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HISTÒRIA DE LA LLENGUA CATALANA 

Període 1939-1983 
 

1. Usos formals i públics.  

La repressió posterior a la Guerra Civil exercida pel règim franquista fa que molts 

experts parlin d’un autèntic genocidi cultural i lingüístic.  

Durant la primera època, hi va haver una contundència repressiva de la llengua i 

cultura catalanes que va comportar la prohibició del català en qualsevol àmbit públic 

o oficial. Durant la dècada dels quaranta la llengua va ser totalment proscrita de 

l’Administració, de l’ensenyament, dels mitjans de comunicació, dels espectacles, 

dels rètols dels edificis, dels comerços, etc. Hi ha un intent de substituir la cultura 

catalana per la castellana.  

Durant els primers vint anys del règim, la repressió va ser fins i tot més dura que la 

que la viscuda en èpoques anteriors. La dictadura va procurar que l’ús del català 

s’associés a contextos informals, folklòrics, deslligant-la dels corrents de la cultura 

universal. Va estigmatitzar la llengua qualificant-la de “dialecto” o de “lengua 

regional”, situant-la com la llengua de segona en el seu propi territori. Es produeix 

un abandonament de l’idioma per part de les classes dirigents. Escriptors significats 

adopten el castellà com a llengua d’expressió literària. La prohibició de publicar 

textos en català és pràcticament absoluta fins al 1945 en què es comença a produir 

una tolerància relativa i es comencen a publicar  alguns llibres en català en 

normativa no fabriana. En la immediata postguerra, l’actitud de l’Església s’alinea 

directament amb la del règim franquista.  

No obstant això, a partir dels anys cinquanta i sobretot durant els seixanta, es 

produeixen canvis importants que provoquen que la jerarquia eclesiàstica evolucioni 

progressivament a favor del català. Fet que no es produeix al País Valencià o a 

l’Alguer, on el català no entra a la litúrgia fins al 1978. Progressivament, la 

producció literària en català anirà ampliant el seu espai aprofitant-se d’una major 

permissivitat del règim. Hi ha moltes dificultats,però, en trobar l’estil de llengua 

adaptat a la normativa de Fabra i, alhora, a la modernitat. L’arribada d’immigració 

de llengua majoritàriament castellana, no fa més que accentuar el problema del 

bilingüisme social (diglòssic especialment al País Valencià i a les Illes) que encara 

va deixar el català en una situació més desfavorable. El castellà va esdevenir la 

llengua usada en tots els registres i àmbits, i en totes les funcions. Fenòmens com 

el de la Nova Cançó signifiquen una renovació cultural i un redreçament idiomàtic. 

La premsa és totalment en castellà fins que apareix l’Avui l’any 1976.  

L’aparició de noves tecnologies i de nous mitjans de comunicació, com va ser la 

televisió, aconsegueixen fer arribar el castellà a sectors fins aquell moment poc 

permeables a la influència d’aquest idioma i perpetua la distribució diglòssica de 

llengües i funcions. El català n’és pràcticament absent fins a l’aparició de TV3, una 

televisió que haurà de desenvolupar un llenguatge televisiu en català.  

Després de la mort de Franco la comunicació escrita en català viu un període 

d’expansió. Els usos formals i públics, tant orals com escrits, es comencen a 

generalitzar a l’empara del nou Estatut d’autonomia de Catalunya. Encara que de 



Nivell D. Curs 2010-2011  Història de la llengua 

 

 

2 

forma desigual segons el territori considerat, en els darrers anys el català ha 

incrementat la seva presència a l’ensenyament, a la vida pública,als mitjans de 

comunicació, etc. S’engeguen polítiques de normalització lingüística en la base de 

tes eixos: ensenyament, institucions i mitjans de comunicació. La situació del 

Principat és força diferent a la de la resta de territoris de parla catalana on, sovint, 

l’arrelament de sentiments diglòssics generalitzats va estimular l’abandonament de 

l’idioma per part de les classes altes urbanes. Al País Valencià el retrocés de la 

llengua ja tenia unes arrels molt profundes i durant la transició es viu un autèntic 

conflicte identitari que va molt més enllà d’una qüestió lingüística.  

2. Usos informals i privats.  

La contundència repressiva és molt més fàcil d’aplicar en els usos escrits que són, 

evidentment, més fàcils també de controlar. La repressió en l’ús oral és 

pràcticament impossible i no només privadament es tolerava l’ús del “dialecto 

catalán”, sinó també en alguns casos en la comunicació pública. Hi ha, però, un 

munt de sancions a particulars per expressar-se en la llengua pròpia.  

L’Església, a partir del Concili Vaticà II, comença a celebrar els ritus també en 

català, sobretot al Principat. Els anys seixanta i setanta viuen l’aparició d’un nou 

catalanisme civicocultural que fomenta també l’ús del català. Fenòmens com els de 

la Nova Cançó és també un moviment popular que fa arribar la llengua catalana a 

diversos àmbits en els quals no existia. El franquisme no fa més que intensificar les 

pròpies contradiccions internes existents entre els territoris de parla catalans i 

afavoreix la pèrdua del sentiment de comunitat cultural i lingüística comuna. 

L’arribada de la immigració, i l’augment de la situació diglòssica que ja es vivia,  fa 

augmentar l’ús del castellà en els nivells més informals. Els catalanoparlants 

esdevenen els únics ciutadans bilingües del país. 

3. Causes i fets històrics. La Guerra Civil i la consegüent postguerra desencadena 

una etapa de dura repressió contra la llengua i la cultura catalanes. Els primers 

anys del franquisme i fins al final de la Segona Guerra Mundial es produeix una 

persecució política del català com mai s’havia viscut fins aleshores. Tot queda 

sotmès a una única i centralista visió de signe castellà. A partir de 1947, hi ha una 

tímida obertura del règim cap a l’exterior que comporta també una certa obertura 

política que permetrà avançar de manera lenta en la recuperació d’espais per a la 

llengua catalana. Catalunya rep, durant el període 1961-1975, una allau de gent 

immigrada que modifica el sistema de comunicació lingüística en els territoris de 

parla catalana.  

Els canvis profunds que viu l’Europa occidental durant les dècades dels seixanta i 

setanta produiran una transformació social accelerada que comportarà importants 

canvis socioculturals. La dècada dels setanta comportarà desitjos de 

democratització que cristal·litzaran durant l’època de la transició en l’aprovació de la 

Constitució espanyola i dels diferents estatuts d’autonomia per a les comunitats 

catalanoparlants. S’instal·la un nou marc jurídic que permet, amb diferències 

importants a cada territori, la recuperació sociopolítica de la llengua catalana. 


