del 24), sobre l'ús de la 

toponímia en els rètols de les carreteres aprovat pel Parlament de Catalunya. En 

alguns casos fins i tot la llei fixa l acompliment d altres lleis autonòmiques segons 

condicions. El Reial decret 334/1982, de 12 de febrer (BOE 50, de 27 de febrer), 
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sobre senyalització de carreteres, aeroports, estacions ferroviàries, d'autobusos i 

marítimes i serveis públics d'interès general en l'àmbit de les comunitats 

autònomes amb una altra llengua oficial distinta del castellà condiciona 

l acompliment de les lleis autonòmiques per part de l Estat a la promulgació de 

lleis obligatòries del castellà per part de les autonomies tot i ja ésser el castellà 

obligatori per llei estatal.  

m) L Estat ignora e l reconeixem ent del t r ilingüism e oficial a la Catalunya 

sota administració de la Generalitat.  

L Estat tracta, en el cas de Catalunya, no només de forma preeminent el castellà, 

sinó que ignora del tot el reconeixement del trilingüisme oficial català-occità-

castellà, dels quals només el català i occità són llengües pròpies i oficials.  

n) L Estat pràct icam ent no ha em pès m esures correctores, ni 

polít icam ent ni legal, per pal·liar la persecució que ha pat it la llengua 

catalana.  

Així per exemple no ha intervingut en les inèrcies i estructures del mercat que 

menyspreen el català fruit de les prohibicions anteriors. L Estat no ha fet 

polítiques actives per pal·liar els anys de persecució de la llengua catalana durant 

al dictadura, ni mesures pal·liatives davant la imposició durant dècades de 

legislació prohibitiva pel que fa al català. Per posar un exemple: El mercat del 

cinema es va constituir a base de prohibicions en l ús del català. Un cop 

consolidat el mercat segons les legislacions adverses no ha fet polítiques legals 

de rectificació de les polítiques dictatorials per canviar les inèrcies del mercat.  

Evidentment, en d altres casos manté les polítiques úniques obligatòries pròpies 

del règim anterior (com és el cas de l etiquetatge).   

o) L Estat ignora la presència del català en la docum entació personal i 

papers oficials de l Estat o bé el re lega en un lloc secundari i sem pre 

restr ingit a l àm bit terr itor ia l de les com unitats autònom es que l han 

reconegut com a oficial. 
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El català és absent en documentació com el passaport (on sí que hi són presents 

les llengües oficials de la Unió Europea). Quan el català hi és present (DNI o 

permís de conduir), sempre va acompanyat del castellà, ocupa sempre un lloc 

secundari i no és possible obtenir els documents fora de les comunitats 

autònomes on el català és reconegut com a oficial. Per contra el castellà és 

present sempre en primer lloc i arreu del territori, onsevulga que s expedeixi el 

document.  

p) L Estat aplica cr iter is estr ictes de terr itor ia litat com a llengua pròpia 

per a l ús del català, i sem pre sotm esos al reconeixem ent inst itucional, 

m entre que per al castellà e ls criter is es basen en drets individuals que 

s apliquen arreu del terr itor i estatal independentm ent del reconeixem ent 

inst itucional local o regional o de l àm bit terr itor ia l com a llengua pròpia .  

Els drets lingüístics pel que fa a l ús del castellà s entenen independentment dels 

criteris territorials on en sigui pròpia i on es reconegui la llengua. Tanmateix per 

el català el reconeixement està lligat al territori.  

q) L Estat ignora la presència del català en els noms oficials i institucions 

de l Estat , m entre n assegura l exclusivitat per al castellà . Això pot 

afectar fins i tot a ens ubicats terr itor ia lm ent només en el dom ini 

lingüístic català.  

Els noms oficials i d ús dels ministeris, organismes oficials, entitats de correus, de 

transports... són únicament en castellà. S arriba a l extrem d afectar ens 

totalment situats en territori on el català és l única llengua pròpia. Per exemple la 

denominació oficial de l aeroport de Barcelona és únicament Aeropuerto de 

Barcelona.   

r) L Estat ignora la presència del català en l àm bit sim bòlic i de 

representació exter ior de l Estat que recau de m anera exclusiva en el 

castellà.  
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Els discursos oficials adreçats a tot el territori; del rei, del president, dels 

portaveus del govern... s efectuen exclusivament en castellà. El nom oficial de 

l Estat, la moneda, els segells i tot l àmbit simbòlic és exclusivament en castellà.   

s) L Estat no reconeix la comunitat lingüística catalana en els termes que 

li pertoca pel que fa als compromisos de la Unió Europea i internacionals, 

cosa que l inhibeix d assum ir- los. Tot i rebre el català un t ractam ent com 

a com unitat lingüíst ica o m inoria que no li correspon, la form a 

esbiaixada assum ida per l Estat tam poc s acom pleix.  

L Estat espanyol signa, per exemple, la Carta Europea de les llengües regionals o 

minoritàries per aplicar-la a la llengua catalana. Això constitueix un cas singular 

perquè la carta no està pensada per una llengua tan parlada (no hi ha cap cas a 

la Unió Europea amb una consideració semblant), i esdevé una mala aplicació i 

tractament de la llengua totalment excepcional, amb un reconeixement que no li 

pertoca. Tanmateix ni així mateix aplica el reconeixement mínim per una 

consideració pensada per a llengües d uns milers de parlants. L Estat espanyol, 

que parteix d un fals reconeixement de la realitat lingüística, s inhibeix d acomplir 

els diversos convenis internacionals que tracten d aquest tema.  

t) L Estat deslegit im a les polít iques de prom oció en un m arc advers de no 

norm alitat . Les polít iques de prom oció de la llengua catalana en l àm bit 

autonòm ic es veuen frenades per un m arc legal bàsic discrim inatori per 

la norm at iva de l Estat.   

L acció autonòmica sobre la que recau la responsabilitat de promoció i 

normalització de l ús de la llengua es veu frenada per un marc legal no neutral ni 

afavoridor Per endegar polítiques de rectificació de la persecució a la que ha estat 

sotmesa la llengua cal primer un marc no discriminatori o si més no equitatiu de 

reconeixement legal. Però això no succeeix ara com ara (començant pel marc 

constitucional) i per tant l Estat deslegitima les polítiques autonòmiques fent la 

normalització pràcticament impossible.   
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En definitiva les mancances en les polítiques lingüístiques de l Estat vers 

el català no és deuen només en què no hagi endegat accions concretes 

per rectificar la pressió que ha patit la nostra llengua en els darrers 

temps i en defensa dels més febles, sinó que ni tan sols encara ha 

anivellat e ls drets del català i dels ciutadans que el parlen am b els del 

castellà i els ciutadans que el parlen.   
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