
Llengua, poder i comunicació conformen la tríada àuria que determina la super-
vivència i sostenibilitat de les cultures nacionals en un món global. Aquest volum 
pretén oferir una aproximació històrica al procés general de normalització del català 
en l’ecosistema comunicatiu de finals del segle xx i començaments del xxi. La tesi 
bàsica és que l’accés d’una comunitat com la catalana a la plena normalització de 
la seva llengua requereix disposar d’un espai de comunicació propi, políticament 
reconegut, socialment institucionalitzat i funcionalment apte per a tots els serveis 
de comunicació i cultura en l’era digital en xarxa. 

Aquest estudi d’història de la llengua pretén precisar la progressió del català 
en els mitjans tradicionals i en el nou entorn del ciberespai a partir de la Transició 
espanyola (1976-2013). Té en compte els diferents àmbits d’interès: l’evolució de  
la recerca, les polítiques de la llengua, la normalització en els grans mitjans, el 
nou ecosistema dels new media, els progressos en la definició i adopció del català 
estàndard, i fa un balanç per al final del període.
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