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PEL RECONEIXEMENT DE LA UNITAT
DE LA LLENGUA CATALANA

(Declaració institucional signada del 29 de maig de 1996)



El dia 29 de maig de 1996, en  un acte acadèmic que se celebrà a la seu de
l’Institut pel reconeixement de la unitat de la llengua catalana, el president
de l’Institut d’Estudis Catalans i els rectors de la Universtitat d’Alacant, Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Gi-
rona, Universitat de les Illes Balears, Universitat Jaume I, Universitat de Lleida,
Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat
Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de València i Universi-
tat Oberta de Catalunya signaren la declaració institucional pel reconeixement
de la unitat de la llengua catalana que figura a continuació.



PEL RECONEIXEMENT DE LA UNITAT
DE LA LLENGUA CATALANA

Davant les diferents manifestacions entorn de la unitat de la llengua cata-
lana que s’han produït recentment, i a l’inici d’una nova situació política a
l’Estat espanyol, els sotasignats volem manifestar públicament la convicció
que en qüestions de llengua és convenient que l’acció política estigui d’acord
amb el coneixement científic. En conseqüència, demanem al Govern de l’Es-
tat i als de les comunitats autònomes implicades un reconeixement de la uni-
tat de la llengua catalana, que estén el seu territori de Salses a Guardamar de
Segura i de Fraga a Maó i l’Alguer, amb les conseqüències d’ordre pràctic que
se’n deriven raonablement. En aquest sentit, volem destacar:

— la necessitat d’establir formes de col.laboració intercomunitària que
permetin dotar de coherència els diversos processos de normalització, a fi
d’aconseguir la integració i la cohesió de la comunitat lingüística. Això, sens
perjudici de la denominació de valencià que rep també la llengua catalana al
País Valencià;

— la necessitat de mantenir una sola normativa lingüística per a la varie-
tat escrita que integri aportacions del valencià i de les modalitats illenques,
com ha estat pràctica habitual de l’Institut d’Estudis Catalans i de totes les
universitats. Qualsevol atemptat contra aquesta necessitat s’hauria de consi-
derar com una mancança del respecte i la protecció de què han d’ésser objec-
te totes les llengües de l’Estat segons l’article 3.3 de la Constitució espanyola.

Així mateix, entenent que la preservació i la promoció de les diverses
llengües territorials són també una qüestió d’estat, els sotasignats demanem al
Govern espanyol i al Congrés dels Diputats que, d’acord amb les comunitats
autònomes implicades, emprenguin les iniciatives necessàries perquè el reco-
neixement de la unitat de la llengua catalana i el referent legal normatiu siguin
recollits en el corpus jurídic de manera inequívoca i amb caràcter fonamental.


