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Nous reptes, 
velles mancances
Bastir un assaig sobre el català 

a l’espai de comunicació pre-
senta una sèrie de reptes que el 

professor Josep Gifreu ha resolt de ma-
nera satisfactòria. Com que es tracta 
d’un treball a cavall entre la sociolin-
güística i la teoria de la comunicació, 

el principal obstacle a franquejar és la 
falta de fonts comparables. La siste-
matització de dades per a poder oferir 
una visió més o menys uniforme del 
procés de normalització del català en 
els mitjans de comunicació topa sovint 
amb les diverses realitats dels territo-
ris de la catalanofonia. Així doncs, El 
català a l’espai de comunicació tracta 
d’establir, tal com indica el subtítol, 
quin ha estat el procés de normalitza-
ció de la llengua en els mitjans des de 
1976 fins a 2013.

A més d’una acurada selecció de 
dades i de taules comparatives, Gi-
freu aborda l’argumentari teòric que 
sustenta la tesi que no és possible 
l’existència d’una comunitat lingüís-
tica plenament normalitzada sense 
l’existència d’un espai de comunica-
ció propi, amb reconeixement institu-
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cional i funcionalment apte per a tots els 
serveis de comunicació.

El treball s’estructura en set parts clara-
ment diferenciades en les quals l’autor ana-
litza la complexitat del fenomen des de di-
verses òptiques. Així, Gifreu fa un recorregut 
per les aportacions dels diferents estudiosos 
del tema, tot analitzant els aspectes més 
controvertits de la qüestió: les polítiques de 
normalització lingüística als diversos territo-
ris i la recerca d’un model vàlid de referèn-
cia. S’hi detallen les diverses intervencions 
de les administracions pel que fa a la re-
gulació de l’ús del català en els mitjans de 
comunicació i al foment de la llengua en 
aquests. Mitjançant tot un seguit de taules 
detallades i explicades amb claredat, es do-
cumenta l’evolució de la presència del cata-
là, comparant dades com ara les audiències 
o les hores de doblatge.

Més enllà de l’espai comunicatiu tradicio-
nal –premsa, ràdio i televisió–, Josep Gifreu 
analitza, també, la irrupció de les noves for-
mes de comunicació 2.0 i el paper que té la 
llengua en el nou món virtual. L’eclosió del 
ciberespai ha eixamplat els límits tradicio-
nals de la comunitat lingüística i presenta 
una situació que canvia a un ritme vertiginós 
en la qual la nostra llengua va prenent posi-
cions.

L’estudi clou amb un repàs històric que mar-
ca com a punt de partida l’aparició del diari 
Avui, l’any 1976, i que acaba l’any 2013 

amb el tancament de la RTVV, un trist episo-
di que palesa la feblesa política i estructural 
de l’espai comunicatiu de la llengua catalana.

A mode d’apèndix, Gifreu aporta una exten-
sa llista de referències bibliogràfiques que 
faciliten l’accés a les fonts i permeten a es-
tudiosos i curiosos aprofundir sobre el tema.

Es tracta, doncs, d’una obra necessària per 
a entendre el passat i el present de la nostra 
llengua en els mitjans de comunicació, i una 
eina al servei d’aquells que han d’establir els 

mecanismes per a garantir-ne el futur, ja que 
cal una planificació adequada de l’espai co-
municatiu per a garantir la supervivència del 
català en un món cada cop més globalitzat.
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