Sostenibilitat lingüística
31. Trentè aniversari de la Llei de normalització lingüística

⇒

Normalització lingüística

La normalització lingüística és un procés de reversió de la substitució lingüística que
permet que una llengua que ha patit un procés de minorització (llengua minoritzada), o que
no ha desenvolupat totes les seves potencialitats, recuperi l’estatus perdut de llengua plena
i construeixi tots els elements necessaris per constituir un instrument de comunicació i de
cultura.
S'ha d'entendre la normalització lingüística com un procés, amb un principi i un final.
⇒

Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears
El 29 d'abril de 1986, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei
3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears, un text
jurídic fruit del consens entre tots els grups parlamentaris, per regular
l’ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears.
Al llarg d’aquests trenta anys la Llei s’ha modificat en diverses
ocasions. El canvi més profund de la norma —que en va afectar
diversos articles i l’objecte mateix, i en va deixar d’altres sense
contingut— tingué lloc el 2012 i suposà la pèrdua de part dels drets
lingüístics dels ciutadans de les Illes.

⇒

Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització
lingüística a les Illes Balears

El trentè aniversari de la Llei coincideix en el temps amb la publicació de la Llei 1/2016, de 3 de
febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes
Balears (BOIB núm. 18, de 6 de febrer), amb la qual cosa es torna al text original de la norma,
i es recuperen gairebé literalment els articles modificats o suprimits l’any 2012. Així doncs, la
llengua catalana, la pròpia de l’arxipèlag, torna a assolir el rang d’oficial i consolida l’estatus jurídic.
⇒

Edició del text vigent

Aprofitant l'avinentesa de l'aniversari, s’ha edidat de nou el text de la Llei
de normalització lingüística, perquè els cituadans puguin tenir-la a l’abast.
La publicació reprodueix la versió vigent de la Llei i indica, en notes a peu
de pàgina, les modificacions que la norma ha experimentat d’ençà de l’any
1986 fins a arribar a la versió actual.
En la introducció d’aquesta impressió s’explica que «la Llei de normalització
lingüística ha permès fer passes importants en la recuperació de l’ús social
de la llengua catalana a les Illes Balears, tant en l’àmbit institucional com en
el sistema educatiu i, en menor mesura, en els mitjans de comunicació», i
que «la progressió no sempre ha estat lineal ni ha anat tothora
acompanyada de l’empenta institucional que correspon a tots els poders
públics de la comunitat autònoma d’acord amb l’Estatut d’autonomia.»

Així mateix s’hi reconeix que, malgrat les fites assolides gràcies a la Llei 3/1986,
encara queda molt de camí per recórrer fins a garantir que els ciutadans de les Illes
Balears puguin emprar la llengua
La normalització lingüística persegueix
catalana en condicions de
l’augment de parlants, l’increment dels
normalitat, no tan sols en els
usos, l’ocupació de tots els àmbits d’ús i àmbits prevists per la Llei
l’elaboració de normes d’ús lingüístic més (administracions públiques,
favorables a la llengua dominada.
ensenyament i mitjans de
comunicació), sinó també en
qualsevol esfera de la societat (relacions comercials, oferta de lleure, àmbit
sanitari, etc.).
S’hi apunta, també, que és vital que les institucions facin una aposta decidida per
la llengua catalana, perquè són responsables d’assegurar-ne la continuïtat i
sobretot perquè els ciutadans puguin viure en un entorn en què sigui possible
exercir sense entrebancs el dret de triar el català.
Enllaços d’interès:
Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització
lingüística a les Illes Balears (edició 2016)
⇒

https://www.filmin.es/canal/cat: pel·lícules de gran èxit doblades o subtitulades al
català.
• http://www.culturalpalma.com/ca/section/cinema/: ofertes cinematogràfiques
(gratuïtes i de pagament) a Palma.
• http://www.gencat.cat/llengua/cinema/vosc_index.html: base de dades de
pel·lícules en versió original subtitulades en català.
• http://academiadelcinema.cat/ca/: web corporatiu de l’Acadèmia.
•

