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COMPROMÍS PER A LES PROPERES ELECCIONS GENERALS 

ESPANYOLES 

 

 

 

 

Benvolguts membres de la candidatura,  

 

Davant les properes eleccions generals espanyoles, ens adrecem a la vostra candidatura per 

demanar-vos quin posicionament teniu sobre una qüestió que ens preocupa. 

Us escrivim des de la Plataforma per la Llengua, una organització civil avalada per intel·lectuals, 

personalitats i més d’11.000 socis i sòcies que aplega tota una sèrie d’organitzacions i persones 

dels territoris de parla catalana amb l’objectiu comú de treballar per la normalització lingüística 

del català. Entre les activitats que duem a terme hi ha l’elaboració d’estudis i un seguiment 

constant de la situació del català en col·laboració amb altres entitats, fundacions i organismes. 

La consolidació de les transicions democràtiques, o de la modernització dels estats, va lligada a 

la democràcia lingüística i al reconeixement ple per a tots els ciutadans de les llengües 

històriques, amb l’atribució com a llengua oficial de l’Estat a partir de certes dimensions de 

parlants habituals. L’Estat espanyol és una excepció internacional en el context dels països de 

tradició democràtica i, per descomptat, dins d’Europa i de la Unió Europea. És l’únic estat que 

no ha reconegut una llengua amb tants parlants com té el català com a plenament oficial de 

l’Estat en igualtat de condicions amb la llengua històricament reconeguda, en aquest cas el 

castellà.  

Alguns països, com Bèlgica, ja van abolir aquesta situació discriminatòria al segle XIX, de 

manera que el francès va cedir-hi el privilegi de llengua afavorida, amb la qual cosa el 

neerlandès i el francès van esdevenir llengües igualment oficials de l’Estat. Per descomptat, 

Suïssa, el Canadà o Finlàndia –casos amb llengües amb percentatges de parlants semblants 

al català dins d’Espanya– tampoc no tenen una llengua privilegiada respecte de les altres. Per 

posar un exemple més recent, als anys noranta del segle XX, l’abolició de l’apartheid a Sud-

àfrica va comportar una reforma constitucional que passava de dues llengües oficials de l’Estat 

a onze, totes al mateix nivell constitucional, a més de reconeixements específics per a 

llengües amb molts menys parlants.  

 

Per una democràcia lingüística de debò 
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Tot plegat, traslladat al cas espanyol, seria com transformar l’article 3 de la Constitució, en què es 

llegeix: “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”, per un model que afirmés: “El basc, el gallec, el català i el castellà 

són les llengües oficials de l’Estat”. Sens dubte, aquest model seria un bon principi per reconèixer 

la riquesa i els valors del plurilingüisme de l’Estat, un patrimoni cultural i de drets que caldria 

assumir plenament. 

En el cas d’Espanya, tanmateix, les reformes iniciades el 1978 han estabilitzat una situació de 

desigualtat en què, tot i ser un estat multilingüe amb llengües de dimensions mitjanes com el 

català, manté una situació d’una única llengua oficial de l’Estat i amb el deure de conèixer per a 

tots els ciutadans. Ara com ara, el català té només un reconeixement regional oficial restringit. 

Feta aquesta descripció de la situació, us escrivim per saber si per a la propera legislatura (2016-

2020) i, per tant, dins l’estratègia política, el vostre partit inclou una reforma de la Constitució 

espanyola a fi de corregir la desigualtat i la discriminació jurídica existent entre els parlants de les 

diferents llengües d’Espanya, de manera que la llengua catalana hi assoleixi el mateix estatus que 

tindria en la resta de models comparables de democràcies multilingües.  

 

És per això que demanem a la vostra candidatura si, en la legislatura que s’enceta amb les 

eleccions del 26 de juny de 2016, els vostres diputats i senadors donarien suport a la reforma de la 

Constitució Espanyola, de manera que:  

  

 El català sigui llengua plenament oficial de l’Estat a Espanya en les mateixes 
condicions que el castellà. 

Consideració que, entre altres aspectes, comportaria: 

  
 L’eliminació del deure constitucional de saber cap llengua, per afavorir la 

igualtat en l’oficialitat de totes les llengües espanyoles (Espanya i Bulgària són 
els únics estats del món que encara tenen aquest precepte a la Constitució). 

  Que es pugui accedir a la nacionalitat espanyola només sabent català com ara 
mateix s’hi pot accedir només amb el castellà. 

  El català i, si escau altres llengües, serien també llengües oficials de totes les lleis 

al BOE en les mateixes condicions que el castellà. 

  L’Estat situaria el català al mateix nivell que el castellà quant a reconeixement 
internacional. Seria llengua oficial de la Unió Europea al mateix nivell que ho 
és ara el castellà com a llengua d’Espanya.  
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 L’Estat assumiria el català com a imatge institucional, de projecció 
internacional, d’identificació personal del ciutadà i com a referent cultural 
espanyol en les mateixes condicions que el castellà. 

  Es reformarien els milers de disposicions, normatives i reglaments estatals que 
afecten tractats, organismes públics i administracions, empreses, relacions de 
consum, cultura, ensenyament, salut... que afavoreixen l’ús del castellà, o 
obliguen a emprar-lo, per sobre del català. 
 

   

 

    Sí, hi estem d’acord  ☐ 
   No, no hi estem d’acord  ☐ 

 

 

 

Agraïm a l’avançada la vostra atenció. 

 

 

Òscar Escuder i de la Torre 

President de la Plataforma per la Llengua 

 

 

Via Laietana, 48A, principal 2a 

08003 Barcelona 

Tel. 93 321 18 03 

info@plataforma-llengua.cat 

www.plataforma-llengua.cat 

 

 

 

 

  


