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La importància del llenguatge, de la comunicació entre les diferents persones que 

conviuen en una comunitat és essencial per al funcionament d'aquesta. No sols és 

important per a les relacions entre persones en l'àmbit social, que així i tot és essencial, 

sinó que també a nivell socioeconòmic i laboral, entre molts altres. El fet de conviure en 

una determinada comunitat, ja t'obliga de manera implícita a saber l'idioma que es parla 

en ella. Una cosa molt lligada a la importància del llenguatge és la gestió que es fa del 

mateix mitjançant les polítiques lingüístiques. El present treball ha buscat comprendre 

els aspectes més essencials que giren entorn de les polítiques lingüístiques, des d'una 

cosa tan bàsica com que són i per a què serveixen, fins com és, o com haurien de 

gestionar-se. 

 

Cada estat és un món, i no hi ha cap patró a seguir en quant a la gestió d'aquesta mena 

de polítiques, pel fet que hi ha molts aspectes a tenir en compte, però així i tot s'ha volgut 

fer una petita comparativa entre diversos països per a poder arribar a comprendre que 

busca un estat a l'hora de portar acabo un tipus de política lingüística o una altra. S'han 

estudiat dos casos d'estats federals: Suïssa i el Canadà. Malgrat tenir una organització 

territorial semblant, són estats amb totalment diferents, però amb diverses semblances 

en el món de la diversitat lingüística. Són dos estats en els quals trobem com existeixen 

comunitats en les quals tenen un idioma oficial diferent al de la resta de l'estat, i així i tot 

s'ha sabut gestionar de la millor forma perquè aquesta diversitat lingüística no sigui un 

causant de ruptura d'harmonia en l'estat. D'altra banda, sigui posat l'exemple del 

Marroc. el Marroc consta d'una organització territorial diferent a la dels països que s'han 

acabat d'esmentar i al seu torn, la gestió que s'ha fet de les polítiques lingüístiques 

també s'ha fet diferent. En lloc d'acceptar la diversitat lingüística i apostar per aquesta, 

sigui optat per passar per un procés d'arabització, on els idiomes i dialectes oficials no 

siguin tots en els quals en l'actualitat es parla. Això té a veure amb el procés colonial pel 

qual van passar. I, finalment, es parla del cas de l'estat espanyol. Aquí parlem d'una 

organització, es podria dir similar a la del model federal, però amb una configuració una 

mica diferent. Aquí, cada comunitat autònoma bilingüe, s'encarrega de gestionar la 

política lingüística en la seva comunitat. 

 

Abans d'iniciar el treball, em van sorgir dues preguntes. Una, si l'organització territorial 

és un factor a tenir en compte a l'hora de gestionar aquest tipus de polítiques, i la segona, 

si amb un model federal és més senzill dur-les a terme. Després de la realització de 

l'estudi, he pogut comprendre que, potser sí que, amb una organització territorial federal, 

és mes fàcil, a causa de la divisió de competències gestionar aquest tipus de polítiques, 



però no és l'únic factor a tenir en compte. Cada estat té la seva pròpia història, cultura, 

fins i tot casa comunitat té les seves diferències amb les altres comunitats que 

conformen l'estat, per tant, la gestió tant de les polítiques lingüístiques com de tota mena 

de polítiques, dependran en major o menor mesura del que cada estat decideixi fer amb 

elles. Per exemple, en el cas de l'estat espanyol, tot el tema lingüístic s'emporta a un 

àmbit purament polític. Potser sí que hi hagi una certa correlació entre aquests dos 

aspectes, però això fa que una cosa que serveix a la població en el seu dia a dia per a 

conviure, acabi sent utilitzada per l'elit política com a una manera de càstig. En canvi, 

en el cas dels estats federals esmentats no és així. S'ha sabut gestionar aquest tipus de 

polítiques de tal manera que no infereixi de cap manera amb la vida de les persones. 

Per tant, cal tenir molts factors en compte a l'hora de parlar de les polítiques 

lingüístiques, ja que cada estat, a causa de la seva història i tradició, acaba gestionant 

aquestes polítiques d'una manera o una altra. 

 

En definitiva, i a mode de conclusió, aquest Treball de Fi de Grau, ha posat en el centre 

de la recerca la política lingüística, utilitzant alguns exemples per poder visualitzar d’una 

manera mes fàcil el que es volia investigar, amb la finalitat de poder donar resposta a 

les dos preguntes que inicialment em feia. Una bona gestió de les polítiques 

lingüístiques es essencial en aquelles zones on hi conviuen mes d’un idioma, i on la 

gestió d’aquestes, pot fer que la convivència entre les parts sigui mes pacifica i còmode 

o no.  

 


