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1. Què vol dir que una llengua és
oficial o cooficial?

Llengua oficial
No hi ha una interpretació jurídica internacional del que és una llengua oficial. Depèn
molt de la pràctica que se’n faci en cada cas. Segons el Gran diccionari de la llengua
catalana d’Enciclopèdia Catalana llengua oficial és la «llengua exigida per un estat en
òrgans de l’administració, l’escola i altres nivells oficials d’aquest estat». El Diccionari
de la llengua catalana de l’IEC (Institut d’Estudis Catalans) defineix el terme oficial com
«Que té la sanció de l'autoritat constituïda, que és d'ofici, no particular o privat.
Butlletí oficial. Notícies oficials». Si ens remetem als treballs realitzats per Eva Pons
(2015) normalment es considera «la llengua assumida per l’Estat com a signe
d’identitat política i, consegüentment, com a vehicle de comunicació dels poders
públics en les relacions entre aquests i amb els ciutadans, i alhora com a llengua que
ha d’ésser objecte de protecció». A grans trets, la llengua oficial és la llengua de
funcionament i comunicació preferent o per defecte de les relacions dels poders
públics amb els ciutadans, la llengua de l’administració, de les institucions, de les lleis,
la que es fa servir en actes i documents amb validesa oficial i se suposa que el ciutadà
no pot al·legar desconeixement jurídic si l’Estat actua en aquesta llengua, per bé que
això no treu que en alguns casos, a petició del ciutadà o per altres circumstàncies o
reconeixements legals diversos, sí que ho pugui fer. Per tot plegat, normalment se
suposa també que l’Estat està obligat a incloure-la a l’ensenyament per tal de garantir
que el ciutadà pugui entendre-la i fer-la servir. Tanmateix, això no priva que l’Estat
també faci servir altres llengües o admeti usos en altres llengües o fins i tot doni
validesa oficial a documents i comunicacions en altres llengües que no siguin oficials de
l’Estat. A més, l’Estat pot determinar més d’una llengua oficial o que hi hagi oficialitats
diverses segons els territoris o els usos. L’oficialitat, en si mateixa, pot tenir més o
menys implicacions, segons com es desenvolupi la legislació o com la jurisprudència
interpreti el caràcter oficial, fins i tot en alguns casos pot esdevenir purament una
oficialitat formal.
El concepte de llengua oficial a l’estat espanyol ha estat molt distorsionat d’allò que
s’entén normalment en l’entorn europeu de països de tradició democràtica. Espanya i
Bulgària són els dos únics estats del món que en el text constitucional inclouen el
deure de conèixer una llengua: el castellà i el búlgar respectivament. D’aquesta
manera, juntament amb el caràcter específic d’oficialitat d’estat, l’estat espanyol

6

garanteix la superioritat jurídica del castellà respecte al català. La jurisprudència
espanyola normalment també prohibeix l’ús d’altres llengües quan la llei no fa esments
lingüístics. Un bon exemple seria el reglament del Congrés dels Diputats espanyol on
no és permès de parlar català encara que no s’estableix enlloc, però s’entén del
caràcter restrictiu que implica l’oficialitat d’estat del castellà. Però l’oficialitat, per si
sola, no implica el deure de coneixement, ni d’ús a l’ensenyament com a llengua
vehicular, ni el deure de disponibilitat lingüística, ni la presumpció de prohibició d’ús
d’una altra llengua. És molt important entendre aquest aspecte en l’elaboració del
corpus normatiu d’una república catalana, perquè sovint hem estat avesats a entendre
el concepte llengua oficial de l’Estat en els termes que s’aplica a l’estat espanyol amb
referència al castellà, quan són conceptes molt estranys en el context internacional
democràtic i que no s’haurien d’aplicar en una Catalunya independent si es vol un
Estat modern. A diferència d’Espanya, l’oficialitat d’estat no implica per si sol deures al
ciutadà, però sí als poders públics i en la presumpció que seran entesos (tot i les
excepcions) pel ciutadà. Una de les poques obligacions del ciutadà que pot implicar (i
que per descomptat també existeix a Espanya per al castellà, però és molt normal en la
majoria de països) és el deure de conèixer-la per obtenir la nacionalitat. Més enllà de
la nacionalitat i dels casos excepcionals d’Espanya i Bulgària que ja hem anomenat que
impliquen el deure de conèixer la llengua oficial de l’Estat, també hi pot haver altres
consideracions constitucionals que modulen l’oficialitat d’una llengua. Així, en alguns
països s’especifica el requisit de coneixement per ser president de la república (com
Moldàvia, l’Uzbekistan o el Tadjikistan), per ser parlamentari (com Antigua i Barbuda,
Botswana o Dominica) o per accedir a la funció pública (com Noruega). Per descomptat
aquestes obligacions són presents en altres estats, però no directament a la
constitució (a Espanya el castellà també és una obligació legal per accedir a la funció
pública).
Justament Espanya ha fet una interpretació jurídica del concepte de llengua oficial a
través d’una sentència del Tribunal Constitucional, tot i que com hem vist a la pràctica
espanyola té més implicacions: «es oficial una lengua independientemente de su
realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos
como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos
privados, con plena validez y efectos jurídicos (sin perjuicio de que, en ámbitos
específicos, como el procesal, y a efectos concretos como evitar la indefensión, las
leyes y los tratados internacionales permitan también la utilización de lenguas no
oficiales por los que desconozcan las oficiales)» (STC 82/1986, de 26 de junio, fdo. Jdo.
2 y STC 46/1991, de 28 de febrero, fdo.jdo. 2).
Com ja hem dit, l’oficialitat és modulable per altres lleis. En casos de més d’una llengua
oficial normalment en l’àmbit territorial no totes les llengües són oficials, sinó que hi
ha regions amb monolingüisme territorial mentre les estructures de l’Estat són
plurilingües. L’oficialitat també pot ser modulable a través d’altres lleis o articles de la
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constitució per determinar els usos permesos al parlament, la validesa dels textos
legals, els usos als tribunals o altres.
També hi ha oficialitats simbòliques o formals. Ço és, que tot i el caràcter oficial, no
s’acaba d’aplicar per manca de recursos, per dèficits democràtics dels poders públics,
per manca d’adaptació de la resta d’ordenament jurídic, perquè cal una fase prèvia
d’alfabetització de bona part dels ciutadans en aquesta llengua, perquè no hi ha
tradició en usos oficials, jurídics i administratius en aquesta llengua o fins i tot perquè
té poquíssims parlants i el coneixement no és prou estès. En aquest darrer cas actua
més com a llengua oficial d’identificació. Per exemple, el hawaià és oficial a Hawaii
juntament amb l’anglès, però tot just el parlen uns pocs centenars de ciutadans.
L’administració té cura d’aquests parlants i la presència del hawaià és ben patent a la
toponímia, noms oficials, establiments comercials, edificis públics, noms de carrers...
però és difícil de portar a la pràctica en el funcionament de totes les estructures.
En definitiva, normalment una llengua oficial implica:
1) Mitjà de comunicació normal entre els poders públics i en llur relació amb els
subjectes privats (no exclou tampoc fer ús d’altres llengües a més de l’oficial).
2) Validesa jurídica plena en els diversos actes i en les lleis.
3) L’obligació per part de l’Estat d’ensenyar-la a la ciutadania.
4) Presumpció en un primer moment des dels poders públics de coneixement
de la llengua pels ciutadans tot i que pot entendre que hi ha excepcions i que la
prioritat és adaptar-se a les necessitats del ciutadà.
5) El dret dels ciutadans de fer-la servir en totes les relacions públiques i
privades (que no impedeix que també se’n puguin fer servir d’altres).
6) A la pràctica, normalment és la llengua de les institucions públiques, dels
mitjans de comunicació públics, dels serveis administratius, de l’Administració
de justícia... i també una part del foment públic com la comercialització de
productes, les publicacions o la producció artística i científica.
Llengua cooficial
Segons el diccionari de l’IEC cooficial és «que comparteix l’oficialitat, amb igualtat de
circumstàncies legals, s’aplica especialment a llengües en un mateix territori». També
el Diccionario de la lengua española de la RAE (Real Academia Española) va en el
mateix sentit: «Dicho especialmente de una lengua: Que es oficial junto con otra u
otras lenguas».
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El terme llengua cooficial és, doncs, el mateix que «llengua oficial», només ens indica
que hi ha més d’una llengua oficial. Atès que les constitucions o els textos bàsics sobre
llengües de l’Estat defineixen totes les llengües oficials no hi ha necessitat de fer servir
aquest terme. No existeix en cap constitució del món.
Així i tot, darrerament s’ha fet servir en termes legals i polítics dins l’estat espanyol, bo
i entenent-lo en el sentit que la llengua cooficial només és oficial en una part del
territori on hi ha una altra llengua que és oficial arreu. En aquests casos la llengua
cooficial té una oficialitat restringida només a una part del territori estatal, encara que
la llengua oficial de tot l’Estat també acaba essent cooficial en aquesta part del
territori. Però fins i tot així, les constitucions no fan servir aquest terme. Quan volen
determinar que una llengua només és oficial en una part del territori parlen
d’oficialitat en aquell territori o bé de també oficial. Aquest és el cas d’Eslovènia («En
els municipis on viuen les comunitats nacionals italiana o hongaresa, la llengua oficial
serà també l'italià o l’hongarès»), Montenegro («El serb, el bosnià, l’albanès i el croat
són també d’ús oficial») o a Espanya («Les altres llengües espanyoles seran també
oficials en les respectives comunitats autònomes d’acord amb llurs estatuts»).
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2. Què vol dir que una llengua té
usos oficials o amb validesa
oficial?
Més enllà de la llengua o llengües oficials de l’Estat, els poders públics normalment fan
servir moltes altres llengües o permeten i donen usos oficials a través de la llei —ço és,
amb obligació d’entendre’ls i atendre’ls i fins i tot respondre’ls en la mateixa llengua—
sobretot en les relacions i drets lingüístics del ciutadà. Aquesta validesa oficial pot anar
des d’acords d’admissió de textos jurídics en altres llengües (com fa Espanya amb certs
textos en portuguès o acords entre llengües escandinaves a Noruega, Suècia i
Dinamarca), admissió d’altres llengües en l’etiquetatge de medicaments orfes, ús
d’altres llengües amb usos oficials en comunicacions aèries o assistència
d’emergències, retolació d’alguns estaments d’interès, llengües vàlides per fer
reclamacions de consum, etc. Hi ha moltíssims casos en què la llei determina altres
llengües per les quals els escrits que fa el ciutadà tenen també validesa oficial. Espanya
no és justament dels països més flexibles en aquest àmbit com sí que ho són altres
estats de la Unió Europea i del món (només cal recordar el cas de les patents de la
Unió Europea i la negativa de l’estat espanyol d’acceptació de validesa oficial d’altres
llengües més enllà del castellà). Però sí que hi ha països en què aquest caràcter va més
enllà i fins i tot garanteixen usos oficials més generals per a llengües diferents de
l’oficial de l’Estat. El dret d’adreçar-se als poders públics i poder desenvolupar la
identitat i el coneixement de la llengua pot tenir legalment, i fins i tot en l’àmbit
constitucional, un reconeixement explícit. Atès que en les situacions avançades el
reconeixement de la llengua oficial no implica una obligació als ciutadans sinó d’ús a
les administracions, el reconeixement d’usos oficials garanteix els drets d’ús de la
llengua pel ciutadà, en allò que els sociolingüistes sovint anomenen oficialitat
personal. Tradicionalment la sociolingüística ha distingit entre oficialitat territorial
(funcionament de les institucions de govern) i personal (validesa oficial dels ciutadans
a l’hora d’adreçar-se a les institucions). En aquest darrer cas, el ciutadà té dret a
relacionar-se amb l’administració en aquesta llengua i normalment té dret també a
poder-la aprendre. L’oficialitat territorial correspon a la llengua de funcionament i
articulació de l’Estat (i per descomptat també als usos per part del ciutadà) i l’altra al
dret d’ús del ciutadà davant les administracions. A la pràctica aquesta consideració
d’usos oficials normalment es fa per una part del territori (com a Estònia amb el rus) o
bé com un dret general (és el cas del Canadà per a l’anglès i el francès en els territoris
on no són oficials).
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En aquest sentit no és gens estrany que per al cas català es pugui dir que «Una possible
articulació jurídica d’això darrer consistiria en el reconeixement constitucional d’uns
usos oficials a la llengua castellana, d’on derivessin unes sòlides garanties d’ús per als
seus parlants en termes de drets lingüístics (...)» (Eva Pons, 2015).
No forçosament, com sí que es pot entendre per a la llengua oficial, el reconeixement
d’usos oficials al ciutadà implica un ús en tots els àmbits públics i administratius. Sí que
pot afrontar i garantir aspectes claus dels drets lingüístics dels ciutadans:
- El reconeixement de la llengua i la necessitat d’atendre la comunitat
lingüística corresponent.
- El blindatge del qual podríem dir-ne no-problemes: els ciutadans no queden
exclosos del sistema pel fet de no conèixer la llengua oficial i poden relacionarse plenament amb els poders públics en llur llengua, fins i tot en els usos com a
representants dels poders públics en estaments locals o estatals.
- El reconeixement del dret d’aprendre aquesta llengua a l’escola per a tothom
qui ho vulgui. Respon a les necessitats de realització personal i sentimental en
aquesta llengua.
- La possibilitat dels poders públics de fer-la servir o d’oferir alguns serveis
també en aquesta llengua.
- L’Estat pot aprofitar aquest reconeixement per a interessos en les relacions
internacionals o econòmiques i en els acords lingüístics amb altres països.
La consideració de llengües amb usos oficials o utilitzada amb finalitats oficials, més
enllà dels casos esmentats, també es dóna en països com Uganda, l’Índia o Croàcia. En
aquest cas (no és l’únic), més enllà de l’acceptació d’usos oficials d’altres alfabets (en
aquest cas el ciríl·lic) localment obre la porta a acceptar, d’acord amb la llei, altres
llengües amb usos oficials sense especificar-ne quines.
En el cas del Kazakhstan, hi va haver una forta immigració russòfona a partir dels anys
cinquanta del segle XX, de manera que en el moment de la independència els parlants
de kazakh eren només un 36% i gairebé tots bilingües (dades L'aménagement
linguistique dans le monde, Universitat de Laval, Canadà). Els russòfons en bona part
eren monolingües. En algunes zones del nord del país, el kazakh havia desaparegut i
només es parlava rus. No obstant això, d’acord als criteris històrics, la llengua oficial de
la nova república va ésser el kazakh, però es van reconèixer usos oficials per al rus (en
algun cas també en el paper d’usos institucionals i fins i tot com a llengua oficial al
costat del kazakh als territoris on només es parlava rus). Ara el kazakh ja el parla el
55% de la població, però el rus encara té una forta presència com llengua franca.
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3. Hi ha països sense llengua
oficial?

A la pràctica tots els estats del món tenen llengua oficial, en la mesura que cal validar
els textos legals i la llengua es fa imprescindible per al funcionament de les estructures
de l’administració. La tria de la llengua o les llengües d’ús amb aquests propòsits ja les
fa oficials. Però de manera aclaparadora, i total en els darrers processos
d’independència, la llengua oficial normalment es fa explícita i es defineix en els textos
constitucionals o en lleis específiques bàsiques de l’Estat. Segons dades elaborades a
partir de L'aménagement linguistique dans le monde, Universitat de Laval del Canadà
(Eva Pons, 2015) dels 194 estats (els 193 amb presència a l’ONU més Kosovo), en 154
es defineix la llengua oficial a la constitució. Dels 40 restants, molts estableixen
l’oficialitat en altres normes. Per exemple, Alemanya defineix l’alemany com a llengua
oficial a la Llei de procediment administratiu del 1976; Itàlia ho fa a la Llei de minories
lingüístiques del 1999 i Suècia a la Llei de llengües del 2009. Els casos de llengües
oficials de facto són comptats i generalment sempre es tracta de països sense
independències recents i fortament monolingües, de manera que no cal definir la
llengua perquè no hi ha alternativa ni dubte d’utilitzar-ne cap altra com a oficial. Tot
l’aparell institucional i de l’Estat ja funciona en una llengua i no hi ha dubtes ni
possibilitats reals que funcioni d’una altra manera. Així i tot, el caràcter oficial
s’entreveu en diverses normatives o clàusules, bo i començant per l’obtenció de la
nacionalitat (per exemple per a la Gran Bretanya). En el context del Consell d’Europa,
dels 47 membres 36 directament defineixen l’oficialitat lingüística a la constitució. Dins
de la Unió Europea, dels 28 membres, ho fan 21.
En el cas de Catalunya caldria, doncs, explicitar-ne l’oficialitat, bé fos al text
constitucional (tendència actual) o en una altra llei bàsica, perquè en el moment que
es planteja la qüestió és que no és obvi que per si sol l’Estat només pugui, atesa la
realitat social, funcionar en una llengua o altra. Per tant, cal trobar, forçosament, una
fórmula que determini l’oficialitat, com a mínim del funcionament i usos de les
institucions.
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4. Quines fórmules s’utilitzen per
reconèixer l’oficialitat d’estat
d’una llengua?

L’oficialitat de les llengües de l’Estat es pot determinar amb diverses fórmules escrites
a la Constitució o en altres lleis importants. La manera més comuna és reconèixer el
caràcter oficial tot emprant el terme llengua oficial, llengua oficial de l’Estat o similar.
Així, dels 154 estats que defineixen l’oficialitat a la Constitució, 118 fan servir aquesta
fórmula. Aquí cal afegir altres casos com Alemanya que també la fa servir però no pas
al text constitucional.
Altres maneres de definir l’oficialitat són fórmules com llengua de l’Estat, llengua de la
República (aquest seria per exemple el cas de França), llengua comuna, llengua
vehicular, reconeixement de comunitats lingüístiques (Bèlgica), llengua equiparada (en
relació a una altra llengua ja oficial i que es pretén que l’equiparada tingui el mateix
estatus i en les mateixes condicions) llengua principal, llengua nacional... En aquests
darrers casos, i de manera especial per a llengua nacional, hi ha caràcter oficial si no va
acompanyat d’alguna altra precisió. Així, molts estats defineixen les llengües nacionals
(llengües amb identificació com a pròpia, constitutiva, història i identificativa) i les
llengües oficials, purament amb caràcter oficial. Així, Suïssa, Irlanda, Malta o
Liechtenstein utilitzen ambdós termes: nacionals i oficials per donar caràcters diferents
a cada llengua, però Finlàndia només empra el terme llengua nacional del qual ja per si
sol se’n desprèn la plena oficialitat.
En el quadre següent fem una simplificació d’aquesta nomenclatura per a les llengües
oficials d’estats dels països de la Unió Europea i de l’espai Schengen.
Quadre 5.1 Com fan oficials les llengües els països de la Unió Europea i de l’espai
Schengen
Llengües oficials d’estat per la Constitució
Definides com a llengua oficial (o llengua oficial de l’Estat, llengua d’estat, llengua d’ús oficial
o llengua oficial de la República o com el cas espanyol i búlgar amb l’afegit del deure de
conèixer-la):
-Espanya, Lituània, Letònia, Estònia, Àustria, Bulgària, Eslovàquia, Xipre, Hongria,
Polònia, Romania, Portugal, Croàcia, Finlàndia pel que fa a les illes Aland. Encara que
no són de l’espai Schengen ni de la Unió Europea, Mònaco i Andorra fan servir aquest
mateix criteri. Grenlàndia (estat associat a la UE i pertanyent a Dinamarca) també fa
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servir aquest ús.
-Eslovènia (diu que l’eslovè és oficial i reconeix altres comunitats nacionals amb
oficialitat restringida on habiten).
Com a llengua nacional (es desprèn l’oficialitat en tant que no apareix el mot llengua oficial
per a cap altra llengua).
- Finlàndia.
Com a llengua nacional i oficial
-Suïssa (tres d’oficials i una com a oficial de les relacions entre la Confederació i les
persones de llengua romanx).
-Irlanda (irlandès nacional i, per tant, primera oficial; anglès, segona oficial, a la
pràctica això vol dir que totes dues són oficials).
-Malta (el maltès és llengua nacional i oficial i l’anglès és només oficial però en altres
articles en restringeix l’oficialitat, per exemple els tribunals funcionen només en
maltès i al Parlament l’anglès només es pot fer servir en alguns casos. Si hi ha
divergència entre dos textos, l’únic oficial és el maltès).
-Liechtenstein.
Com a comunitat lingüística del país (amb un devessall de normes inferiors i dels estats
federats que oficialitzen cadascuna de les tres llengües)
-Bèlgica.
Com a llengua del país o de la República
-França.
Com a llengua principal
-Dinamarca pel que fa a les illes Fèroe, encara que no són ni a la UE ni a l’espai
Schengen.
Llengües oficials d’estat per altres lleis no constitucionals
-Suècia: definida com a llengua principal i comuna per la Llei de llengües del 2009. Tot
i que no va modificar la Constitució del 1974, és un dels països més estrictes pel que
fa a l’oficialitat. La Llei de llengües la defineix també com a llengua dels tribunals, de
l’Administració i oficial per al context internacional i per a la Unió Europea.
-Noruega: no es va modificar la Constitució del 1814 (només obliga a saber l’idioma
per a càrrecs públics), però és un dels països més estrictes amb l’oficialitat. Hi ha
moltes lleis a partir del 1980 que la fan oficial. La més important és la de serveis
públics que defineix les dues varietats de noruec com a llengües d’ús institucional de
totes les comunicacions escrites de l’Estat, municipis i comunes. Hi ha moltes
descripcions sobre àmbits proteccionistes de totes dues llengües noruegues (permet
que cada municipi estableixi com a llengües oficials les combinacions que vulgui entre
els dos noruecs, el finès i el sami, sempre, però, que els dos noruecs tinguin un
caràcter oficial especial).
-Alemanya: fa una política molt forta de protecció de la llengua, amb poques lleis
però amb molta política. No va modificar la Constitució del 1949, de tota manera
defineix l’alemany com a llengua oficial per la Llei de procediment administratiu del
1976.
-Itàlia: declara l’italià llengua oficial a la Llei de minories lingüístiques del 1999. No ha
modificat la Constitució del 1947, però hi ha nombroses lleis que n’estableixen l’ús.
-Els Països Baixos: és un cas amb certes semblances amb el britànic. Molts aspectes
bàsics de l’Estat no són a la Constitució, tampoc la llengua, però la defineix com a
oficial en altres lleis. Hi ha un projecte de Constitució nova que vol fer oficial per
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constitució el neerlandès i el frisó. És un cas complex atès l’àmbit d’actuació en les
excolònies d’ultramar. Als Països Baixos, la Llei general de dret administratiu, de 1992,
regula l’ús oficial del neerlandès i del frisó en els organismes de l’Administració.
-Luxemburg: no ha modificat la Constitució del 1868 en aquest aspecte. Per la llei de
febrer del 1984 el luxemburguès és llengua nacional i el francès, l’alemany i el
luxemburguès són llengües administratives i judicials. El francès és la llengua de la
legislació escrita.
Llengües oficials d’estat de facto amb lleis que obliguen l’ús en diversos àmbits sense
esments d’oficialitat en una llei general
-Dinamarca: només oficialitat regional a Grenlàndia i per a les illes Fèroe, els usos del
danès es desprèn de diverses lleis.
-República Txeca: malgrat que la Constitució és del 1992, no hi ha referències a cap
llengua oficial. Hi ha, però, monolingüisme habitual del 95% de la població i el txec és
obligatori per a la nacionalitat, amb nombroses lleis que l’estableixen a l’àmbit
administratiu, judicial...
-Grècia: és un cas especial. S’oficialitza la llengua per la religió (fa religió oficial que
implica usos oficials de la llengua) i pels usos de facto institucionals.
-Islàndia: per accedir a la nacionalitat i amb legislació que n’estableix els usos (és un
país força monolingüe, però molt curós en les polítiques lingüístiques).
-Gran Bretanya: només fa referència a la protecció del gal·lès i gaèlic escocès. Per
obtenir la nacionalitat cal conèixer l’anglès, el gal·lès o el gaèlic escocès.
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5. En funció de quins paràmetres
es fa oficial o no una llengua?

No hi ha un criteri fix per determinar si una llengua es declara oficial o no. Correspon a
un acte de sobirania de cada estat. Tot i així, en els països de tradició democràtica, el
component històric, constitutiu de la llengua, el fet d’ésser pròpia del lloc, pesa molt
en la determinació de la consideració de llengua oficial. Es poden barrejar motius de
pes demogràfic, però sempre que sigui llengua pròpia del lloc.
Comptat i debatut, aquest criteri és el que aplica l’estat espanyol per permetre (no pas
per blindar com fan les democràcies avançades) el fet que el català pugui ser oficial en
una part del territori. Segons el Tribunal Constitucional una llengua diferent que el
castellà tan sols pot ser declarada oficial (recordem que així i tot no és una oficialitat
real o total) si és «lengua característica, històrica, privativa» del territori (en aquest
cas, de la comunitat autònoma); i afegeix que aquest caràcter propi és «la condición
constitucional inexcusable para su reconocimiento como lengua oficial [per un Estatut
d’autonomia]» (STC 31/2010, FJ 14). La mateixa jurisprudència exclou l’aspecte
demogràfic com a element definitori del caràcter de llengua oficial, en considerar
determinant el reconeixement de la llengua pels poders públics com a mitjà normal de
comunicació «independientemente de su realidad y peso como fenómeno social» (STC
82/1986, FJ 2).
Fet i fet, per si sol, l’element demogràfic no és generalment suficient per fer oficial una
llengua, llevat que la llengua pròpia sigui residual, hagi desaparegut o gairebé
desaparegut i es pugui considerar, com a mínim en una part del territori, la nova
llengua com ja identificativa del territori. Fins i tot en aquests casos (en països avançats
democràticament), les llengües pròpies assoleixen també l’estatus d’oficial, encara que
en el cas més extrem sigui una oficialitat formal. Per descomptat, l’oficialitat d’una
llengua que no és pròpia també pot expressar la voluntat impositiva d’un nacionalisme
extern o el testimoni d’un procés de colonització en estats amb poca tradició
democràtica o com a recurs temporal o més o menys estable davant la dificultat
d’administrar la diversitat o de dotar de capacitat d’usos legals i administratius les
llengües pròpies, sovint en procés d’estandardització o bé per manca encara de
coneixement escrit de la llengua per bona part de la ciutadania.
Cal recordar que no hi ha cap sentència semblant a la que marca les condicions per fer
el català oficial per al castellà. No sé sap quins són els paràmetres que permeten que el
castellà sigui llengua oficial per a tot l’Estat. En cap moment no hi ha cap justificació
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judicial o legal, ni per motius demogràfics ni de llengua pròpia. Jurídicament no hi ha
una justificació, per bé que sí que pot existir un relat ideològic d’arrel nacionalista.
Si tornem als casos de la Unió Europea i de l’espai Schengen, veurem que el fet d’ésser
llengua pròpia, llevat de comptades ocasions, és consideració bàsica per reconèixer
l’oficialitat, malgrat que algunes potser ara es poden considerar pròpies perquè van
desplaçar una llengua pròpia anterior en una part del territori. És el cas per exemple
d’Irlanda. Les dues llengües històriques són l’anglès i l’irlandès, però com que
antigament el territori de parla anglesa era de parla irlandesa, s’accepta el caràcter
únic nacional de l’irlandès per a tot Irlanda, encara que l’anglès i l’irlandès són totes
dues oficials. Hi ha alguns casos de reconeixement oficial —però sempre restringit i
modulat— de llengües no pròpies, generalment quan les llengües pròpies són de
dimensions petites (com el luxemburguès o el maltès).
D’aquests casos descrits també es desprèn que totes les llengües pròpies assoleixen el
grau d’oficialitat de l’Estat quan representen un gruix significatiu de la població;
especialment per a les llengües mitjanes. Hi ha, però, a la Unió Europea una excepció:
Espanya. És l’únic estat que no reconeix com a oficial de l’Estat una llengua parlada per
més del 10% de la població i més de 5 milions de parlants: el català. Hi ha altres estats
com Romania, França o Eslovàquia (o fins i tot Itàlia) amb percentatges significatius de
llengües pròpies que no són oficials de l’Estat, però molt lluny dels percentatges i
nombre absolut de parlants del cas espanyol. Per descomptat, alguns estats
reconeixen també com a oficials de l’Estat llengües pròpies amb pocs parlants.
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6. Hi ha països amb més d’una
llengua oficial d’estat?

Es pot dir que en general no hi ha models de països amb més d’una llengua oficial
d’estat per a tot el territori, i de manera clara aquesta situació és inexistent en el
nostre entorn de tradició democràtica, bo i començant per la Unió Europea o els països
de l’espai Schengen. En el nostre entorn sí que hi ha països que reconeixen més d’una
llengua oficial en les estructures de l’Estat o generals del país, però sempre hi ha
territoris amb oficialitat única d’una llengua o especificitats per les quals no totes les
llengües oficials són igualment oficials en cada regió. O bé, si les diverses oficialitats
són per a tot el país, hi ha modulacions: una llengua és oficial per a uns usos, i una
altra, per a uns altres. Un dels casos més propers que accepti una doble oficialitat per a
tot el país de manera simètrica és Bielorússia amb el bielorús i el rus; però a la pràctica
ha passat que la llengua tradicionalment imposada, el rus, ha esdevingut de facto
l’única llengua oficial. En l’estudi L’oficialitat lingüística. Declaracions constitucionals i
implicacions jurídiques i pràctiques (Generalitat de Catalunya. Eva Pons, maig 2015) es
diu clarament en referència als 194 casos estudiats: «la diversitat dels models estatals
d’oficialitat analitzats posa de manifest la pràctica inexistència, en la realitat política
actual, de supòsits d’oficialitat simètrica de dues o més llengües; una situació que
només resulta possible de trobar, de forma aproximada, en el marc d’unitats polítiques
subestatals (per exemple, Brussel·les a Bèlgica; el Tirol del Sud a Itàlia; Nova Brunsvic al
Canadà)».
A grans trets podem concloure que quan un estat reconeix més d’una llengua oficial
per a tot l’Estat es dóna com a mínim un d’aquests supòsits:
-

-

-

En l’àmbit regional hi ha monolingüisme oficial o hi ha variacions en l’oficialitat
de les llengües al territori (serien casos com Bèlgica, Suïssa, Finlàndia, Irlanda o
Bòsnia i Hercegovina).
Es poden admetre drets personals iguals per a tothom (com al Canadà) però hi
ha distincions territorials en la legislació regional de manera que no totes les
llengües són oficials arreu, bo i començant pels usos de la llei i institucionals
que determinen els territoris (seria el cas del Canadà).
En casos que una de les llengües oficials és molt poc parlada (milers o pocs
centenars de milers de parlants) pot haver-hi una modulació amb diglòssia
d’usos, una llengua és oficial en alguns aspectes i una altra ho és en d’altres,
malgrat que afecten tot el territori (casos com Luxemburg o Malta).
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-

En casos de llengües oficials encara més minoritàries o escassament escrites o
poc conegudes per la població, una de les llengües oficials esdevé una llengua
simbòlica o formal (seria el cas de Hawaii, tot i que no és un país independent).

En el quadre següent fem una descripció dels països de la Unió Europea i de l’espai
Schengen que reconeixen formalment més d’una llengua oficial, amb plurilingüisme
oficial d’estat. Veurem que no hi ha cap cas de dues llengües igualment oficials per a
tot el territori.
Quadre 7.1 Països de la Unió Europea i de l’espai Schengen amb més d’una llengua
oficial d’estat
Més d’una llengua oficial per a tot el territori
A la pràctica, no n’hi ha cap. Es va intentar en la Constitució de l’any 1960 per a Xipre, però la
doble oficialitat per a tot el territori no funciona i ara com ara és territorialitzada, amb la part
dins de la Unió Europea només amb el grec com a llengua oficial. Hi ha el model noruec, però
de fet es tracta de variants d’una mateixa llengua, d’oficialització bàsicament de dos models
escrits i hi ha també usos territorialitzats.
Llengües amb l’oficialitat territorialitzada (preval l’oficialitat preferent o exclusiva
segons territoris, l’oficialitat per a totes les llengües no és la mateixa per a tot el
territori, només en les estructures d’estat comunes)
Finlàndia (2 llengües oficials), Bèlgica (3 llengües oficials), Suïssa (4 llengües oficials, una
amb oficialitat restrictiva en alguns àmbits d’ús general de l’Estat, però no pas per al
territori), Irlanda (2 llengües oficials, es preveu l’oficialitat única segons determini l’Estat
per usos; segons zones es determina i tracta més oficial una llengua o altra). En aquest
grup s’hi podrien sumar els Països Baixos (2 llengües oficials). Aquest també seria el
model que es podria generalitzar per a la Unió Europea. També podria aplicar-se per a
Dinamarca (3 llengües oficials segons territori).
Llengües oficials segons els usos (hi ha diferents usos oficials segons les llengües sense
distinció al territori)
Luxemburg (3 llengües d’usos oficials diversos) i Malta (2 llengües d’usos oficials diversos
que en general preval el maltès respecte de l’anglès, tot i que seria un dels casos més
apropats a la simetria). Irlanda també té un model compartit segons els usos que
comparteix criteri amb el territorial.
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