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Possiblement existeix encara en la majoria de la població de les terres de llengua catalana la 
representació errònia d’aquesta com a llengua ‘petita’ o ‘minoritària’, poc important en el con-
text europeu. Com que les percepcions sovint no depenen tant de la realitat com dels conceptes 
que ens ajuden a representar-nos-la, hem creat un terme que ens permeti sortir de la dicotomia 
‘gran’/’petita’, el de ‘comunitats lingüístiques mitjanes’. Amb aquest rètol hem pogut caracte-
ritzar una tipologia de llengües d’entre 1 i 25 milions de parlants, amb un alt desenvolupa-
ment econòmic, i un important grau d’autogovern, fossin o no completament independents. 
Hi incloem així llengües com ara el danès, el finès, el txec, el noruec, l’eslovè, el lituà, l’estonià, 
el neerlandès, ..., i el català. 
Des d’aquest punt de vista, un fet que encara avui sorprèn molts conciutadans és saber que el 
nombre de les persones que saben parlar el català s’acosta molt als que saben parlar el txec, i 
que són més de les que saben parlar l’hebreu, l’eslovac, el danès, el finès, el lituà, l’eslovè, o el 
letó, per exemple. El català no és, doncs, cap llengua comparativament menor.
Un dels interessos més importants en la recerca que ha dut a terme el CUSC-UB en aquests 
darrers anys ha estat el d’esbrinar quines similituds i diferències podríem trobar en les situaci-
ons sociolingüístiques d’aquestes llengües mitjanes, entre elles i respecte del català. Aquestes 
comunitats de llengua mitjana -habitualment amb estat propi- tendeixen a compartir algunes 
característiques, com ara les següents:
— alt ús de les seves llengües pròpies per part del seu grup de llengua inicial, visquin o no amb 
altres grups en el seu territori històric.
— continuïtat assegurada per la poquíssima o nul·la interrupció de la transmissió intergene-
racional de la llengua. 
— gran nivell de poliglotisme dels individus (bi- o plurilingües).
— alta valoració del fet de dominar altres llengües (normalment, més grans: anglès, alemany, 
francès, rus, ...).
— poques expectatives de coneixement de les seves llengües per part dels estrangers nouvinguts.
— adaptació força automàtica a l’ús d’una altra llengua més gran disponible, fet que pot tendir 
a desincentivar l’aprenentatge per part dels estrangers, en especial en el pla de la parla. 
— ús de les llengües grans en les relacions comercials i tecnològiques exteriors (anglès, com a 

lingua franca més habitual, però també d’altres, com l’alemany, rus, etc.).
— alta exposició mediàtica a l’anglès a través de la televisió (i Internet) ja que les pel·lícules i 
sèries no són habitualment doblades sinó subtitulades.
— alguns usos de llengües internacionals -anglès, sobretot- en els àmbits acadèmics superiors.
Vistes aquestes característiques de comunitats amb estats independents, potser hauríem de 
concloure que, essent realistes, la comunitat de llengua catalana, encara que disposés d’estat 
propi, molt probablement no podria arribar en aquest segle XXI:
— al monolingüisme majoritari dels parlants de les grans llengües.
— a un sistema educatiu que no inclogués l’aprenentatge eficient de més llengües.
— a un sistema universitari que funcionés enterament només en la llengua pròpia en el nivell 
de postgrau. 
— a tenir un conjunt de canals de televisió en què tota la producció estrangera de pel·lícules i 
sèries estigués doblada al català.
— a la totalitat de programes d’ordinador o jocs que funcionessin en català.
— a no tenir un grau important d’ús d’altres llengües en la vida laboral de les empreses inter-
nacionalitzades.
Per altra banda, comprovem que les comunitats de llengua mitjana disposen d’elements que 
no acaba de tenir el català, i que certament hauria d’aspirar a tenir, com ara:
— ús més habitual en les comunicacions oficials i no-oficials en el país, és a dir, del conjunt de 
les administracions i de la justícia, així com de les empreses, el comerç i la publicitat.
— ple reconeixement oficial a nivell estatal (ser llengua d’Estat, i no només de subestat).
— reconeixement com a llengua oficial a la UE.
— més oferta de canals de televisió.
— ús generalitzat (compartit o sol) en l’etiquetatge i en la retolació comercial.
— més ús com a idioma de relació intergrupal habitual amb les persones de llarga residència.
— més aprenentatge i ús per part de les persones que tenen una altra llengua inicial diferent i 
ja han nascut a l’àrea catalanòfona.
— una transmissió intergeneracional més assegurada, en especial al País Valencià i a les Illes 
Balears. 

El català, llengua mitjana d’Europa (1)

Albert Bastardas i Boada
Catedràtic (j.) de la Universitat de Barcelona

Vilafranca

Noves activitats del Banc de Temps de Vilafranca

Com cada primera setmana de 
mes tindrà lloc l’activitat Tasta 
Llengües en francès a l’Escor-
xador de Vilafranca. La sessió 
serà el dimarts 4 de juny, de 
les 19 a les 20.30h. La dina-
mització del grup de conversa 

anirà a càrrec d’Anaïs Martin. 
Es dona també continuïtat al 
Grup de lectura en anglès, ini-
ciat el mes de maig. Tindrà lloc 
els dijous 6 i 20 de juny de les 
19h a les 20.30h, a càrrec de 
Marta Sastre. Una altra de les 

activitats consistirà en un Ta-
ller de creativitat en grup, que 
es realitzarà el proper dijous 
13 de juny, de les 19 a les 21h 
a l’Escorxador i serà dinamitzat 
per la pintora Loyda Sequedo.
Les persones que estiguin in-

teressades a participar poden 
adreçar-se al servei d’Ocupació 
i Formació (Av. Catalunya, 22 
– recinte La Fassina), trucar al 
938 171 995 o enviar un mis-
satge al correu electrònic gber-
tran@vilafranca.org

L’Escola Les Cometes de 
Llorenç del  Penedès ha 
guanyat el premi al millor 
videojoc del concurs es-
colar Científics en Joc, or-
ganitzat per la Secretaria 
d’Universitats i Investiga-
ció (SUR) per a alumnes de 
5è de primària. A més, s’han 
atorgat mencions especials 
a la millor història (Col·legi 
Jardí de Granollers), millor 
estètica (Escola Torre de la 
Llebre de Rubí), millor con-
tingut científic (Escola Les 
Cometes) i al millor trenca-
closques (Escola Pi d’en Xan-
dri de Sant Cugat del Vallès), 
segons la SUR.

El videojoc guanyador serà 
desenvolupat per estudiants 
de l’Escola de Noves Tecno-
logies Interactives (ENTI) i, 
posteriorment, es penjarà al 
web ‘Personatges en Joc’, on 
estarà disponible perquè hi 
puguin jugar els alumnes de 
totes les escoles catalanes.
En el concurs, que va ser 
c l a u s u r at  a l  M u s e u  d e 

Ciències Naturals de Barce-
lona, hi han participat mig 
miler d’alumnes de 5è curs 
de primària d’una vintena 
d’escoles catalanes. En el 
transcurs de l’acte de cloen-
da, les escoles finalistes van 
exposar els projectes de vi-
deojocs que han treballat a 
classe durant el curs.
Entre altres aspectes, els 
alumnes de l’escola lloren-
cenca finalment premiada 
han ideat la mecànica del 
joc, els personatges, els esce-
naris, l’estètica i els diversos 
reptes que haurà de superar 
el protagonista.
Amb l’objectiu de comme-
morar el 150è aniversari de 
la creació de la Taula Periòdi-
ca dels Elements, els prota-
gonistes de l’edició 2019 de 
Científics en Joc han estat 

investigadors de l’àmbit de 
la química. Així, els alum-
nes han descobert la impor-
tància d’aquesta branca de la 
ciència tot desenvolupant 
videojocs de temàtiques tan 

diverses com l’agricultura, la 
contaminació, la cuina o els 
combustibles renovables, 
segons les mateixes fonts.
El programa de divulgació de 
la investigació i foment de 

les vocacions científiques de 
la Secretaria d’Universitats i 
Investigació ha potenciat 
aquest any la interacció en-
tre alumnes i científics pro-
tagonistes dels projectes.
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L’escola de Llorenç guanya un 
concurs escolar de videojocs
// CIENTÍFICS EN JOC Alumnes de cinquè curs de primària del centre llorencenc han fet el millor  
videojoc del certamen organitzat per la Secretaria d’Universitats i Investigació
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Nombre aproximat 
d’alumnes participants

500 

Vilafranca

Tall de trànsit al carrer de 
la Cort

De dilluns a divendres estarà 
tallat al trànsit el c/ de la Cort, 
entre c/ Coll i la pl. Vila, amb 
motiu de treballs de nova ca-
nalització elèctrica a la via 
pública.


