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HISTÒRIA DE LA LLENGUA CATALANA 

Període 1833-1906 

Usos lingüístics 

1. Usos formals i públics 

L’any 1883, amb el regnat d’Isabel II, s’implanta el liberalisme a Espanya i s’inicia la construcció 
d’un Estat modern en col·laboració amb les classes dirigents del Principat, del País Valencià i de 
les Illes. L’Estat intentarà aconseguir per tots els mitjans la unificació en el pla cultural, lingüístic i 
ideològic. 

Des del segle XVI, la llengua catalana havia estat substituïda progressivament pel castellà en els 
registres formals i en l’expressió literària culta. A partir de 1833, continua la castellanització dels 
usos formals públics escrits i, a partir de la segona meitat del segle XIX, podem dir que als 
territoris de parla catalana es viu una situació de diglòssia. El castellà (a l’Estat espanyol), el 
francès i l’italià (a Catalunya Nord i a l’Alguer respectivament), són ja d’ús gairebé exclusiu en 
àmbits com el jurídic, el polític, el tecnicocientífic i el socioeconòmic. 

El món de l’ensenyament viu una època de profunda castellanització mitjançant l’aplicació de tot 
un seguit de textos jurídics i funcionals, a més del material escolar que s’edita i de les mesures de 
coerció que s’exerceixen contra la llengua catalana. Hi ha una voluntat política d’anul·lar la llengua 
catalana, com ho demostra la promulgació de la Ley de Instrucción Pública de l’any 1857 que 
prescrivia l’ensenyament de la gramàtica castellana de manera obligatòria. La castellanització de 
l’escola arriba fins i tot al catecisme quan, a partir de 1902, s’obliga els mestres a impartir la 
doctrina cristiana en castellà. 

L’Església esdevé un instrument de castellanització a partir del Concordat de 1851, si bé el català 
resisteix prou bé en les manifestacions religioses de caire popular. 

El castellà esdevé la llengua dels negocis, de l’alta cultura i del poder. És un signe extern 
d’ascensió social; això fa que, a les ciutats, capes de l’alta i mitjana burgesia tendeixin a 
abandonar el català en benefici de l’espanyol, o del francès (a la Catalunya Nord). Tant al 
Principat com al País Valencià, els funcionaris, lletraferits, aristocràcia i determinats sectors de la 
burgesia aprofundeixen en la castellanització funcional. 

En el teatre culte s’imposa, si més no fins al 1860, l’ús del castellà. A partir, però, de la segona 
meitat del segle XIX, comença a modificar-se una mica la situació sociolingüística. Apareix un 
teatre culte en català, la narrativa catalana es troba en una fase d’ascens i la llengua catalana 
ocupa també l’espai periodístic. La literatura jocfloralesca i la seva rival, la de el català que ara es 
parla, s’integren cada vegada més en la societat catalana. El catalanisme polític col·labora en el 
fet que el català comenci a ocupar espais fins ara reservats al castellà en la comunicació pública.  

 

2. Usos informals i privats 

La castellanització imperant en els usos formals públics no impedeix que el català sigui la llengua 
pràcticament hegemònica, sobretot al Principat, en la comunicació oral no formal. La distribució 
diglòssica fa que el català sigui una llengua carregada d’emotivitat i d’elements identitaris. Durant 
el segle XIX, el català és la llengua bàsica en la comunicació familiar i col·loquial arreu del domini 
lingüístic. 

No obstant això, sobretot al Principat i al País Valencià, la relació que existia entre llengua i classe 
social, ja no és tan evident com era en èpoques anteriors. Si bé les classes populars continuen 
sent fidels majoritàriament a la llengua catalana, la mobilitat social i els fenòmens migratoris fan 
que molts catalanoparlants comencin a canviar de llengua. De vegades, això impedeix la 
transmissió generacional del català. Es produeix, doncs, un procés de bilingüització. 

El català és present en la literatura d’entreteniment, en espectacles parateatrals, en la literatura de 
fulletó, en la premsa satírica... 
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3. Causes i fets històrics 

El regnat d’Isabel II significa la introducció del liberalisme a Espanya. La construcció d’un Estat 
modern implica una centralització política, juridicoadministrativa i militar. La pèrdua de les darreres 
colònies no fa més que augmentar aquestes intencions centralitzadores i el desig de bastir un 
Estat unificat, tant en el pla ideològic com en el cultural o lingüístic.  

El 1833 s’estableix la divisió provincial seguint el model jacobí francès. En el seu disseny es 
desestimen, entre altres, els aspectes lingüístics i culturals. Això produeix divisions o 
incorporacions totalment arbitràries al mapa provincial de les terres de parla catalana.  

El caràcter unitari i centralista, tant de l’Estat espanyol com del francès o de l’italià, amb un gran 
desplegament de lleis i disposicions administratives i una munió de funcionaris forans que es 
preocupen de la seva aplicació, fan més general i efectiva la castellanització. Altres elements 
bàsics en la castellanització de la societat serien el procés d’industrialització, amb els consegüents 
moviments migratoris del camp a la ciutat, l’alfabetització en castellà de molts catalanoparlants i el 
fet que el castellà esdevingués una llengua de promoció social. 

El moviment cultural de la Renaixença i l’entrada en escena del catalanisme polític modificaran 
progressivament aquesta situació i faran que el català comenci a ocupar espais reservats fins 
llavors a la llengua castellana. 

 


