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França i la protecció del 
català 
L’aprovació de la llei de protecció patrimonial de les anomenades llengües 
regionals pel Parlament francès es pot entendre com una petita esquerda en 
el granític jacobinisme de França en relació amb els idiomes que s’hi parlen, 
entre els quals hi ha el català. És un pas endavant que cal valorar atès el mal-
tractament sistemàtic a què ha sotmès la nostra llengua la República fran-
cesa, però que també cal relativitzar perquè l’aplicació del nou text legal no 
serà senzilla, atesos els laments dels que s’hi han oposat, el poder que osten-
ten i el tracte que han dispensat històricament al català. En tenim l’última 
mostra en l’episodi protagonitzat per l’alcalde de Perpinyà, l’ultradretà Louis 
Aliot, que vol esborrar qualsevol menció del català en la promoció de la capi-
tal del Rosselló, canviant fins i tot l’escut de la ciutat. De tota manera, és 
remarcable el fet que entre els suports a la llei hi hagi el de tots els diputats 
de la Catalunya del Nord –llevat del de la diputada del Front National– i la 
de molts representants de la majoria, que van votar contra el ministre d’Edu-
cació, Jean-Michel Blanquer, que va fer tots els esforços perquè no pros-
perés. L’argument fonamental del govern francès per oposar-se a la llei és 
que la protecció a les llengües minoritàries podria afectar l’ensenyament del 
francès; una falsedat que no ens és gens desconeguda a l’Estat espanyol. En 
qualsevol cas, té raó el diputat bretó Paul Molac, impulsor de la llei, en quali-
ficar-la d’històrica, perquè representa una base legal perquè les llengües 
minoritàries reconegudes a l’Estat francès es puguin ensenyar als centres 
públics pel sistema de la immersió lingüística al 50%. Tot i que el català no 
consta explícitament en el redactat, s’entén que hi queda inclòs perquè figura 
com una de les “llengües regionals” que pertanyen al patrimoni de França. 
En aquest sentit, com que el text dona suport al finançament públic de les 
escoles privades que ensenyen les llengües minoritàries, podria ajudar La 
Bressola, a la Catalunya del Nord, en la seva important feina. 
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