Miguel Reniu (Generalitat de Catalunya)
La llengua catalana avui
En primer lloc vull expressar el meu agraiment als organitzadors d'aquesta
trobada per haver-me brindat la possibilitat d'exposar la política lingüística
que el Govern de Catalunya está duent a terme des de fa ja uns tretze anys.
Un cop dit aixó, crec que és interessant presentar algunes dades básiques
sobre la situació actual del catalá. Així, les dades lingüístiques del cens de
població dut a terme el 1991 ens revelen un augment considerable de les
competéncies lingüístiques de la població de Catalunya, especialment en alió
que fa referéncia a l'expressió oral (amb un augment de més del 4 % respecte
al 1986) i en l'expressió escrita (més del 8 % respecte a 1986).
1986
L'entenen
El saben parlar
El saben llegir
El saben escriure

90,3
64,0
60,5
31,5

%
%
%
%

1991
93,8
68,3
67,6
39,9

%
%
%
%

L'augment significatiu del nivell de competéncia lingüística dels ciutadans
de Catalunya es deu en bona part als efectes combinats de l'escolarització
en llengua catalana de tots els nens i nenes i adolescente, i de l'impacte dels
diferents mitjans de comunicació audiovisuals catalans. En aquest sentit és
important assenyalar que l'increment més important ha tingut lloc en el
segment de població més jove, en concret en el grup d'edat situat entre els
10 i els 19 anys, en el qual més del 98 % afirma que entén el catalá, el 89 %
que el sap parlar, i més del 78 % que el sap escriure correctament.
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Distribució deis alumnes a l'ensenyament prima' a Catalunya
Distribució i comparació d'escoles:
1986/87
Unilingües catalanes
Bilingües evolutives
Bilingües estátiques
Unilingües castellanes

697
1124
1014
60

1989/90
24 %
39 %
35 %
2%

976
1078
645
31

36 %
40 %
24 c/o
1%

Distribució i comparació d'alumnes:
1989/90

1986/87
Alumnes en catalá
Alumnes en les dues llengües
Alumnes en castellá

401566
312373
231832

42 %
33 %
25 %

467382
278542
82050

56 Yo
34 cro
10 13/0

Respecte a l'ús del catalá i del castellá, una enquesta realitzada el 1992 ens
dóna els resultats següents en relació amb les actituds deis catalans en els seus
usos lingüístics diaris (en %):

Sempre o gairebé sempre en catalá
Més en catalá que en castellá
Les dues llengües indistintament
Més en castellá que en catalá
Sempre o gairebé sempre en castellá
Altres llengües

Família

Treball

Amics

53,5
2,7
4,4
4,2
34,0
1,0

37,5
10,7
15,0
5,8
18,9
0,1

42,2
9,4
16,2
6,2
25,7
0,3

Pel que fa a l'ús del catalá entre els joves, aquest mateix estudi ens dóna
els percentatges següents:
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Catalá
Ambdues
Castellá

Familia

Treball

Amics

56,8
7,6
33,9

56,0
15,7
26,6

57,7
13,3
28,2

Companys Desconeguts

33,9
16,6
24,6

53,1
—
40,1

Apunts

48,4
11,9
37,5

Finalment, i pel que fa a la llengua usada a la llar, un estudi comparatiu
dut a terme a l'area metropolitana de Barcelona —zona que presenta la
situació sociolingüística més complicada— el 1986 i el 1991 ens indica les
dades següents:

Catalá
Ambdues
Castellá
Altres llengües

1986

1991

34,2
2,5
60,8
2,5

34,2
10,0
54,5
1,3

Alguns aspectes de la política lingüística del Govern catala
La política lingüística duta a terme a Catalunya amb l'objecte de tornar la
seva normalitat a Pús de la llengua catalana en tots els sectors de la vida
pública no tindria cap interés si no hagués existit des de 1714 la voluntat
d'uniformitzar la diversitat lingüística particularment rica d'Espanya.
Aquesta política va arribar al seu apogeu sota el régim dictatorial del general Franco en el transcurs del qual el moviment de reivindicació nacional
catalá va compartir els objectius comuns a tota l'oposició democrática al
régim i va donar-hi supon. D'acord amb aquesta identificació, era lógic
pensar que la recuperació de la democrácia a la mort del general Franco
portaria cap a la realització dels objectius lingüístics i culturals de Catalunya.
S'aconseguí la materialització d'alguns d'aquests objectius amb el reconeixement en la Constitució espanyola de 1978 de la pluralitat lingüística
d'Espanya i amb el fet que s'establís, a més del carácter oficial del castellá a
tot el territori de l'Estat, que el catalá i les altres llengües territorials fossin
oficials a les seves comunitats históriques.
L'article 3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (1979) declara que el
catalá és la llengua própia de Catalunya, que és la llengua oficial de la
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Comunitat juntament amb el castellá, el qual és oficial a tot el territori
espanyol, que la Generalitat prendrá les mesures oportunes per assegurar-ne
el coneixement i creará les condicions que permetin la seva plena igualtat.
Finalment, l'Estatut d'autonomia declara que la llengua de la Vall d'Aran (un
dialecte del gascó) será objecte d'ensenyament, de respecte i de protecció
especials.
Després de les eleccions al Parlament de Catalunya de 1980, el Govern
catalá creó una Direcció General de Política Lingüística encarregada d'aplicar
l'article 3 de l'Estatut d'autonomia. Aquesta Direcció General, que tinc
l'honor de dirigir des de 1988, posseeix una plantilla de prop de 110 empleats,
la majoria especialistes en planificació lingüística.
Després de quasi tres anys de negociacions parlamentáries presidides per
la voluntat de mantenir un ampli consens entre tots els grups polítics, es
promulgó la Llei 7/1983, de normalització lingüística a Catalunya. Aquesta
Llei garanteix l'ús social de les dues llengües a fi d'assegurar la participació de
tots els ciutadans a la vida pública. El text declara que el catalá és la llengua
própia del Govern de Catalunya i de l'Administració territorial catalana, de
l'Administració local i deis altres organismes públics que depenen de la
Generalitat. La Llei també estipula que els topónims de Catalunya, excepte
els de la Vall d'Aran, tenen com a única forma oficial la catalana. La Llei
afirma que l'objectiu de l'ensenyament és el coneixement de les dues llengües
oficials i declara que el catalá és la llengua própia de tots els nivells del
sistema educatiu, peró assegurant als alumnes el dret de rebre el seu primer
ensenyament en la seva llengua habitual, tant si aquesta és el catalá com el
castellá.
Equipara el catalá amb el castellá en els mitjans de comunicació de masses
de titularitat pública.
Neutralitza qualsevol tipus de discriminació respecte a l'idioma. Finalment, especifica la promoció institucional de la normalització lingüística a
Catalunya: «El Govern de la Generalitat promocionará la normalització de
l'ús del catalá en les activitats mercantils, publicitáries, culturals, associatives,
esportives o de qualsevol tipus.»
La Llei ha estat desenvolupada a través de mesures legislatives i reglamentáries com per exemple l'article 34 de la Llei de la funció pública (1985), que
estableix que en el transcurs de les proves de selecció per a l'ingrés a la funció
pública els candidata han de demostrar el seu coneixement de la llengua
catalana tant en l'expressió oral com en l'escrita, el Decret 107 (1987), que
regula l'ús de les llengües oficials per part de la Generalitat, i el Projecte de
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llei de l'estatut del consumidor, aprovat en comissió parlamentaria fa tot just
uns dies, que defineix els drets lingüístics deis consumidors.
Així, doncs, la Llei assentá les bases de la política lingüística: la voluntat
de consens polític mitjancant la participació de totes les institucions i
collectius de Catalunya, l'objectiu de convéncer i no obligar o imposar, la
voluntat d'evitar qualsevol tipus de conflicte, l'aplicació del criteri territorial
juntament amb la utilització del catalá com a llengua própia de les institucions, i el respecte de les opcions personals, així com la creació de contextos
que permetin definir i executar una política planificada de normalització
lingüística.
Aquest procés dut a terme a Catalunya s'ha desenvolupat fins ara en
diferents etapes. La primera (1980-1988) traca el triple objectiu de generalitzar
el coneixement de la llengua entre estudiants i adults, normalitzar l'ús del
catalá a les administracions públiques catalanes i crear mitjans de comunicació
audiovisuals moderns i competitius.
Actualment, l'ús del catalá és únic en el Parlament de Catalunya, i a les
administracions regionals i locals l'ús de la llengua catalana és, per regla
general, molt majoritari.
S'han creat les condicions necessáries en els centres d'ensenyament per
aconseguir l'objectiu de la normalització entre els joves, alhora que s'oferien
cursos de reciclatge per als professors.
A més, prop de 65.000 alumnes de 3, 4 i 5 anys, fills de pares castellanoparlants, segueixen els programes d'immersió lingüística, fórmula que dóna
uns resultats molt interessants de bilingüisme precoc. Un gran nombre
d'alumnes de les escoles primáries i més d'una tercera part deis d'ensenyament secundari segueixen la majoria de les assignatures en catalá.
També existeix una oferta de formació per a adults —prop de 35000 per
any, d'entre els quals 10.000 es matriculen en els exámens de l'organisme
encarregat de certificar els nivells de competéncia, la Junta Permanent de
Catalá. Aquests cursos són financats gairebé del tot per la nostra Direcció
General i les administracions locals, mentre que els programes són dissenyats
pels especialistes de la Direcció General.
A més, s'han creat mitjans de comunicació institucionals, parallelament
als mitjans de titularitat pública estatal. El 1983, la Corporació Catalana de
Radio i Televisió crea Televisió de Catalunya / TV3 i dues emissores de
radio: Catalunya Radio i Radio Associació de Catalunya. Posteriorment,
aquesta corporació, que depén del Parlament de Catalunya, funda diverses
noves emissores (Catalunya Música i Catalunya Informació) i també un segon
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canal de televisió: Canal 33. Tots aquests organismes emeten exclusivament
en catalá i han contribuit a l'increment de l'ús i del coneixement de la
Ilengua catalana mitjancant una programació variada i moderna que ha estat
molt ben rebuda pels espectadora. A aixó hem de sumar les emissions en
catalá de la segona cadena de Televisió Espanyola a algunes hores del dia
(principalment per la nit), cosa que contribueix a equilibrar l'oferta existent
en llengua castellana.
A fi de coordinar les diferents accions de la política lingüística, es crearen
diversos organismes en els quals la Direcció General desenvolupa un paper
central. La Comissió per a la Normalització Lingüística es compon de tots els
secretaris generals dels diferents departaments del Govern catalá. A més, en
els diferents departaments governamentals treballen més de cent especialistes
en planificació lingüística.
El 1988, el Govern i les principals corporacions locals de Catalunya
crearen el Consorci per a la Normalització Lingüística, que actualment té una
plantilla de prop de 400 treballadors especialitzats en planificació lingüística.
Els diferents centres locals del Consorci cobreixen ja tot el territori catalá. El
seu pressupost está financat en un 65 % per la nostra Direcció General,
mentre que les administracions locals cobreixen el 35 % restant.
També hem d'afegir l'existéncia d'un centre molt actiu d'investigació
terminológica, el TERMCAT, creat conjuntament per la Generalitat i
l'Institut d'Estudis Catalans (Pacadémia de ciéncies i lletres dels territoris de
llengua catalana). El TERMCAT preparó els vocabularis quadrilingües dels
esports olímpics de cara a la celebració dels Jocs Olímpics de 1992 a Barcelona; actualment treballa per completar els vocabularis necessaris per a les
principals matéries d'ensenyament universitari, ja que la meitat de les classes
es fan en catalá.
En aquests moments, estem procedint a una reformulació dels objectius
de la política lingüística amb motiu de la confirmació de l'enorme progrés del
coneixement del catalá entre la població (sobretot entre els joves en edat
escolar) en el doble sentit d'estendre l'ús social de la llengua catalana i de
redactar un Pla general de normalització lingüística. En efecte, la comprensió
del catalá és molt alta i la competéncia activa s'ha incrementat acceleradament
fins a arribar al 64 % de la població total (i fins i tot fins al 80 % entre els
joves de 10 a 20 anys). La competéncia en l'ús escrit també avanÇa, principalment entre els joves.
Per poder realitzar aquests objectius, hem reestructurat els programes de
la Direcció General en cinc programes sectorials (Administració pública i
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drets lingüístics, Educació i joventut, Indústries culturals i mitjans de comunicació, Sectors económic i sociolaboral, i Món associatiu). En cada una
d'aquestes árees, organitzem programes, sovint amb la participació dels altres
departaments del Govern catalá.
Parallelament a aquestes accions, el 1991 vam crear el Consell Social de
la Llengua Catalana, de composició molt variada, que cobreix uns sectors
molt importants (universitaris, mitjans de comunicació, professions liberals,
organitzacions patronals i sindicats, administracions locals, cambres de
comer9, món publicitari, etc.). El president del Govern catalá és també
president del Consell. Aquest treballa molt activament en !'examen de les
tendéncies més favorables o més desfavorables per a l'extensió de l'ús social
de la llengua catalana i, enguany, proposará mesures estratégiques en tots els
sectors i subsectors del Pla general de normalització lingüística.
Abans de donar per conclosa aquesta part de la meya exposició, faré
referéncia a la situació de la Vall d'Aran. Com ja saben, sempre s'ha parlat
l'occitá en aquest territori. El Govern i el Parlament de Catalunya han
demostrat moltes vegades la seva sensibilitat envers els problemes de les
petites comunitats autóctones, com ho demostra el tracte legal i polític donat
al cas de l'aranés. Aquesta sensibilitat especial confereix a aquest territori una
situació de privilegi respecte als altres territoris de llengua occitana: la llengua
de la Vall d'Aran és oficial en el seu territori grácies a una llei específica
(aprovada el 1990) i el Govern catalá preveu que l'aranés gaudeixi d'un ús
normalitzat i preferent en tots els ámbits públics. Considerem que si aquesta
situació és lógica com a conseqüéncia d'un dret democrátic adquirit per una
comunitat de sis mil persones, el mateix volem per a totes les comunitats
minoritáries dels estats membres de la Unió Europea.
Com a resultat global de la política lingüística duta a terme (que, insisteixo, té com a objecte combatre un procés de substitució lingüística realitzat
per un régim dictatorial), podem afirmar que s'han produit grans canvis en
els sectors polític i administratiu, en el sistema educatiu, en les actitivats
d'investigació, i també en el marc dels mitjans de comunicació de titularitat
pública. A pesar de tots aquests esforÇos i de la prioritat que el Govern de
Catalunya dóna al procés de recuperació de la nostra llengua, no podem
arribar a la conclusió que hem materialitzat l'objectiu, que consisteix que els
ciutadans puguin viure en catalá a Catalunya.

