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Com és habitual, la
situació de la llengua
catalana, les políti-
ques lingüístiques i
l’organització del mul-
tilingüisme en els ter-
ritoris de llengua
catalana són temes
transcendents social-
ment i obtenen una
important presència
mediàtica. L’any 2007
aquest àmbit es va
centrar en tres eixos
principals: la reorga-
nització de l’espai
mediàtic en català, la
presència de la cultu-
ra catalana a la Fira de Frankfurt i la
presència del català en l’ensenyament
obligatori a les Balears i Catalunya.

En primer lloc, el panorama comuni-
catiu dels territoris de llengua catalana
es veu modificat en part per la substi-
tució del sistema analògic pel sistema
digital en l’àmbit televisiu. Aquest canvi
habilita les diferents administracions
perquè intervinguin en l’ordenació de
les freqüències atorgades a les dife-
rents cadenes. La intervenció arreu té
connotacions polítiques i de privilegi
d’uns grups mediàtics sobre altres. I,
com és evident, aquestes prioritza-
cions reordenen l’oferta de televisió en
llengua catalana. 

L’any 2007 es va iniciar amb l’anunci
de la reestructuració de Radiotelevisión
Española i la reducció de la progra-
mació en català de les desconnexions
autonòmiques i de Ràdio 4, que també
emet en català. Al mes de març, aques-
ta amenaça va desaparèixer en confir-
mar-se la continuïtat de les emissions,
si bé pocs dies abans havia alçat el vol
una segona amenaça, aquesta molt
més virulenta i que va planar tot l’any:
el tancament del senyal de TV3 al País
Valencià. A mitjan març, el Consell del
Govern valencià va decidir atribuir al
nou canal en castellà, La Sexta, la fre-
qüència per la qual s’emeten els canals
de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV). A més, va amenaçar

Acció Cultural del País Valencià, pro-
pietària dels repetidors privats des dels
quals s’emet TV3, amb una multa de
fins un milió d’euros si continuava eme-
tent el senyal i va arribar a demanar
responsabilitats a la mateixa CCRTV.
Durant els següents mesos les mobilit-
zacions ciutadanes van continuar a fa-
vor del manteniment del senyal de TV3
i es va impedir el tall de les emissions
des dels repetidors. Fins i tot, membres
de l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua i d’alguns partits van demanar la
reciprocitat en les emissions dels ca-
nals autonòmics valencians, catalans i
balears. Al final d’any, la polèmica con-
tinuava viva i TV3 encara emetia al País
Valencià.

A les Illes Balears, diferents entitats
cíviques i partits es van mobilitzar per
garantir que l’apagada analògica no
afecti els canals de la CCRTV. Aques-
ta està plantejada en els acords del
2004 entre el Govern balear i el català
i segons Obra Cultural Balear no està
garantit.

També a Andorra, durant un cert
temps, es van tallar les emissions del
Canal 33 pel sistema analògic, però es
van restablir al cap de pocs mesos, de

manera que el canal
es manté entre les ca-
denes del Principat
d’Andorra després de
la transició al sistema
digital. D’altra banda,
a la Catalunya del
Nord, el perill va apa-
rèixer mesos des-
prés i amb menors
possibilitats de resol-
dre’s.

IB3, la cadena au-
tonòmica balear, va
estrenar la tempora-
da al setembre del
2007 amb canvis en
la seva direcció, pro-

piciats per la sortida del Govern del
PP, i una programació íntegrament en
català. Al País Valencià també va des-
tacar el tancament de l’emissió d’In-
foTV a Ontinyent, en mans de l’ajunta-
ment governat pel PP.

Pel que fa al cinema en català, du-
rant l’any 2007 es va comprovar de
nou que l’esforç de l’administració
catalana per potenciar-lo havia que-
dat estancat des del 2002 en menys
del 3% del total de l’oferta en carte-
llera.

L’any 2007 la cultura catalana va ser
la convidada a la Fira del Llibre de
Frankfurt, d’extensió internacional.
L’exposició va ser liderada per l’Ins-
titut Ramon Llull. Aquest organisme
va néixer el 2002 amb la intenció de
coordinar les polítiques culturals dels
territoris de llengua catalana. Però
l’any 2004 el nou govern balear, ales-
hores presidit pel PP, es va desenten-
dre i la institució va entrar en crisi.
Composta només pel Govern Català i
l’Institut d’Estudis Catalans, després
d’importants canvis en la direcció, al
final del 2006 Josep Bargalló en va
ser designat director. Al llarg de l’any
dues polèmiques es van avivar durant
la programació catalana de la Fira.
D’una banda, la no-participació en els
diversos actes d’autors catalans en
llengua castellana. De l’altra, la parti-
cipació de les institucions, els autors i
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les editorials de tots els territoris de
llengua catalana. De bon comença-
ment, només va ser segura la partici-
pació andorrana. A les Illes, fins els
canvis de govern a la meitat d’any, no
va prendre forma la participació dels
autors balears, feta pública juntament
amb l’anunci del reingrés de les
Balears a l’Institut Ramon Llull. Al
País Valencià, a més dels autors i les
associacions d’editors, a darrera ho-
ra s’hi va sumar l’única institució au-
tonòmica, l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua, a més d’alguns ajunta-
ments. 

El tercer dels camps on es van en-
cetar canvis importants per a l’estatus
de la llengua catalana va ser el de
l’ensenyament. 

A les Balears, el Govern de Matas
va promoure l’abandó del Decret de
Mínims, que obligava totes les esco-
les a fer la meitat de la docència en
català, pel Decret de Trilingüisme,
amb el qual es va reduir la presència
del català a un terç de l’horari lectiu,
abanderant la incorporació d’una ter-
cera llengua al currículum. Tanmateix,
el canvi de la correlació de forces de
govern sembla indicar que el nou de-
cret serà derogat.

Per la seva banda, el govern espa-
nyol va proposar l’augment de les ho-
res lectives en castellà, afegint-ne una
més a les actuals en l’educació primà-
ria de Catalunya, fins arribar a tres, fet
que erosiona el sistema d’immersió
lingüística instaurat des dels anys vui-
tanta. La tercera hora en castellà va

desfermar una important polèmica,
que va arribar a crear baralles entre
els socis del govern català i que al fi-
nal del curs 2006/07 es va resoldre
amb un decret que pren en considera-
ció la possibilitat, però no l’obligació,
d’aquesta ampliació horària.

Pel que fa a l’ensenyament del ca-
talà per a adults, al llarg de l’any es va
observar un augment gradual de la
demanda, sobretot en els cursos bà-
sics per als nous immigrants. D’altra
banda, l’oficialitat del català a les ins-
titucions de la Unió Europea i de
l’Estat espanyol, que havia estat pro-
tagonista durant l’any 2006, va desa-
parèixer de l’actualitat. Durant aquest
any, però, es va oficialitzar el gaèlic i,
malgrat l’exclusió d’aquest tema de
l’agenda mediàtica, l’entrada d’Aleix
Vidal-Quadras, l’expresident dels po-
pulars catalans, a la vicepresidència
del Parlament Europeu, va fer repren-
dre alguna demanda per a l’oficialitat
europea del català dels europarlamen-
taris catalans de l’oposició, sense cap
conseqüència més.

En el món de les noves tecnologies
es van consolidar les traduccions al
català del programari lliure, sobretot
centralitzades per l’organització Soft-
català, i es van realitzar importants
campanyes de Microsoft, la principal

companyia de programari propietari,
o d’Adobe Reader per a difondre la ca-
talanització del seu programari. Google
també va fer dues passes importants
per a reforçar la presència del català a
Internet. La primera va ser afegir al cer-
cador de llibres Google Books un im-
portant fons de publicacions en català
de la Biblioteca de Catalunya. La sego-
na, incloure el català a AdSense, el
servei de publicitat més important a
Internet. Finalment, la Generalitat de
Catalunya va signar un acord amb fa-
bricants i operadors de telefonia mòbil
per a promoure la presència del català
en aquest àmbit.

En el camp normatiu, per Sant
Jordi, l’Institut d’Estudis Catalans va
editar la segona edició del Diccionari
de la llengua catalana, hereu del dic-
cionari Pompeu Fabra i referent nor-
matiu de la llengua.

En el món de l’empresa, va destacar
la important campanya de la Plata-
forma per la Llengua per l’etiquetatge
en català, que en alguns casos, com
el de la pàgina web de la companyia
de vols Ryanair, va aconseguir fer avor-
tar els intents d’abandonar l’ús del
català. 

Finalment, en els tres territoris de
parla catalana es van produir canvis
de relleu en els organismes de govern
i de política lingüística. En el nou Go-
vern balear de coalició entre socialis-
tes, sobiranistes i regionalistes mode-
rats, les primeres intervencions de la
portaveu governamental van provocar
polèmiques entre els socis, pel fet
que no s’expressava en català. Tam-
bé el Govern valencià, que continua
en mans del PP, va seguir mostrant-
se refractari a la promoció de la llen-
gua i va suprimir la Direcció General
de Política Lingüística. A Catalunya,
l’exeurodiputat, Bernat Joan, va subs-
tituir en la Secretaria de Política
Lingüística el sociolingüista Miquel
Pueyo, ambdós d’ERC. Finalment, el
Govern aragonès i la Generalitat de
Catalunya van signar un acord de re-
coneixement dels títols de l’alumnat
de la Franja que han cursat el català
com a assignatura optativa. Tot i això,
el nou Estatut d’Aragó no va in-
corporar canvis substancials en el rè-
gim de no oficialitat del català, a pe-
sar de l’oposició de l’associacionisme
i la Chunta Aragonesista.

Natxo Sorolla Vidal
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Google i la Biblioteca de Catalunya van arribar
a un acord per incloure un important fons de
llibres en català en aquest cercador
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