
10. Relacions entre els territoris de llengua catalana 

 

La llengua que es parla de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, coneguda acadèmicament 

i internacional amb el nom de llengua catalana, deriva d’una continuïtat lingüística mil·lenària 

que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva diversitat, tal com ho reconeix la lingüística 

romànica partint dels criteris científics habituals. Aquesta unitat lingüística no es veu en cap 

cas qüestionada per l’existència d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, 

com ara alguerès, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En 

tots els casos, aquestes denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui 

parlada per més de deu milions de ciutadans europeus. En efecte, l’existència d’aquestes 

denominacions alternatives no fa sinó palesar que el català és la llengua pròpia de tots aquests 

territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, de la Catalunya del Nord, de la 

Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra. 

Cal que es facin polítiques públiques que assumeixin la unitat de la llengua catalana per tal 

d’aconseguir una coordinació en les polítiques culturals dels diversos governs dels territoris de 

llengua catalana, com ara: 

- L’Institut Ramon Llull ha de comptar amb la participació de tots els governs del domini 

lingüístic i dotar-lo dels corresponents recursos. 

- La reciprocitat total dels mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu del territori, 

més enllà de qüestions tècniques.  

- Assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques, com ara que els continguts 

audiovisuals doblats en català pels governs i televisions públiques dels diversos 

territoris, han de compartir-se recíprocament. 

- Crear una comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques 

lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la coherència entre les 

legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres que agrupi les 

institucions acadèmiques i culturals més rellevants. 

- Fer realitat la Declaració de Palma, que pretén una veritable cooperació cultural i 

lingüística entre els governs de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. 

 

 

 


