Què faig si...?

(Capítols 22,23,24,25,26 i 27 de 35)

Alguns suggeriments que poden ser útils per afrontar situacions
quotidianes pel que fa a l’ús de la llengua.
═════════════════════════════════════════════════

C - Dades sobre el català i arguments sobre la seva importància
22. Quina importància té el català dins el context mundial?
Amb quines llengües es pot comparar?
De les aproximadament 6.000 llengües que hi ha al món el català ocupa
més o menys la posició 70 quant al nombre de parlants. A més, és la
novena llengua de la Unió Europea segons població en el seu domini
lingüístic, i la tretzena pel que fa al nombre absolut de parlants (amb unes
xifres molt similars al búlgar), per sobre de llengües com el maltès,
l’estonià, el letó, el lituà, el finès, el danès,
l’eslovè o l’eslovac.
A desgrat que hi ha moltes altres llengües d’arreu d’Europa sense un
reconeixement clar i que encara a hores d’ara no tenen la protecció que es
mereixen, per demografia, estatus jurídic, presència en els mitjans de
comunicació, situació sociolingüística, vitalitat literària i equipament
lingüístic, el català no pot comparar-se amb cap d’aquestes llengües
anomenades minoritàries. La situació del català cal comparar-la doncs
amb llengües com el finès, el suec, el danès, el lituà, el búlgar, el noruec, el
grec, l’eslovac, el txec, l’eslovè... Totes elles amb un ple reconeixement dins
el país i en els estaments europeus i internacionals. El català, en relació
amb les llengües comparables, és l’única excepció pel que fa a la manca de
reconeixement legal en un país democràtic desenvolupat. A més, en
relació amb les actuals 23 llengües oficials de la Unió Europea (2007), el
català en alguns aspectes ha estat
La situació del català cal
comparar-la amb llengües com
el finès, el suec, el danès, el lituà,
el noruec, el grec, l’eslovac,
el txec, l’eslovè... Totes elles
amb un ple reconeixement
dins el país i en els estaments
europeus i internacionals.
una llengua pionera: així, va ser de les primeres a ser utilitzada per fer
ciència i filosofia, a tenir un sistema estandarditzat des de l’Edat Mitjana,

a confeccionar diccionaris i manuals (bilingües, de cuina, eròtics...),etc. És
un idioma plenament codificat i normativitzat amb un total consens
acadèmic.
A diferència d’altres llengües, no hi ha grans diferències dialectals. Els
seus recursos lingüístics i estudis sobre gramàtica, lexicografia,
dialectologia, terminologia, història de la llengua, toponímia i onomàstica
són comparables, i en alguns casos molt superiors, amb els de les grans
llengües llatines. El català compta amb textos escrits i literaris,
ininterrompudament, des del segle XII. Actualment hi ha més de 1200
autors literaris vius que escriuen en català i cada any es publiquen més de
7.000 títols en català (els anys trenta ja se’n publicaven un miler l’any). El
català és també la desena llengua del món més traduïda en l’àmbit
editorial. A Internet ocupa, segons dades del 2005, el lloc 26 en quant a
nombre de pàgines web. D’altra banda ocupa la posició 19 quant a pàgines
web per parlant, per damunt de llengües com el xinès, el castellà, l’àrab, el
rus, el portuguès o el turc.
Actualment hi ha més de 1.200
autors literaris vius que escriuen
en català i cada any es publiquen
més de 7.000 títols en català
(els anys trenta ja se’n publicaven
un miler l’any).

El català i les 23 llengües
Oficials a la Unió Europea
per territoris on són oficials
Llengua

Població

Alemany........... 91,2 M
Francès............ 65,4 M
Anglès ............. 64,1 M
Italià ................ 58,5 M
Espanyol ......... 43,0 M
Polonès ........... 38,2 M
Neerlandès ... .. 23,4 M
Romanès ......... 23,0 M
Català ............. 12,6 M

Txec .................. 10,2 M
Hongarès .......... 10,1M
Suec .................. 9,3 M
Búlgar ................ 8,7 M
Eslovac .............. 5,4 M
Danès ................. 5,4 M
Finès ................... 5,2 M
Lituà .................... 3,4 M
Gaèlic irlandès ..... 3,4 M
Letó ..................... 2,3 M
Eslovè .................. 2,0 M
Estonià ................. 1,3 M
Maltès .................. 0,4 M

Grec
.................. 11,8
Portuguès ......... 10,6

Dades extretes de l’exposició “El català, llengua d’Europa” realitzada per la
Generalitat de Catalunya l’any 2006, amb l’afegit del búlgar, el romanès i
l’irlandès plenament oficials des del 2007.
23. On es parla el català i quin reconeixement oficial té?

Es parla en un territori de vora 70.000 km2, repartit entre quatre estats:
l’espanyol, el francès, l’italià i l’andorrà. Es parla, doncs, a Andorra, al
Principat de Catalunya (incloent-hi la Franja de Ponent que depèn
administrativament de l’Aragó, i la Catalunya del Nord a França), a les
Illes Balears, en la major part dels municipis del País Valencià, a l’Alguer
(a Sardenya) i també a la Regió del Carxe, a Múrcia. És l’única llengua
oficial a Andorra. Al Principat de Catalunya sota administració de la
Generalitat és, juntament amb l’occità, l’única llengua oficial i pròpia (per
bé que comparteix oficialitat amb el castellà tot i no ésser-ne aquesta
llengua pròpia). És en tràmits de reconeixement a la Franja de Ponent i
sense cap oficialitat a la Catalunya Nord. A l’Alguer té un cert
reconeixement com a llengua regional. A les Illes Balears també és l’única
llengua oficial i pròpia (el castellà també és oficial). I en la major part del
País Valencià també és oficial i pròpia (oficialitat compartida amb el
castellà). Al Carxe, a Múrcia, no té cap reconeixement oficial.
Es parla, doncs, a Andorra, al Principat
de Catalunya (incloent-hi la Franja de
Ponent que depèn administrativament de
l’Aragó, i la Catalunya del Nord a França),
Andorra Catalunya del Nord Catalunya
Franja de Ponent L’Alguer El Carxe País
Valencià Illes Balears a les Illes Balears,
en la major part dels municipis del País Valencià,
a l’Alguer (a Sardenya) i també a la regió del
Carxe, a Múrcia.
24. El català és una llengua minoritària ?
No. Si apleguéssim totes les llengües que es parlen a Europa el català se
situaria en el grup de les més parlades. En referència al territori on és
oficial és la novena llengua de la Unió Europea, i la
tretzena pel que fa al nombre absolut de parlants (en una posició similar al
búlgar). És, per tant, més parlada, o si més no en una posició similar, que
llengües europees com el grec, l’hongarès, el txec, el
suec, l’eslovac, el danès, el finès, el lituà, el letó, l’eslovè, l’estonià, el
maltès, el búlgar, el noruec o l’islandès. Actualment, més que llengües
minoritàries es fa servir el terme de llengües minoritzades dins el context
d’un estat o d’una entitat administrativa. Per completar aquesta
informació i la importància del català en referència a altres llengües
minoritzades (o altrament dites minoritàries
en un territori) vegeu el punt 22.

25. El valencià i el català són la mateixa llengua?
Sí, es tracta de dos noms diferents que es refereixen a la mateixa llengua.
26. Quanta gent parla català?
Segons dades del 2004 es calcula que parlen el català. aproximadament
vora 7,5 milions de ciutadans parlen el català, i més de 10 milions
l’entenen. En el domini lingüístic hi viuen més de 12 milions d’habitants.
7,5 milions de ciutadans
parlen el català
27. Què fan i com funcionen les altres llengües comparables al
català en parlants o situació política dins d’un estat plurilingüe?
Aquestes llengües tenen, en tots els països democràtics, sense excepció, un
reconeixement
plenament oficial en l’estat on es troben, de manera que tant internament
com en la projecció del país la llengua està plenament reconeguda.
A més, dins la Unió Europea, totes les llengües comparables amb el català,
sense excepció, són llengües plenament oficials en aquest estament. El
català, doncs, és l’única excepció. La resta de llengües comparables al
català són plenament reconegudes en tots els usos de la vida quotidiana
dels seus parlants: publicitat, etiquetatge de productes, mitjans de
comunicació, justícia, disponibilitat
lingüística...
Només fora dels contextos dels
Països democràtics trobem llengües
comparables en la mateixa situació
que la nostra.
Per exemplificar aquesta situació extravagant podem dir que només fora
dels contextos dels països democràtics trobem llengües comparables en la
mateixa situació que la nostra.
Llevat dels casos de França i Espanya, en la resta de països de la Unió
Europea amb més
d’una llengua pròpia amb una quantitat significativa de parlants, es
practica el plurilingüisme a nivell d’estat i el monolingüisme territorial
segons la llengua pròpia.
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