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El català: 
parlem-ne avui per parlar-lo demà 



Els ràpids canvis fruit de la globalit-
zació afecten la vida de les persones 
i, també, afecten les llengües que, 
com el català, no tenen un estat 
propi ni propici que en garanteixi la 
plenitud. Certament, cal evitar els 
catastrofi smes desmobilitzadors. 
Seria injust ignorar que la societat 
catalana ha fet i fa esforços ingents 
per normalitzar la seva llengua, i que 
ha aconseguit nombrosos èxits. 

Però tot i aquests avenços, ens 
trobem a una distància considerable 
d’haver assolit aquells objectius de 
coneixement generalitzat i ús normal 
de la llengua catalana en tots els 
àmbits que eren els mínims amb els 
quals ens havíem compromès durant 
la Transició. El català no és encara 
una llengua emprada normalment 
en tots els àmbits i, de fet, el seu ús 
fi ns i tot està retrocedint en no pocs 
terrenys. 

El català es troba en un moment cru-
cial de la seva història, i el Govern de 
Catalunya n’és del tot conscient. 

Hem engegat el Pacte Nacional per 
la Llengua, un projecte de refl e-
xió col·lectiva que ha de servir per 
avaluar la realitat sense apriorismes 

i entendre-la tal com és a dia d’avui, 
amb totes les seves complexitats, 
per posar les bases d’una política 
lingüística consensuada i ambiciosa 
per als propers anys 

També hem posat en marxa la 
Comissió Tècnica de Política Lin-
güística, per tal de reunir tots els 
Departaments entorn el foment de la 
llengua. Va donar els seus primers 
fruits el novembre de 2021, quan 
vam anunciar el Pla de promoció del 
català a les escoles, que ja s’està 
desenvolupant. 

Des del Departament de Cultura 
estem treballant una multitud de 
línies d’acció: estem reforçant els 
programes d’ensenyament i d’acre-
ditació del català de tots els nivells; 
estem fomentant l’ús del català entre 
nous parlants i parlants de tota la 
vida; n’estem potenciant la presència 
en el món comercial i empresarial, 
i promovem la llengua a l’entorn digi-
tal i a la globalitat de les indústries 
culturals, entre d’altres.  

Una de les nostres prioritats és l’au-
diovisual. Aquest any ja hi destinem 
més recursos dels que s’hi havien 
destinat mai. Així mateix, estem en 

converses amb totes les plataformes 
per tal que incorporin pel·lícules 
i sèries en català, amb un primer 
anunci que ja hem pogut fer, que és 
que Netfl ix doblarà o subtitularà un 
mínim de 70 pel·lícules i sèries en la 
nostra llengua cada any. La situació 
de la llengua és complexa i delicada, 
però també reversible: podem cap-
girar les tendències negatives que 
l’afebleixen. Hem de parar atenció a 
les dades i treballar a partir del que 
aquestes ens diuen. Hem de supe-
rar la judicialització del català. I és 
fonamental fer de la nostra llengua 
un punt de trobada entre catalans de 
tots els orígens. El repte és de gran 
envergadura i necessita la coopera-
ció de tothom. p
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