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Oorsprong, grondgebied en bevolking 

H et Catalaans, dat behoort tot de groep van Romaanse talen, werd tussen de 8ste
en 10de eeuw gevormd, aan weerszijden van de Pyreneeën, in de grondgebieden

van het Karolingische keizerrijk die gevormd werden door de graafschappen van de
Spaanse Mark. In de 12de en 13de eeuw breidde de taal zich in zuidelijke en ooste-
lijke richting uit met de territoriale veroveringen van de Catalaans-Aragonese kroon
en aan het einde van de regeerperiode van Jacobus I kwam de taalgrens vast te staan.

De Catalaanse taal wordt gesproken in een gebied van 68.000 km2, waar
14.387.803 personen wonen. Tegenwoordig is dat gebied onderverdeeld in zeven
streken, in vier staten: Andorra, Spanje –waar zich het grootste deel van de bevol-
king en van het oppervlak bevindt–, Frankrijk en Italië. 

Net als bij de meeste talen kan in het Catalaans onderscheid worden gemaakt
tussen verschillende geografische varianten: noordwestelijk Catalaans, Valenciaans,
centraal Catalaans, Noord-Catalaans of Roussillons en Baleaars, naast het Alghe-
raans. Op de Balearen wordt het Catalaans dat er gesproken wordt in de volkmond
meestal genoemd naar de afzonderlijke eilanden (Mallorcaans, Menorcaans, Ibi-
zaans en Formenteraans). In de Deelstaat Valencia is de volksbenaming opgenomen
in het Estatut d'autonomia (Autonomiestatuut) van 1982 en 2006: Valenciaans.

Het Catalaans, de taal van veertien miljoen Europeanen

BRON: Catalonië: Idescat (Instituut voor de Statistiek) 2011; Balearen, Deelstaat Valencia, La Franja (Oost-Aragon) : INE (Catalaans
Instituut voor de Statistiek) 2011; Noord-Catalonië: INSEE (Frans Instituut voor de Statistiek) 2010; L'Alguer: ISTAT (Andorraans
Instituut voor de Statistiek) 2001; Andorra: Regering van Andorra 2011.

Tabel 1. Onderverdeling van het Catalaanstalige grondgebied 
en de Catalaanstalige bevolking 2011

GRONDGEBIED STAAT OPPERVLAKTE  (km2) BEVOLKING 

Andorra Andorra 468 78.115

Catalonië Spanje 31.895 7.539.618

Balearen Spanje 5.014 1.113.114

Deelstaat Valencia Spanje 23.291 5.117.190 

Oost-Aragon Spanje 3.672 84.562

Noord-Catalonië Frankrijk 4.166 450.239

Alghero (Sardinië) Italië 224 40.965

TOTAAL 68.730 14.387.803
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De kennis van het Catalaans

De kennis van het Catalaans in de gebieden waarin het een streektaal is varieert,
als gevolg van de diversiteit van de historische en politieke werkelijkheden.

Voor het verkrijgen van informatie over het kennisniveau van de talen is gebruik
gemaakt van de vernieuwde volkstellingen en bevolkingsregisters van 1986, 1991,
1996, 2001 en de Demografische Enquête van 2007. Tevens zijn er gedurende de
jaren 2003 en 2004 in alle landstreken enquêtes gehouden om zowel de kennis van
de talen die er gesproken worden als het gebruik ervan in kaart te brengen. Boven-
dien wordt sinds 2007 de Communicatie- en Cultuurbarometer in Catalonië, op de
Balearen en in de Deelstaat Valencia opgesteld. 

Dankzij deze enquêtes weten we dat het geschatte aantal personen dat het Cata-
laans kan spreken 9.659.000 is en dat er 12.681.000 mensen zijn die het Catalaans
kunnen verstaan. Bovendien is er, buiten de Catalaanstalige grondgebieden, wereld-
wijd verspreid, een Catalaanse bevolking van meer dan 170.000 mensen die woon-
achtig zijn in het buitenland.

Tabel 2. Percentage van de bevolking van 15 jaar en ouder dat het Catalaans
spreekt en verstaat 

GRONDGEBIED VERSTAAT HET SPREEKT HET SPREEKT HET 
CATALAANS (%) CATALAANS (%) CATALAANS

Bevolking van 15 jaar Bevolking van 15 jaar (Absolute aantallen) 
en ouder en ouder Bevolking van 2 jaar 

en ouder 

Andorra 96,0 78,9 61.000

Catalonië 95,3 77,5 5.703.000

Balearen 88,8 65,0 735.000

Deelstaat Valencia 85,9 57,1 2.952.000

Franja de Ponent (Oost-Aragon) 98,5 88,8 42.000

Noord-Catalonië 65,3 37,1 142.000

Alghero (Sardinië) 90,1 61,3 24.000

TOTAAL 9.659.000

BRON: Catalonië en de Balearen: Communicatie- en Cultuurbarometer, 2010; Deelstaat Valencia: Communicatie- en
Cultuurbarometer 2008; Andorra, La Franja (Oost-Aragon), Noord-Catalonië en Alghero: Statistieken van het taalgebruik in 2004.
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Het gebied waar de Catalaanse taal gesproken wordt
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Les Homilies d'Organyà
(12de eeuw), het eerste
Catalaanse literaire 
document wordt bewaard
in de Nationale Bibliotheek 
van Catalonië.

Voorpagina van het Llibre 
del Consolat de Mar, een
compilatie van zeevaart-en
handelswetten geschreven 
in de 14de eeuw en in
verschillende talen vertaald.

De taal van het volk, de cultuur en de overheid

De eerste geschreven teksten in het Catalaans die bekend zijn, zijn fragmenten
van de Catalaanse versie van het Forum Iudicum en de bundel preken Les Homi-

lies d'Organyà, beide uit de 12de eeuw. Het Catalaans heeft zich aanzienlijk uitge-
breid als creatie- en bestuurstaal (Cancelleria Reial) tussen de 13de en 16de eeuw, een
periode waarin de bezittingen van de Catalaans-Aragonese kroon over de Middel-
landse Zee uitgebreid werden met Sicilië, Sardinië, Napels en zelfs Athene. Onder de
literaire werken met universeel belang uit die periode kunnen we die van Ramon
Llull, tijdgenoot van Dante noemen, de vier Cròniques (die van Jacobus I of het Llibre
dels fets, die van Bernat Desclot, Ramon Muntaner en van Peter IV van Aragon, de

Een eigen, duizend jaar oude stem
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Tirant lo Blanc, van de 
schrijver Joanot Martorell 
(Gandia,1413/1415-1468), 
is het meesterwerk van 
de Gouden Eeuw van de 
Catalaanse letteren.

Ceremoniële), de werken van Francesc Eiximenis, Anselm Turmeda, Bernat Metge,
Ausiàs Marc of Tirant lo Blanc, die beschouwd wordt als de eerste moderne roman
van de westerse literatuur. Eveneens zijn de belangrijke wetsteksten uit die tijd in het
Catalaans geschreven, zoals de Furs de València, de Costums de Tortosa, de Usatges of
het Llibre del Consolat de Mar, een verzameling handels- en zeevaartwetten die tot
aan de 18de eeuw over het hele Middellandse Zeegebied werden toegepast. De rela-
tie met Italië bracht met zich mee dat een van de eerste vertalingen van De godde-
lijke komedie die bekend zijn, de Catalaanse is, van Andreu Febrer en dat de grote lite-
raire werken van het moment, zoals de Decamerone in het Catalaans vertaald zijn.

Ramon Llull (Palma 1232-1316),
de eerste grote schrijver in 
de Catalaanse taal en auteur
van de werken Llibre d'Evast e
Blanquerna en Llibre d'Amic 
e Amat.
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De periode van literair verval

Hoewel de Catalaanse taal al snel toegang had tot de boekdrukkunst –zoals blijkt
uit het feit dat het eerste in het Catalaans gedrukte boek, Les trobes en llaors de

la Verge Maria al in 1474 verscheen–, was er in de eeuwen van de Renaissance en 
de Barok sprake van een periode van verval, voor wat betreft de erkende literatuur.
Desondanks bleef het Catalaans behouden als de taal van de wetgeving en van de
overheid en als volkstaal. Uit die periode valt in Catalonië het werk van Josep Vicenç 
Garcia en Francesc Fontanella op, op Menorca dat van Joan Ramis, en in Valencia dat
van Lluís Galiana.

Titelblad van Constitucions 
i altres drets de Catalunya
(1704), een in het Catalaans
geschreven verzameling van 
de wetten die geldig waren 
in het Vorstendom vlak voor
het verlies van de vrijheid.
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Na de Guerra dels Segadors (Maaiersoorlog) (1640-1659), werden de landstreken
in Noord-Catalonië ingelijfd bij de Franse kroon, waarna het Catalaans onmiddellijk
verboden werd in het onderwijs en in het officiële gebruik. Tijdens de Successieoor-
log om de kroon van Spanje (1704- 1714), kozen de grondgebieden van de voorma-
lige kroon van Aragon partij voor keizer Karel VI en streden aan de zijde van de geal-
lieerde machten. Na de nederlaag bij Almansa (1707), de inname van Barcelona
(1714) en van Mallorca (1715) verloren de Catalaanstalige grondgebieden hun eigen
instellingen en werd het Catalaans uitgesloten van de wetgeving, de rechtspraak en
de gemeentelijke overheid, het onderwijs en notariële en handelsdocumenten. 

De Renaissance en de wederopleving van de taal 

Samenvallend met de bewegingen van het romanticisme en het nationalisme in
heel Europa, maakte de Catalaanse taal een bloeiende literaire renaissance door,

waarvan het begin gewoonlijk symbolisch wordt aangeduid met de publicatie van de
ode La Pàtria (1833). Deze werd gevolgd door de poëtische, theatrale en narratieve
productie van vele auteurs uit Catalonië, de Balearen en de Deelstaat Valencia.

In de tweede helft van de 19de eeuw bracht deze beweging werken van univer-
seel niveau voort die onder de bevolking grote populariteit genoten, zoals die van
Jacint Verdaguer, auteur van de epische gedichten L'Atlàntida en Canigó; Àngel Gui-
merà, die het nationaal theater tot literaire hoogten tilde met stukken als Terra Baixa;
Narcís Oller, auteur van uiterst moderne romans, zoals La febre d'or. Santiago Rusi-
ñol, Joan Maragall, Ignasi Iglésias, Víctor Català, Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover,
Joan Salvat-Papasseit, die het gebruik van kalligrammen invoerde, Josep Sebastià
Pons en Bartomeu Rosselló Pòrcel zijn enkele van de populairste auteurs van het eer-
ste derde deel van de 20ste eeuw.
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El pi de Formentor, een gedicht
van de uit Mallorca afkomstige
schrijver Miquel Costa i Llobera,
die is uitgegroeid tot een symbool
van de liefde voor de streek.

In 1881 verscheen de eerste
krant in het Catalaans,  
La Renaixença (1881-1905).

El pi de Formentor

Electus ut cedri

Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera,
més poderós que el roure, més verd que el taronger,
conserva de ses fulles l’eterna primavera,
i lluita amb les ventades que atupen la ribera,

com un gegant guerrer.

No guaita per ses fulles la flor enamorada; 
no va la fontanella ses ombres a besar; 
mes Déu ungi d’aroma sa testa consagrada 
i li donà per trone l’esquerpa serralada,

per font l’immensa mar.

Quan lluny, damunt les ones, renaix la llum divina,
no canta per ses branques l’aucell que encativam; 
el crit sublim escolta de l’àguila marina,
o del voltor qui passa sent l’ala gegantina  

remoure son fullam.

Del llim d’aquesta terra sa vida no sustenta;
revincla per les roques sa poderosa rel,
té pluges i rosades i vents i llum ardenta,
i, com un vell profeta, rep vida i s’alimenta 

de les amors del cel.

Arbre sublim! Del geni n’és ell la viva imatge:
domina les muntanyes i aguaita l’infinit; 
per ell la terra és dura, mes besa son ramatge 
el cel qui l’enamora, i té el llamp y l’oratge 

per glòria y per delit.

Oh! sí: que quan a lloure bramulen les ventades 
i sembla entre l’escuma que tombi el seu penyal,
llavors ell riu i canta més fort que les onades,
i vencedor espolsa damunt les nuvolades 

sa cabellera real.

Arbre, mon cor t’enveja. Sobre la terra impura,
com a penyora santa duré jo el teu record.
Lluitar constant i vèncer, reinar sobre l’altura 
i alimentar-se i viure de cel i de llum pura… 

oh vida! oh noble sort!

Amunt, ànima forta! Traspassa la boirada
i arrela dins l’altura com l’arbre dels penyals.
Veuràs caure a les plantes la mar del món irada,
i les cançons tranquiles ’niran per la ventada 

com l’au dels temporals.
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Parallel daaraan werd een begin gemaakt met studies over de taal en werden er
woordenboeken uitgebracht (zoals dat van Pere Labèrnia, Pere Antoni Figuera, Josep
Escrig of Marià Aguiló), evenals traktaten over barbarismen en spelling (zoals dat
van de uit Mallorca afkomstige Antoni Cervera en Joan Josep Amengual of de Barce-
lonees Josep Balari), die de onmiddellijke voorlopers zijn van de moderne standaar-
disering die in het begin van de 20ste eeuw begon.

In diezelfde tijd werd het Catalaans ingevoerd in zowel nationale als regionale
kranten en tijdschriften, zoals de kranten La Renaixença, El Poble Català, La Veu de
Catalunya en later La Publicitat en El Matí, en onder andere de tijdschriften La Igno-
rància, El Mole en L'Avenç.

De institutionalisering van het Catalaans

Aan het begin van de 20ste eeuw eiste het politieke catalanisme onderwijs in de
Catalaanse taal en het gebruik daarvan in de overheid op. Vanuit de plaatselijke

machthebbende instellingen en, zeer in het bijzonder, vanuit de Mancomunitat
(Gemenebest) van Catalonië, verleende Enric Prat de la Riba grote institutionele steun
aan het Catalaans met de oprichting van het Instituut voor Catalaanse Studies (1907)
en van de filologische afdeling waarvan de uit Mallorca afkomstige Mn. Antoni M. de
eerste voorzitter was. Alcover, de drijvende kracht achter het Eerste Internationale
Congres van de Catalaanse Taal (1906) en van het Diccionari català-valencià-balear
(1926-1962), meesterwerk van de Catalaanse lexicografie. De steun van Prat de la Riba
en van het Instituut maakten de institutionalisering mogelijk van het werk dat Pom-
peu Fabra tussen 1913 en 1930 had verricht (spellingsnormen, grammatica, woorden-
boek), waarmee het Catalaans een uniforme en moderne regelgeving kreeg.
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De Republikeinse Grondwet van 1931 en het Autonomiestatuut van 1932 stelden
Catalonië in staat om de Generalitat terug te halen, die het Catalaans tot officiële taal
verklaarde en een actief beleid voerde ter ondersteuning van het onderwijs in die
taal. De autonomiestatuten van de Balearen en de Valenciaanse landstreken werden
echter niet goedgekeurd.

De dictatuur en de vervolging van de taal 

Tussen de jaren 1939 en 1975, tijdens de dictatuur die volgde op de Spaanse Bur-
geroorlog (1936-1939), werd de Catalaanse taal intensief en systematisch ver-

volgd, met name tijdens de jaren '40 en '50. Het bewind van Franco verbood het

Mn. Antoni M. Alcover (Santa Cirga,
1862 - Palma, 1932), een van meest
representatieve personen voor de
wederopleving van de taal aan het
begin van de 20ste eeuw.

Pompeu Fabra i Poch (Gràcia, 1868 -
Prada de Conflent, 1948), bezieler
en belangrijkste stimulator van 
de codificatie van de spelling en
grammatica van de Catalaanse taal.
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gebruik van de Catalaanse taal in het onderwijs, de publicatie van boeken, kranten
en tijdschriften, het versturen van telegrammen en telefoongesprekken. Dat wil zeg-
gen, zowel in openbaar als soms strikt privé-gebruik. Films moesten verplicht in het
Castiliaans worden vertoond en theaterstukken mocht alleen in die taal worden
opgevoerd. Dat was ook de enige taal die gebruikt mocht worden in radio- en televi-
sieuitzendingen. Bestuurlijke, notariële, gerechtelijke of commerciële documentatie
was uitsluitend in het Castiliaans en stukken die in het Catalaans waren opgesteld
werden van rechtswege als nietig beschouwd. De bewegwijzering, bedrijfsteksten,
reclame en, in het algemeen, het hele imago van het land naar buiten toe was in het
Castiliaans. Gedurende de jaren '50 en '60 waren er voor de grote stroom immigran-
ten uit de rest van Spanje –in een tijd waarin geen van de Catalaanstalige grondge-
bieden over educatieve middelen of democratische vrijheden beschikte– nauwelijks

De afgelopen decennia hebben de Catalaanse letteren auteurs met internationale bekendheid voortgebracht: Jaume Cabré, auteur 
van Jo confesso; Josep Pla, wiens complete oeuvre een afspiegeling van zijn wereld en zijn tijd is, en Mercè Rodoreda, schrijfster van 
La plaça del Diamant (Colometa in Nederlandse vertaling).
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mogelijkheden om de Catalaanse taal te leren, afgezien van enkele vrijwillige en
semiclandestiene initiatieven.

Desondanks bleef het Catalaans behouden als gezinstaal, zowel in Catalonië als
op de Balearen en in de overige Catalaanstalige gebieden. In die tijd schreven vele
auteurs die zich in de vorige periode gevormd hadden en van wie enkelen zich in bal-
lingschap bevonden, zoals Josep Carner, Carles Riba, Josep Maria de Sagarra, Josep
Vicenç Foix, Josep Pla, Salvador Espriu, Mercè Rodoreda, Pere Calders, Joan Fuster,
Vicent Andrés Estellés en Llorenç Villalonga belangrijke werken.

Naar de normaliteit 

N a de dood van dictator Franco (1975) en nadat de democratische vrijheden weer
terug waren gewonnen, erkende de Grondwet van 1978 de meertaligheid en

werd bepaald dat de Spaanse talen anders dan het Castiliaans officieel mochten zijn,
overeenkomstig de autonomiestatuten. De statuten van Catalonië (1979) en van de
Balearen (1983) erkennen het Catalaans als streektaal en verklaren het tot officiële
taal, naast het Castiliaans. Dit gebeurde ook met de wettelijke benaming Valenciaans,
de taal van de Deelstaat Valencia (1982). Parallel daaraan werd in de Grondwet van
Andorra (1993) vastgelegd dat het Catalaans de officiële taal van de Staat is.

Onder de bescherming van de statuten van Catalonië, de Balearen en de Deel-
staat Valencia werden wetten uitgevaardigd die steun gaven aan de Catalaanse taal
en deze op scholen, in het bestuur en de institutionele media introduceerden.

Onder de dictatuur 
van Franco werd de
Catalaanse taal in politiek
en cultureel opzicht
vervolgd doordat het
Castiliaans werd opgelegd.
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In 2011 waren er
10 krantenkoppen 
in het Catalaans in 
de algemene pers.

Bovendien zijn er nieuwe communicatiemiddelen opgericht, waarvan enkele
opvallen door hun grote maatschappelijke draagvlak, TV3 en Catalunya Ràdio in
Catalonië of Canal 9 in Valencia, en een groot aantal regionale radio– en televisie-
zenders in al deze drie gebieden. Verder kwamen er privé-radio– en televisiezen-
ders in het Catalaans (RAC1 en 8tv). Het Catalaans is bovendien een steeds grotere
plaats gaan innemen in de pers: de afgelopen jaren zijn de Catalaanse versies van
de kranten El Periódico, El Segre en La Vanguardia verschenen, naast een nieuwe
krant in het Catalaans Ara. 

De uitgaven in het Catalaans hebben een hoge vlucht genomen voor wat betreft
het aantal titels. Zo werden er in het jaar 2010 meer dan 7.800 titels in de Cata-
laanse taal uitgegeven, met een totaal van dertien en een half miljoen exemplaren.



21ste eeuw: nieuwe uitdagingen

Volgens het bedrijf Google staat het Catalaans op de ranglijst van aanwezigheid
van de westerse/internationale talen op Internet ergens tussen de 10de en 15de

plaats. Bovendien staat het Catalaans op de 13e plaats voor wat betreft het aantal
artikelen van de meer dan 280 versies van de talen die aanwezig zijn in de vrije ency-
clopedie Wikipedia. Een andere indicatie van de goede gezondheid van het Cata-
laans op internet blijkt uit het feit dat van de 10 meest bezochte websites ter wereld,
volgens Alexa (Top Sites), er 6 een Catalaanse versie hebben (60%).

Begin 2006 werd op Internet, met goedkeuring van de ICANN (Internet Corpo-
ration for Assigned Names and Numbers), het domein .cat gecreëerd, bedoeld voor
openbare of privé-gebruikers die zich op het net in het Catalaans uitdrukken.

Voor wat betreft de verspreiding van het Catalaans in het buitenland waren er in het
cursusjaar 2006-07 160 universiteiten op de wereld waar Catalaans werd onderwezen
(voor meer informatie: http://www.llull.cat) en 126 Catalaanse gemeenschappen in het
buitenland (voor meer informatie: http://www.gencat.cat/portal/site/afersexteriors).
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De Catalaanse taal 
heeft een plaats 
verworven binnen 
het talenrepertoire 
van Internet.



H et Catalaans heeft enkele kenmerken van de zogenaamde minderheidstalen,
zoals het feit dat er vrijwel niemand is die uitsluitend deze taal spreekt en dat

de bevolking derhalve tweetalig is; het feit dat het taalgebied behoort tot grotere sta-
ten, waar de meerderheidstaal een andere is, of het ontbreken van de taal in enkele
sectoren van het sociale leven.

Desondanks mag het Catalaans niet beschouwd worden als een minderheidstaal,
aangezien het zich daar om verschillende redenen van onderscheidt, waardoor het
kan worden gerekend tot de Europese talen met middelgrote demografie:

• Wegens zijn rechtspositie. Het is de officiële taal in een soevereine staat (Andorra)
en, naast het Castiliaans, in drie autonome regio's van Spanje. Daardoor is de taal
sterk vertegenwoordigd in de overheid en het verplichte onderwijs in het educatieve
systeem.

• Wegens zijn demografie. Het aantal mensen dat Catalaans spreekt is groter dan
het aantal dat Fins of Deens spreekt en is vergelijkbaar met het aantal sprekers van
het Zweeds of Tsjechisch in Europa. 

• Vanwege zijn sociolinguïstische situatie. De taal wordt (op enkele uitzonderin-
gen na) door de sprekers niet veronachtzaamd en wordt op normale wijze van gene-
ratie op generatie doorgegeven. Meer dan 95% van de inwoners van Andorra en
Catalonië en bijna 90% van de inwoners van de Balearen en 74% van die van de
Deelstaat Valencia begrijpt de taal. Bovendien hebben degenen die daar hun woon-
plaats vestigen de neiging om de taal te leren en deze te gebruiken in openbare en
zelfs familiaire betrekkingen. Dit staat ver af van de kennispercentages van minder
dan een vierde deel van de bevolking, zoals het geval is in Occitanië of Bretagne. 
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• Vanwege de taalfaciliteiten. Het is een taal die volledig is gecodificeerd, genor-
maliseerd en gestandaardiseerd, met volledige consensus van academici en burgers,
er bestaat een erkende taalautoriteit en de taalhulpmiddelen en de onderzoeken naar
de grammatica, lexicografie, etymologie, dialectologie, terminologie, taalgeschiedenis
en onomastiek zijn vergelijkbaar met die van de grote Romaanse talen. Er bestaat een
standaard woordenboek (dat van het Instituut voor Catalaanse Studies) en er zijn een
groot aantal woordenboeken uitgegeven, waaronder tweetalige, voor de meest gespro-
ken talen ter wereld, zoals het Engels, Spaans, Frans, Duits, Russisch en Chinees. Het
Catalaans heeft bovendien een aanzienlijk vermogen voor de creatie en verspreiding
van allerlei soorten neologismen en een systeem dat georganiseerd wordt door de
standaardisering (Terminologiecentrum Termcat: http://www.termcat.cat), alsmede
een Commissie van Toponiemen, het orgaan voor advies, raadpleging en voorstellen
op het gebied van de officiële vaststelling van de toponiemen van Catalonië
(http://www.gencat.cat/toponimia). 
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In de Europese Unie is een taal officieel als dat door de Raad unaniem is besloten.
Dat zijn er thans drieëntwintig: Duits (Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk), Engels

(Verenigd Koninkrijk en Ierland), Bulgaars, Deens, Spaans, Slowaaks, Sloveens,
Estisch, Fins, Frans (Frankrijk, Luxemburg en België), Iers-Gaelisch, Grieks (Grieken-
land en Cyprus), Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands (Nederland
en België), Pools, Portugees, Roemeens, Zweeds (Zweden en Finland) en Tsjechisch.

Alle officiële talen zijn eveneens werktalen. Aangezien het officiële talen zijn,
worden de verdragen en alle communautaire regels in die taal gepubliceerd. Omdat
het werktalen zijn, worden alle interne en procedures daarin gepubliceerd en tijdens
de ledenvergaderingen wordt in die talen simultaan getolkt.

Twee staten van de Unie hebben meer dan één officiële taal op hun grondgebied:
Ierland (Engels en Iers-Gaelisch) en Luxemburg (Luxemburgs, Frans en Duits). Alleen
Ierland heeft de officiële status van zijn streektaal aangevraagd bij de Europese
instellingen. Er zijn nog twee andere staten die in een gedeelte van hun grondgebied
officiële talen hebben die al officieel zijn in de Unie, omdat ze dat ook zijn in een
andere staat. Dit is het geval in België (Frans, Nederlands en Duits) en Finland (Fins
en Zweeds).

In het geval van de Spaanse staat met vier officiële talen, is alleen voor het Cas-
tiliaans de status van officiële taal van de Europese Unie aangevraagd. Toch heeft de
minister-president van de Spaanse regering aan de secretaris-generaal van de Raad
van de Europese Unie de vertaling overhandigd van de Europese Grondwet in de
talen van de staat die ook officieel zijn in een deel van haar grondgebied, dat wil zeg-
gen, het Catalaans (met de benaming Catalaans, zoals deze taal officieel wordt aan-
geduid in Catalonië en op de Balearen, en Valenciaans, de officiële benaming die deze
in de Deelstaat Valencia heeft), het Gallicisch en het Baskisch.
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Later heeft de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, op 13 december 2004, een
formele aanvraag ingediend bij de EU om alle officiële talen van de Spaanse staat te
erkennen. Voortvloeiende uit die aanvraag heeft de Ministerraad op 13 juni 2005 enke-
le conclusies goedgekeurd, waarin de mogelijkheid om de officiële talen anders dan het
Castiliaans te gebruiken in de Europese instellingen is opgenomen. Volgens deze con-
clusies heeft de Spaanse regering gedurende de jaren 2005 en 2006 bestuurlijke over-
eenkomsten getekend met verschillende instellingen van de Europese Unie
(Ministerraad, Comité van de Regio's, Europese Commissie, Economisch en Sociaal
Comité, Europees Parlament en de Europese Ombudsman) die een beperkt gebruik van
het Catalaans, het Baskisch en het Gallicisch erkennen. Deze overeenkomsten maken
het in de eerste plaats mogelijk dat burgers zich schriftelijk in hun streektaal tot deze
organen kunnen richten, dat zij in die taal mondeling deel kunnen nemen aan de zit-
tingen van het Comité van de Regio's en de Ministerraad en dat bepaalde notulen die
in het Officiële Publicatieblad van de Europese Unie zijn opgenomen in die taal kun-
nen worden vertaald (voor meer informatie, www.infoeuropa.org/catalunya/03.asp).

Bovendien kan het Catalaans op het kantoor van de Europese Unie, gevestigd in
Barcelona, gebruikt worden als taal van de betrekkingen met de Europese instellin-
gen, op grond van de Resolutie van het Europees Parlement van 11 december 1990.

Het Catalaans is de negende taal van de Europese Unie 

In vergelijking met de drieëntwintig officiële talen van de Europese Unie hebben
de gebieden van de Unie waar het Catalaans officieel is (Catalonië, Balearen en de

Deelstaat Valencia) een groter bevolkingsaantal dan de gebieden waar vijftien van de
eerder genoemde talen officieel zijn. 

22 — HET CATALAANS, EEN TAAL VAN EUROPA



Als we alleen kijken naar het aantal personen dat het Catalaans werkelijk spreekt,
wordt die taal in Europa meer gesproken dan het Bulgaars, Deens, Slowaaks, Fins,
Iers-Gaelisch, Litouws, Lets, Sloveens, Estisch en Maltees.
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TAAL TOTALE BEVOLKING

Duits 90.667.694

Frans 68.277.530

Engels 66.916.567

Italiaans 60.626.442

Spaans 46.152.926

Pools 38.200.037

Nederlands 23.997.320

Roemeens 21.413.815

TAAL TOTALE BEVOLKING

Catalaans 14.387.803

Grieks 12.114.320

Portugees 10.636.979

Tsjechisch 10.532.770

Hongaars 9.985.722

Zweeds 9.705.962

Bulgaars 7.504.868

Iers-Gaelisch 6.280.250

TAAL TOTALE BEVOLKING

Deens 5.560.628

Slowaaks 5.435.273

Fins 5.375.276

Litouws 3.244.601

Lets 2.229.641

Esloweens 2.050.189

Estisch 1.340.194

Maltees 417.617

Tabel 3. Het Catalaans en de officiële talen van de EU

Op de kaart op de volgende pagina wordt nader weergegeven: 
Naam van de officiële taal en de staat of staten waar de taal die status heeft en de
bevolking van de staat of de staten waar het een officiële taal is, uitgedrukt in mil-
joenen inwoners (M).

BRONNEN: Eurostat 2011, Statistics Belgium 2010, Sweedish in Finland 2009.
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Nederland en een

deel van België
Bevolking: 24 M

Frans
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BRONNEN: Eurostat 2011, Statistics Belgium 2010, Sweedish in Finland 2009.



41% van de Spaanse burgers woont in gebieden
met meer dan één officiële taal

In Spanje zijn er 19,4 miljoen mensen die in gebieden met meer dan één officiële
taal wonen. Dit komt overeen met 41,1% van de bevolking van de hele Staat. Het

gaat hier om de grondgebieden van de autonome regio's Catalonië, Balearen, Deel-
staat Valencia, Galicië, Baskenland en Navarra (zie tabel 4).

Er moeten nog twee andere gebieden worden genoemd, met 2,4 miljoen inwo-
ners waar -naast het Castiliaans- andere talen worden gesproken die in hun respec-
tievelijke autonomiestatuten niet als officieel zijn aangemerkt. Dat zijn Aragon
(waar Castiliaans, Catalaans en Aragonees, in verschillende delen van het grondge-
bied wordt gesproken), en Asturië, waar men Asturiaans spreekt.

29% van de spaanse burgers woont in gebieden
waar het Catalaans een officiële taal is 

Twee op de drie personen die in gebieden met meer dan één officiële taal wonen,
dat wil zeggen, 13,8 miljoen, wonen in de drie gebieden waar het Catalaans, in

die benaming of aangeduid als Valenciaans, een officiële taal is, hetgeen overeen-
komt met 29,2% van de Spaanse bevolking. Dat wil zeggen, een op de drie inwoners
van de Spaanse staat.

Met meer dan 41% van de inwoners die in gebieden wonen met een taal die
anders is dan het Castiliaans is het, na België en Luxemburg, de staat van de Euro-
pese Unie waar het fenomeen meertaligheid het meeste gewicht heeft, waardoor het
verre van anekdotisch is en het binnen de Staat bijna een essentieel deel vormt. 
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Om die reden bepaalt artikel 3 van de Grondwet, nadat verklaard wordt dat "het
Castiliaans de officiële Spaanse taal van de Staat is", waardoor derhalve, "alle
Spanjaarden de plicht hebben om die taal te kennen en het recht om hem te gebrui-
ken", dat "de andere Spaanse talen ook officieel zijn in de respectievelijke autonome
regio's, overeenkomstig hun statuten". Anderzijds stelt hetzelfde artikel dat "de rijk-
dom van de verschillende streektalen van Spanje een cultureel erfgoed vormt dat in
het bijzonder respect en bescherming moet genieten".

In overeenstemming met de Spaanse Grondwet, de autonomiestatuten van
Catalonië –goedgekeurd in 1979 en in 2006 vervangen door een nieuwe wetstekst–,
–op de Balearen en in Valencia is het Valenciaans in die gebieden verklaard als offici-
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Tabel 4. Autonome regio's met meer dan een officiële taal 

EUROPESE GEMEENSCHAP BEVOLKING % IN VERHOUDING TOT SPANJE 

Catalonië 7.539.618 16,0

Balearen 1.113.114 2,4

Deelstaat Valencia 5.117.190 10,8

Galicië 2.795.422 5,9

Baskenland 2.184.606 4,6

Navarra 642.051 1,4

Totaal 19.392.001 41,1 

BRON: INE (Spaans bureau voor de Statistiek). Bevolkingsregister uit 2011.
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ële taal– met in de statuten de benaming Valenciaans in het geval van de Deelstaat
Valencia-, zodat er zich in die landstreek in alle opzichten een situatie van tweeledige
officiële status voordoet: het Catalaans, samen met het Castiliaans. In Catalonië is de
verklaring van officiële status zelfs drievoudig. Volgens het Estatut uit 2006, bestaan
er daar drie officiële talen: het Catalaans, het Castiliaans en de Aranese variant van
de Occitaanse taal. Bovendien is het Catalaans de streektaal van Catalonië en is de
Aranese versie van het Occitaans dat voor de Val d'Aran. De kennis van het Catalaans
en het Castiliaans vormen zowel een plicht als een recht voor alle inwoners van
Catalonië, hetgeen door de Regering van de Generalitat en de overheden in Catalonië
moet worden gegarandeerd.

Catalaans 71%

Baskisch 15%

Gallicisch 14%

71% van de bevolking die 
in autonome regio's met twee
officiële talen woont heeft het
Catalaans als streektaal

Drie op de tien
Spanjaarden wonen in
autonome regio's waar
het Catalaans een
officiële taal is

Catalonië 16,0%

Deelstaat Valencia
10,8%

Balearen 2,4%

Autonome regio's met MEER
dan één officiële taal 41,1%

Verspreiding

58,9% van de
bevolking woont
in regio's met
ÉÉN officiële taal

41,1% van de
bevolking woont
in regio's met
MEER dan een
officiële taal

Vier op de tien
Spanjaarden wonen in
autonome regio's met
MEER dan een officiële
taal

Autonome regio's
met ÉÉN officiële
taal 58,9%

Galicië 5,9%

Baskenland 4,6%

Navarra 1,4%

BRON: INE (Spaans bureau voor de Statistiek). Bevolkingsregister uit 2011.



De Val d'Aran en Catalonië 

H et Occitaans, in de Val d'Aran ook wel Aranees genoemd, is de streektaal van de
Val d'Aran, waar dat al sinds de 11de eeuw gesproken wordt. Dit gebied, van

620 km2, werd in 1175 bij Catalonië ingelijfd door het Verdrag van Emparança en is
gedurende de 12de eeuw meerdere keren in andere handen gevallen, totdat de Ara-
nese bevolking in 1313 in een volksreferendum besloot om onder de Catalaans-Ara-
gonese kroon te blijven, waarna Jacobus II het gebied een aantal privileges toekende,
genaamd Era Querimònia, het Handvest van Aran. In 1411 werd de Val d'Aran op
grond van een pact opgenomen in Catalonië. 

Het Occitaans, de officiële streektaal van de Val d'Aran 

H et Statuut van Catalonië van 2006 erkent de Occitaanse taal, Aranees genoemd
in de Val d'Aran, als streektaal en beschouwt het als officiële taal in Catalonië.

Dienovereenkomstig wordt het Occitaans in de Val d'Aran onderwezen op alle
niveaus van het verplichte onderwijs en wordt het daar ook gebruikt als onderwijs-
taal in alle onderwijsinstellingen. Tevens wordt in de Algemene Raad van de Val
d'Aran en in de gemeentehuizen van de Val d'Aran gewoonlijk het Occitaans gebruikt
in de interne documentatie en in de communicatie met de inwoners van die streek.
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De Val d'Aran, het enige Occitaanse gebied waar de streektaal 
erkend en officieel is 

Om die redenen is de Val d'Aran de enige streek van het hele taalgebied van Occi-
tanië waar het Occitaans officieel erkend is en institutionele bescherming

geniet. Als gevolg daarvan is het tevens het gebied van de Occitaanse taal waar deze
onder de bevolking het meest leeft en bekend is.

In 2008 woonden er in de Val d'Aran 8.784 personen van 15 jaar en ouder, van wie
78% het Occitaans begreep en 57% die taal kon spreken. Verder gaf 59% van de
bevolking aan het Occitaans te kunnen lezen en 35% het te kunnen schrijven.
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BRON: Statistiek van het taalgebruik van de bevolking in 2008.

Kennis van het Aranees onder de bevolking van de Val d'Aran 
van 15 jaar en ouder in 2008 
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