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1. Introdução 
 

Recordem la afirmació del president del Parlament de Catalunya, Coll i Alentorn, 

el 18 de febrer de 1986, per la presentació a Lleida del mateix I1 Congrés 

Internacional de la Llengua Catalana: “Si Catalunya ha salvat la llengua, la llengua 

ha salvat Catalunya”1 

 

1.1 Motivação 
 

Desde que comecei o curso de Mestrado de História, Relações Internacionais e 

Cooperação o meu objectivo sempre foi fazer um trabalho de investigação sobre a 

Catalunha. Tendo isso em mente todos os meus anteriores projectos foram sobre alguma 

questão que lhe fosse adjacente: a identidade catalã, (Relações Interculturais), os 

nacionalismos em Espanha ou esta como potência administradora das colónias no 

Sahara Ocidental (Problemáticas de História da Europa e Problemáticas de História da 

Africa Subsaariana respectivamente), o lugar da Catalunha na União Europeia (Métodos 

e Técnicas de Investigação) e o caso do Museu Guggenheim em Bilbau aplicado às 

Teoria de desenvolvimento de Lucas e Romer2 (Cooperação e Desenvolvimento) - na 

perspectiva da proximidade do caso Basco com o Catalão.  

Cheguei mesmo a aventurar-me nos Encontros de História e Investigação3 com uma 

comunicação em que apresentava algumas ideias já desenvolvidas sobre um possível 

projecto de dissertação. 

A minha intenção foi também sempre tentar encontrar algum paralelo com Portugal, que 

numa primeira etapa, parecia existir numa possibilidade de fazer um estudo sobre a 

participação de Portugal na Guerra Civil de Espanha do lado Republicano na Catalunha. 

Esta linha de investigação, a ser desenvolvida pelo Professor Josep Sanchez Cervelló na 

Universitat Rovira i Virgili em Tarragona, onde eu já tinha sido aluna Erasmus anos 

                                                 
1 GENTIL i MORENO, Puig, “ Reflexions sobre llengua i identitat” [Artigo]  em Treballs de 
Sociolinguística catalana - 7 (1998) 
2 Ver ROMER Paul, “The origins of endogenous growth”, Journal of Economic Perspectives, Inverno 
1994,  pp. 3-22 e - Alberto Tellitu - Iñalo Esteban – J.A. González Carrera “El milagro Guggenheim: una 
ilusión de alto riesgo.”  
3 Título da comunicação: “Nacionalismo e Identidade - o Caso Catalão”  apresentada a 3 de Junho, nos 
Encontros de História e Investigação organizados pelo Departamento de História e Estudos Políticos e 
Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
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antes, foi aconselhada pelo meu orientador, Professor Manuel Loff, perante a minha 

longa indecisão. Interessou-me muitíssimo na altura mas acabou por não avançar 

porque julguei não ter competências suficientes na área das ciências políticas, em que o 

estudo se alicerçava. 

Foi muito difícil decidir exactamente qual seria a problemática e a juntar a essa 

dificuldade esteve o facto de eu durante o passado ano, por motivos profissionais ter 

ficado a residir em Lisboa permanentemente. Não devo, portanto, deixar de referir que 

dadas as circunstancias, a orientação do Professor Loff a partir deste segundo ano 

(2008/2009) ficou condicionada pela minha ausência e respectivas indecisões 

relativamente à problemática a abordar.  

Só durante este Verão, já em fins de Agosto fui avante, sendo que a responsabilidade da 

redacção final desta dissertação recai única exclusivamente sobre mim. 

A minha primeira motivação, confesso é de natureza pessoal. No ano de 2006 vivi na 

Catalunha e por casualidade foi na época em que foi a votos o estatuto que daria maior 

autonomia à Comunidade. 

Assim vi-me rodeada de amigos catalães que discutiam ferozmente o tema da 

“autonomia” ou da “independência” procurando justificações na História para me 

provar, dramatizando por vezes demais a realidade, as suas razões (“Catalonia is not 

Spain”) e no fundo para semear em mim também aquele gérmen revolucionário que na 

altura, me fascinou e assumo-o também me trouxe até aqui.  

As minhas motivações acabaram também por se transformar à medida que fui 

delineando uma possível linha de investigação, cujo output deveria ter um objectivo 

útil. Foi nessa definição que me detive. Senti sobre mim a grande pressão de fazer a 

grande descoberta, de relatar um achado científico extraordinário, nunca-visto, mas 

acabei por perceber que teria que remeter-me à mortalidade e traçar objectivos reais 

com o tempo e o material que tinha ao meu dispor. Por essa razão concentrei-me no 

facto de estar em Lisboa (que de si pode ser considerado uma extraordinária 

oportunidade já que a localização dentro de Portugal é privilegiada como plataforma de 

acesso à informação) e pensei que desde ali seria o lugar ideal para perceber até que 

ponto a cultura catalã e a língua eram divulgadas, quem o fazia e como traduzindo-se 

num maior ou menor conhecimento dos portugueses de uma Espanha plural e não de 

um todo homogéneo. 
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Em primeiro lugar achei que só uma tese que abordasse perspectivas económicas ou 

políticas teriam verdadeiramente alguma visibilidade, ou pelo menos, a necessária 

nestes casos, mas depois, ultrapassado este preconceito, cheguei a outras conclusões. 

Porque a sociedade não se desenvolve exclusivamente da economia, do comércio e das 

finanças, comecei a perguntar-me se um estudo para ser útil teria que oferecer respostas 

traduzidas em géneros ou números. Concluí que não! Porque não haveria de ser útil 

chamar a atenção para a importância de ter um sistema de ensino que nos abrisse portas 

a um universo onde coexistissem ambas as possibilidades a aprendizagem de línguas 

maioritárias e minoritárias4? Sobretudo a língua catalã, de uma cultura tão próxima 

histórica e geograficamente e com uma memória importante de preservar.  

Como é possível que na Alemanha existam 2000 alunos de catalão espalhados por todo 

o país e em Portugal por ano às vezes não cheguem a 205? 

Porque deveria eu sabendo que há uma Instituição Pública, neste caso espanhola, 

responsável pela promoção da identidade multinacional de Espanha que assume 

institucionalmente na divulgação de missão e valores esse papel de protecção e 

promoção da variedade, não exigir uma actividade que vá de encontro a esse princípio 

talvez subscrevendo as palavras de Manuel Castells “somente uma Espanha capaz de 

aceitar a sua identidade plural, poderia estar totalmente aberta a uma Europa tolerante e 

democrática.”6 possa efectivamente ser entendido este objectivo. 

Eis o meu Ovo de Colombo! 

 

                                                 
4 A situação do catalão como língua minoritária é discutida mais à frente. 
5 Dados avançados pela leitora de catalão na Universidade Nova de Lisboa a serem explorados no 
capítulo de Desenvolvimento. 
6 CASTELLS, Manuel, El Poder de la Identidad, La Era de la Información, Volúmen 2, 1997. Alianza.  
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1.2 Caracterização do problema de investigação  
 

Os dados económicos referentes às trocas comerciais entre Portugal e as comunidades 

autónomas espanholas demonstram que comparativamente com as outras comunidades 

a Catalunha é a 3ª maior parceira comercial de Portugal sucedendo à vizinha Galiza e à 

capital Madrid, sendo Espanha o país para onde Portugal mais exporta. 

De acordo com os dados mais recentes da AICEP (Agencia Internacional para o 

Comércio Externo de Portugal) referindo-se à Catalunha, “no contexto espanhol, é a 

Comunidade Autónoma que mais vende a Portugal (24,2%) e é o terceiro destino, 

depois da Galiza e Madrid, das exportações portuguesas (16,0%) para Espanha. Apesar 

do défice da balança bilateral com a Catalunha, no que respeita às trocas comerciais, as 

nossas exportações têm vindo a aumentar ao ritmo médio anual de 9,2%, no período de 

2003-2008”7. 

Por um lado, culturalmente, as iniciativas de promoção da língua pelas Instituições 

competentes são quase inexistentes no caso da Catalunha em Portugal, apenas a 

Universidade Nova de Lisboa tem uma colaboração duradoura e permanente com o 

Instituto, não existindo sequer uma delegação/centro cultural do Institut Ramon Llull 

em Lisboa, o que demonstra como Portugal não é prioritário nas actividades de 

promoção do catalão no âmbito europeu. 

Por outro lado, as actividades dedicadas à promoção da imagem de Portugal sempre 

foram ténues, concentradas apenas na província de Barcelona, com o esforço conjunto 

do Instituto Camões e do Consulado Geral de Portugal em Barcelona no caso do 

português na Catalunha de acordo com os dados do Relatório sobre as relações culturais 

entre Portugal e Catalunha encomendado pelo Instituto Camões em 2007 à Fundació 

Interarts. 

Na difusão da cultura propriamente dita, conta, actualmente, apenas com uma iniciativa 

com regularidade e permanência desde 2007, a semana da Cultura Portuguesa na 

Catalunha “Portugal Convida”8 organizado pelo Consulado de Portugal em Barcelona 

em parceria com o Turismo de Portugal e o AICEP (Agência para o Investimento e o 
                                                 
7AICEP - consultado em Setembro 2009 -  
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Documents/Como%20Vender/CVE_CatalunhaCartaDi
vulgacao.pdf 
 
8 Site consulado português em Barcelona: www.portugalconvida.net - consultado várias vezes ao longo 
2008/2009. 
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Comércio Externo de Portugal) com o patrocínio de várias entidades ligadas a sectores 

financeiros como a Caixa Geral de Depósitos. 

O que acontece em Portugal é que a difusão da cultura catalã fica entregue à única 

Instituição competente para o fazer na ausência do Institut Ramon Llull ou outros 

movimentos associativos alternativos: o Instituto Cervantes. 

Uma vez que a missão deste centro é promover a diversidade do Estado espanhol e 

nesse sentido na página web oficial é bastante explícita quanto aos seus objectivos e 

funções que para além de promover a cultura espanhola é também a de “Organizar 

cursos generales y especiales de lengua española, así como de las lenguas cooficiales 

en España.”9 um dos objectivos deste estudo é analisar até que ponto esta realidade se 

verifica. 

Para além deste, o corpo de leitores na Universidade Nova de Lisboa (e até a este ano da 

Universidade do Minho com o patrocínio da Universidade de Valência) poderia 

acumular com a missão de simplesmente ensinar, a de promover e divulgar a cultura e a 

língua catalã.  

Uma vez que existem relações económicas tão intensas com a Catalunha, porque razão 

não há uma aposta maior da parte das entidades competentes na promoção da cultura 

catalã em Portugal? Por que é que Portugal não é visto como zona prioritária?  

Quais são os critérios para abrir uma vaga para leitorado nas Universidades? 

Qual é a situação do ensino do catalão e das expressões culturais catalãs em Portugal? 

Existe? 

 

                                                 
9 SEDE INSTITUTO CERVANTES - www.cervantes.es - consultado em Setembro 2009. 
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1.3 Objectivos 
 
Este trabalho é na sua essência uma espécie de composição final do puzzle que tinha 

vindo a construir ao longo do primeiro ano do curso de mestrado de história, relações 

internacionais e cooperação só que desta vez focando uma parte da cultura catalã que é 

a língua, enquadrando-a nas relações económicas e culturais de Portugal com a 

Catalunha (e de ambos indirectamente com Espanha através do Instituto Cervantes) 

numa perspectiva sociológica.  

A intenção final seria a de tentar perceber qual a situação da cultura e língua catalã em 

Portugal, como era feita a divulgação e por que entidades (organismos públicos, 

associações, outras organizações) e quais as perspectivas de investimento neste sector 

pelos principais agentes de comércio externo português sendo esta comunidade 

considerada “principal parceiro económico de Portugal”.  

Posicionando no espaço a problemática, o objectivo é estudar a situação do catalão em 

Portugal e no tempo, a actualidade (os dados constantes neste trabalho são de 2005 até 

aos nossos dias). 

Foi feito o levantamento de 3 estudos sobre a forma de relatórios (focando as relações 

culturais, económicas e linguísticas - neste último caso não se aplicando exclusivamente 

à análise da relação com Portugal mas na generalidade dos países), no sentido de 

explorar as múltiplas dinâmicas possíveis de cooperação entre o País e a Comunidade 

Autónoma. 

Uma vez que o material documental é quase inexistente, as fontes primárias de 

informação suportam as suas linhas estruturantes. 

Daí que a apreciação dos folhetos informativos do Instituto Cervantes, (com circulação 

para cerca de 3200 pessoas em Portugal – concentradas sobretudo na zona 

metropolitana de Lisboa) as entrevistas às leitoras, e aos alunos de catalão e aos 

responsáveis pela gestão dos departamentos com relevância para este estudo são uma 

forma de procurar respostas originais às premissas problematizadas na origem deste 

estudo. 

A concretização dos objectivos deste trabalho passa também pela análise das fontes e a 

confrontação dos dados disponíveis na expectativa de poder traçar uma perspectiva de 

futuro das relações de Portugal com a Catalunha. 
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1.4 Metodologia 
 

A metodologia neste trabalho insere-se no âmbito das ciências sociais e foi sendo 

adaptada à medida dos impasses na geração da própria problemática. Desde logo foi 

feita a revisão da literatura para que fosse possível organizar o capítulo dedicado ao 

Estado da Arte, o que para muito ajudou o facto de durante o ano curricular que 

antecedeu a elaboração deste trabalho de investigação a redacção de todos os meus 

projectos ser sobre assuntos relacionados com a Catalunha como referido em cima, 

tanto que inicialmente o meu projecto estava mais direccionado para a análise de 

questões no âmbito da historiografia política (“O lugar da Catalunha no contexto 

Europeu: uma terceira identidade, a europeia. Importância da criação de políticas 

culturais através da educação e dos media como pólos projectores da imagem da 

Catalunha no exterior”10).  

Numa primeira fase a metodologia utilizada seria baseada em pesquisas usando a 

palavra-chave “Catalunha”, nas edições online dos jornais diários DN e Público, no 

período compreendido entre Janeiro de 2000 e Julho 2009 para tentar compreender qual 

a percepção dos portugueses relativamente à Comunidade através da imagem difundida 

pelos nossos meios de comunicação social. Contudo os resultados foram tão inócuos 

que não seria possível retirar conclusões a partir de um número tão reduzido de notícias 

que lhe eram dedicadas. 

Havia também a informação no site do Turismo Portugal de um Centro de 

Documentação dedicado ao clipping de todas as notícias veiculadas nos media 

estrangeiros sobre Portugal. Este centro facilitaria muito a pesquisa e catalogação da 

informação, mas acabei por descobrir que por falta de pessoal o serviço de clipping 

tinha sido encerrado e não havia nenhuma publicação disponível para consulta. Esta 

pesquisa seria útil apenas inicialmente uma vez que me propunha estudar as relações de 

forma bilateral.  

Reflectindo sobre as alternativas que restavam para criar fontes primárias não havia 

muitas opções, dada a impossibilidade de deslocar-me a Barcelona, comecei a fazer 

vários contactos via email. 

Foram várias as não-respostas mas também surpreendentemente acabei por obter 

feedbacks muito satisfatórios e inesperados, como o Cônsul Geral de Portugal em 

                                                 
10 Tema de projecto do seminário de Métodos e Técnicas de Investigação.  
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Barcelona, Bernardo Fütcher ou o Director da Area de Língua e Universidades do 

Institut Ramon Llull, Andreu Bosch. 

Houve também uma tentativa de entrar em contacto com o AICEP que me direccionou 

para o Turismo de Portugal, que segundo consta é a entidade responsável pela 

comunicação da imagem (identitária, como marca-país) de Portugal no exterior através 

da figura das Equipas de Turismo:  

“O Turismo de Portugal tem Equipas de Turismo presentes em 22 mercados emissores 

de turismo considerados prioritários, onde desenvolve e implementa as suas acções de 

promoção externa. 

As Equipas de Turismo no estrangeiro são responsáveis por actividades promocionais 

institucionais e por apoiar empresas portuguesas com objectivos de internacionalização 

nos mercados turísticos da Alemanha, da Áustria (que também coordena as acções na 

Suíça), do Brasil, da Escandinávia (alargando-se à Finlândia), de Espanha, dos Estados 

Unidos (que coordena o mercado no Canadá), de França, da Holanda (que também 

abrange a Bélgica), da Irlanda, de Itália e do Reino Unido.”11 

 

Ora foi extremamente interessante perceber que havia uma equipa de Turismo para cada 

país e exclusivamente no caso de Espanha havia uma secção/pólo especial situado na 

Catalunha! De imediato contactei a pessoa responsável pelas relações com a Catalunha 

citada como gestora de produto, Fátima Magalhães, que nunca chegou a responder ao 

meu email, enviado em princípios de Junho. 

Outra das instituições que segundo a Professora Gisela Massana12 “trabalham mais para 

favorecer a cooperação entre Portugal e a Catalunha (para além do Instituto Camões) é a 

Fundació Catalunya-Portugal”, cujos contactos - utilizados anteriormente pela 

professora e facultados pela própria (fundacatport@fundcatport.org e +34 93 217 93 58)  

estavam obsoletos. 

Em Portugal o responsável pela coordenação do ensino de português no estrangeiro do 

Instituto Camões, Sérgio D’Almeida, agiu rapidamente prometendo não só uma 

resposta célere às questões enviadas por mim por email mas também um contacto com a 

Prof. Helena Tanqueiro responsável pelos estudos portugueses na Universidade 

Autonoma de Barcelona mas suponho que por falta de insistência da minha parte que 

                                                 
11 http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%c3%aas/Pages/Homepage.aspx - consultado a 20/05/2009.  
 
12  Entrevista via email a MASSANA, Gisela, Julho 2009, desde Barcelona. 
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depois de tomada a decisão de abandonar a perspectiva de Portugal na Catalunha, não 

faria muito sentido obter a perspectiva da entidade que o promove. 

Os contactos com as leitoras de catalão foram sem dúvida os mais frutíferos, apesar de 

também não terem sido fáceis de estabelecer, normalmente os endereços electrónicos 

constantes nas páginas do Departamento de Estudos Espanhóis da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa estavam desactualizados 

os números da rede fixa eram reencaminhados para um atendedor de chamadas 

automático. 

Acabei por conseguir falar com a Prof. Neus Lagunas mas só foi possível marcar uma 

entrevista na última semana de Julho. Por sorte, nesse mesmo dia chegaria a nova 

Leitora de Catalão destacada pelo Institut Ramon Llull, a Anna Cortils, com quem 

acabei por travar uma boa amizade e dispor de uma ajuda fundamental na elaboração da 

minha investigação. 

 

Tarefa árdua foi também conseguir uma entrevista com a responsável do Departamento 

de cultura do Instituto Cervantes, (primeira tentativa em Março 2009) apercebi-me que 

o email não é um bom método de penetração nestes círculos e o ideal é mesmo insistir 

telefonando sistematicamente até conseguir agendar uma hora. 

Em ambos os casos o guião13 continha algumas perguntas de base que procuravam 

responder às questões levantadas nas problemáticas expostas anteriormente. Estas 

questões eram flexíveis e adaptavam-se às informações que o interlocutor me ia 

fornecendo e ao seu comportamento durante a entrevista (resposta a questão com 

pergunta, repetição constante da mesma ideia, contornar a questão com informação 

irrelevante, etc.). 

 

 

                                                 
13 Ver anexo I 
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1.5 Fontes 
 

Uma vez que a iniciativa de base deste trabalho de investigação tem também como 

objectivo fomentar a melhoria da cooperação entre Portugal e a Catalunha no futuro, a 

par das dificuldades em traçar um percurso de investigação, as fontes secundárias na 

maioria dos casos era inexistente ou a informação disponível era vaga ou desorganizada. 

Os principais materiais de apoio foram os relatórios constantes no capítulo dedicado ao 

Estado da Arte e a literatura de suporte encontrada anteriormente. 

Para o capítulo de Desenvolvimento foi muito importante a Base de Dados RACO.cat 

cujo acrónimo significa “Revistes Catalanes amb Accés Obert” onde dispunha de várias 

publicações de inúmeros investigadores de múltiplas áreas do saber sobre as questões 

linguísticas, culturais, identitárias e políticas entre outras na Catalunha, acessíveis, tal 

como o próprio nome indica, de forma completamente livre. 

Na Agência Nacional Programa Aprendizagem ao Longo da Vida tentei fazer o 

levantamento dos dados estatísticos relativos ao intercâmbio de estudantes de 

universidades portugueses com a Catalunha e vice-versa. Contudo não era possível 

aceder a estes Resultado: desisti desta fonte. 

Houve todavia grande necessidade de procurar nas fontes primárias material de suporte 

para a elaboração deste trabalho. O desafio foi grande, primeiro tive que desistir da 

ideia de estudar as relações de forma bilateral, dada a impossibilidade de me deslocar à 

Catalunha para procurar determinar a presença de Portugal na Comunidade. 

Só para poder fazer uma requisição do Relatório: Relações culturais entre a Catalunha 

e Portugal: Perspectivas para o Futuro na Biblioteca do Instituto Camões foi 

necessário pedir autorização via email à própria Simonetta Luz Afonso, directora da 

instituição. Como seria de esperar, a resposta demorou cerca de dois meses até que 

decidi voltar a contactar o Instituto via telefónica para saber o que se estava a passar e 

descobrir que por motivos de catalogação e reorganização da Biblioteca o meu pedido 

ainda não tinha sido diligenciado pela responsável. 

Sendo assim depois da odisseia da bibliografia de suporte, foi retirada informação 

também dos folhetos informativos com a programação cultural do Instituto Cervantes 

organizada da seguinte forma: Cada folheto continha uma média de 20 iniciativas e a 

informação estava organizada quadrimestralmente, exceptuando [Janeiro, Fevereiro e 
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Março] agrupados assim uma vez que em Agosto o Instituto se encontra fechado e o 

quadrimestre de “Primavera/Verão” torna-se [Abril, Maio, Junho, Julho]. 

A análise foi feita de forma quantitativa (por número de eventos) e também qualitativa 

(tendo em conta se os agentes culturais citados eram oriundos da Catalunha, se no texto 

eram denominados pela sua Comunidade Autónoma de origem ou como espanhóis, se 

para além da Catalunha havia a representação ou (subrepresentação) de outras 

Comunidades). 

A série de entrevistas que foram realizadas, centraram-se em pessoas-chave nos 

processos de decisão ou execução das práticas que poderiam favorecer a vitalidade do 

catalão em Portugal: 

 

Fontes Orais: 

 

1. Representante do centro de línguas do Institut Ramon Llull, Leitora de 

Catalão na FSCH da Universidade Nova de Lisboa e tradutora de 

Português para Catalão – Prof. Anna Cortils 

2. Representante do centro de línguas do Institut Ramon Llull, Leitora de 

Catalão na FSCH da Universidade Nova de Lisboa – Prof. Neus Lagunas 

3. Professora de língua espanhola na FSCH da Universidade Nova de 

Lisboa, de origem catalã – Prof. Gisela Massena 

4. Tradutora de obras de Catalão para Português - Editora Teorema – 

Umbelina Sousa 

5. Representante da Área de Língua e Universidades do Institut Ramon 

Llull em Barcelona - Andreu Bosch 

6. Representante do Departamento de Cultura do Instituto Cervantes em 

Lisboa: Luísa López  

7. Assistente do Departamento de Cultura do Instituto Cervantes em 

Lisboa: Isabel Sanchéz 

8. Chefe da Biblioteca Gonzalo Torrente Ballester do Instituto Cervantes 

em Lisboa: Cecilia Gandára. 

9. Representante Direcção de Serviços de Coordenação do Ensino de 

Português no Estrangeiro do Instituto Camões em Lisboa - Sérgio de 

Almeida 
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10. Representante do Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões na 

Universidade Autónoma de Barcelona – Prof. Helena Tanqueiro – (não 

se realizou) 

11. Associação Catalunya-Portugal (impossível de estabelecer contacto) 
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2. Desenvolvimento 

 
2.1 Estado da Arte 
 

As relações culturais entre Portugal e a Catalunha foram estudadas de forma mais 

organizada pela primeira vez num relatório encomendado pela Fundació Catalunya-

Portugal e o Instituto Camões à Interarts, este estudo começa por expor os motivos que 

estiveram na base da elaboração deste documento distinguindo a sua importância dentro 

do espaço peninsular, neste caso justificando-o com motivos de afinidades históricas, 

geográficas e demográficas apesar das respectivas diferenças em termos políticos 

(Nação versus Estado); e por outro lado dentro do espaço colocando Portugal e a 

Catalunha como regiões do sul da Europa com problemáticas comuns: 

“os desafios da modernização nos anos 80 e 90, o êxito das centralidades internacionais, 

a visibilidade dos meios de comunicação, a incorporação das tecnologias da informação, 

o turismo cultural, a presença em redes e circuitos, a produção artística, as indústrias 

culturais, a formação dos criadores e agentes culturais”14.  

De acordo com os autores, os elementos de veiculação cultural devem ser estimulados 

tendo como base a cooperação internacional, face ao rumo das políticas europeias e à 

crescente descentralização dos Estados. 

 

O objectivo deste estudo é orientar os agentes culturais portugueses e catalães de forma 

a aumentar as suas formas de cooperação cultural.  

Especificamente: 

- Identificar sectores com maior potencial de cooperação 

- Identificar tipos de acções possíveis para reforçar essa cooperação 

- Aumentar a visibilidade de Portugal na Catalunha e vice-versa 

- Analisar as dinâmicas de cooperação entre agentes culturais portugueses e catalães e 

perceber se são relações sinérgicas. 

 

Objectos de estudo: 

- Difusão exterior da língua e cultura, 

                                                 
14 INTERARTS Fundació – Pág. 2 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
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- Literatura 

- Arquitectura 

- Artes plásticas e cénicas 

- Música 

- Cinema 

- Património 

- Cultura Popular 

- Cooperação em Política cultural 

 

Para a elaboração deste relatório15 a compilação de informação passou por: entrevistas, 

questionários e investigação documental. As entrevistas com protagonistas da vida 

cultural portuguesa e catalã e representantes de instituições com peso em matéria de 

política cultural. (14 Catalunha e 12 em Portugal) 

Para além disso foram recebidos 29 inquéritos que pretendiam recolher informações 

sobre: o tipo de agente ou actividade cultural: actividades, enquadramento, origem dos 

recursos financeiros, características da internacionalização (redes ou projectos 

europeus), perguntas para avaliar o grau de conhecimento da cultura portuguesa na 

Catalunha em cada sector e da cultura catalã em Portugal e qual o tipo de intercâmbio 

entre as entidades catalãs e portuguesas e semelhanças nas dinâmicas de trabalho. 

No âmbito da investigação documental foram feitas pesquisas disponíveis online das 

várias entidades que por qualquer razão não tivessem respondido aos questionários, ou 

cuja informação não tivesse sido recolhida através de entrevista (60 instituições catalãs 

e 50 portuguesas). 

Foram também realizadas consultas às instituições por via telefónica e email.   

                                                 
15 INTERARTS Fundació – Pág. 3 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
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Principais conclusões em detalhe relativamente a cada um dos objectos de estudo:  

 

• Difusão da cultura:  

 

O factor dominante apontado é a desigualdade entre a presença de instituições 

portugueses na Catalunha e a falta de representação catalã em Portugal ficando a 

difusão cultural da comunidade autónoma a cargo das instituições espanholas (Instituto 

Cervantes). 

 

A Promoção da cultura Portuguesa: Instituto Camões – Dos 2 centros que existiam em 

Espanha na altura em que foi realizado o estudo em análise (2002), um em Vigo, Centro 

Cultural, inaugurado em 1998, outro em Barcelona, centro de língua, este último com 

maior vinculação ao meio universitário partilhando com a Universidade Autónoma e a 

Universidade de Barcelona e a Escola Oficial d’idiomes de Barcelona 2 leitores. 

 

A Promoção exterior da cultura catalã estava a cargo do COPEC – Consorci Catalã de 

Promoció Exterior de la Cultura de la Generalitat de Catalunya, cujo trabalho de 

promoção não dá apenas ênfase à difusão da língua catalã, foi desde 1993 responsável 

pelo apoio às manifestações de cultura catalã no exterior16 (a partir de 2002 foi 

praticamente substituído pelo Institut Ramon Llull). 

Deu apoio às manifestações da cultura catalã no estrangeiro, organizou missões 

culturais europeias na Catalunha, mas o que interessa realçar é que das 6 delegações no 

estrangeiro em Londres, Bruxelas, Paris, Milão, Copenhaga e Berlim e estabeleceu 

acordos com Baden-Wüttemberg, Roine-Alps-Lombardia, Flandres-Quebec, 

Languedoc-Roussillon e Midi-Pyrenées e nunca fez nenhum protocolo que incluísse 

Portugal o que leva a concluir que não é um país prioritário. 

 

• A Promoção exterior da cultura espanhola: Instituto Cervantes  

 

”A actividade cultural do Instituto Cervantes, não outorga prioridades à representação 

cultural dos diferentes territórios espanhóis mas tenta representar a qualidade 

                                                 
16 INTERARTS Fundació – Pág. 6 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
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plurilingue e pluricultural de Espanha”17.  

Por isso oferece cursos de catalão, promove exposições, ciclos de cinema, colabora com 

as instituições culturais portuguesas (universidades, Fundação Calouste Gulbenkian, 

Culturgest, etc.) e a Embaixada espanhola e dos países latino-americanos. 

De acordo com o relatório as instituições catalãs não aproveitaram o potencial de apoio 

do Instituto Cervantes para as actividades de divulgação da sua própria cultura como o 

fez a Xunta de Galícia. 

 

• A Embaixada de Espanha em Portugal:  

 

O adido cultural da Embaixada de Espanha não tem grande relevância por falta de 

orçamento apenas cumpre actos de natureza institucional, uma vez que cabe ao Instituto 

Cervantes essa missão. 

 

• O Consulado de Portugal em Barcelona:  

 

O consulado cede as suas instalações para actos relacionados com a cultura portuguesa e 

assume a representação diplomática em diversas iniciativas externas. “A iniciativa do 

Consulado no terreno cultural é reduzida já que corresponde ao Instituto Camões e ao 

ICEP que dispõem de meios orçamentais no que diz respeito à cultura”18.  

 

• O Instituto do Comércio Exterior de Portugal:  

 

Tem uma delegação em Barcelona das 3 na Península, as suas competências em matéria 

cultural são orientadas para dar um valor acrescido aos produtos das empresas 

portuguesas. 

O ICEP organizou algumas actividades concretas de promoção cultural, que denominou 

«Perfil de Portugal» em Madrid (2000 e 2002) e Barcelona (2001): 

”Estas acções constituem-se como eventos de grande visibilidade mas de escassa 

permanência: um desembarcar de protagonistas da cultura portuguesa paralelo a 

encontros bilaterais de empresas, em que a cultura reforça a imagem da indústria 
                                                 
17 INTERARTS Fundació – Pág. 7 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
18 INTERARTS Fundació – Pág. 8 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 



 21 

portuguesa (…). Estas acções de custos elevados, estabilidade incerta e visibilidade 

pontual são grandes representações da cultura portuguesa, faltando-lhes, no entanto, 

uma periodicidade previsível que lhes permita um enraizamento, o qual seria possível 

especialmente por compromissos mais estáveis com as instituições locais.”19  

Nos últimos anos estas iniciativas têm-se mantido com uma frequência constante. 

 

• O Gabinete das Relações Internacionais do ministério da cultura: 

 

”O gabinete canaliza as solicitações de cooperação ou de apoio recebidas das várias 

embaixadas portuguesas para o Instituto do ministério correspondente. As acções nas 

quais houve participação dos organismos do ministério da cultura português ilustram a 

pouca importância relativa à cooperação com a Catalunha”.20 Na verdade, os 

investigadores chegaram à conclusão que as várias acções resultaram da vontade de 

agentes interessados e não de acordos inter-estatais sendo o Estado espanhol 

centralizador de todas as iniciativas. 

 

• As Instituições e acções locais de promoção da cultura:   

 

O dado mais premente retirado deste ponto generalizável aos demais é que todas as 

actividades se concentram em Barcelona.  

O Departamento de Filologias Galega e Portuguesa da Universidade de Barcelona, 

apesar dos esforços dos docentes, através da produção de estudos universitários, a 

organização de conferencias e outras actividades de difusão da língua portuguesa, 

acabam por ficar detidos por um entrave económico, um orçamento de apenas 360€ 

destinado a essas actividades21. 

 

A Escola Oficial d’idiomes de Barcelona organiza a actividade de promoção cultural 

portuguesa mais antiga da Catalunha através de fóruns para o intercâmbio de 

experiências de professores de português língua estrangeira, contudo com o horário 

proposto para as manhãs acaba por ter fraca assistência. 
                                                 
19 INTERARTS Fundació – Pág. 9 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
20 INTERARTS Fundació – Pág. 9 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
21 INTERARTS Fundació – Pág. 10 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 



 22 

 

• O Ensino Universitário:  

 

“A intensificação de relações económicas e culturais fizeram aumentar o número de 

novos alunos nos cursos existentes”.22  

Pelo menos até 2002 a Universidade de Barcelona era a única na Catalunha que oferecia 

a licenciatura em Filologia Portuguesa. A possibilidade de estudar a língua portuguesa 

começou apenas em 1953 e até 1994 esteve associada sempre a filologia galega. Desde 

2000 com a revisão dos planos de estudo ambas as filologias se tornaram 

independentes. A Filologia Portuguesa da UB passou a contar com 5 professores e uma 

leitora do Instituto Camões. 

Os dados de 2000-2001 contavam com 30 estudantes da especialidade e 575 

matriculados na disciplina de português como optativa. “É perceptível que desde há 

uns anos, houve um aumento devido à saída profissional dos estudos nos âmbitos 

da tradução técnica, no sector editorial e no ensino de português”23 

 

A licenciatura de Tradução e Interpretação da Universidade Autónoma de Barcelona 

teve início em 1988: “o sucesso da língua portuguesa no plano de estudos da actual 

licenciatura em tradução e interpretação é evidente no aumento do tipo de cadeiras que 

são oferecidas; o português é língua C24 e cresceu o número de cadeiras relativas e foi 

incluída como disciplina de interpretação e retroversão.”25 

Ainda relativamente ao crescimento acentuado do número de estudantes de português: 

“O aumento do número de alunos é espectacular de 8 em 1992 passou-se a 150 

matrículas em 2001-2002.”26 A explicação para este aumento deve-se à percepção 

favorável do português como meio de inserção no mercado laboral e por outro lado à 

sua preferência em termos de opção da língua C.  

 

No que diz respeito à Mobilidade Universitária : É difícil avaliar o potencial de 

Portugal como destino de mobilidade, de acordo com o relatório das relações culturais 
                                                 
22 INTERARTS Fundació – Pág. 11 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
23 INTERARTS Fundació – Pág. 12 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
24 Línguas que o aluno não conhece quando inicia o seu estudo. 
25 INTERARTS Fundació – Pág. 12 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
26 Idem. 
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entre a Catalunha e Portugal, consideraram que as universidades portuguesas não 

tinham tanta visibilidade como as suas congéneres europeias (excluindo Direito em 

Coimbra, Arquitectura ou Filologia) e não apresenta o aliciante de praticar uma língua 

estrangeira que se aprendeu como o inglês o francês. Contudo o baixo custo de vida e a 

fácil compreensão da língua, são motivos que naquela altura eram vistos como 

aliciantes para selecção de Portugal como destino de mobilidade. 

Mesmo assim “Nas Universidade públicas catalãs o intercâmbio com Portugal é 

especialmente numeroso nas Universidades Central e Autónoma”27. No total em 2001-

2002, estudaram em Portugal 93 alunos catalães e 153 portugueses frequentarem as 

universidades catalãs.  

 

Relativamente à difusão da língua é considerada a área onde o intercâmbio é mais 

desigual “a evolução de um interesse por Portugal, ligado ao progressivo conhecimento 

das duas culturas e ao aumento da actividade económica.”28 Facto óbvio uma vez que 

em Portugal todo o ensino do catalão é veiculado apenas pelo leitorado do 

Departamento de Estudos Italianos e Espanhóis da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa enquanto que em Barcelona há várias 

instituições que se dedicam ao ensino de português. 

”A actividade económica e o melhor conhecimento do país popularizam o ensino do 

português na Catalunha enquanto que os portugueses não associam o seu conhecimento 

da Catalunha à aprendizagem da língua catalã e servem-se do castelhano para as 

relações económicas e culturais.”29 

Em relação à difusão da língua portuguesa, o português está dentro do grupo de línguas 

europeias consideradas como alvo de menor procura e com motivações diversas para a 

sua aprendizagem, a par do italiano ou holandês. Dentro deste grupo tem uma tendência 

marcada e crescente mas o italiano acaba por ser preferido por “existir uma imagem 

mais presente da cultura italiana” na Catalunha.30 

 

• Escola Oficial d’Idiomes 

                                                 
27 INTERARTS Fundació – Pág. 13 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
28 INTERARTS Fundació – Pág. 14 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
29 Idem. 
30 INTERARTS Fundació – Pág. 15 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
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Das 16 EOI existentes na Catalunha, apenas a de Barcelona-Drassanes oferece um curso 

de português (assim como outras línguas do grupo C). “da mesma forma, os dados que 

há do ensino do português na EOI mostram estabilidade e crescimento da procura do 

ensino desta língua”31 – A selecção dos candidatos é feita através de concurso. Os 

últimos dados revelaram que a maioria dos alunos seleccionados para o curso de cursos 

de língua portuguesa aquando do concurso às vagas para os vários cursos de línguas 

puseram português como primeira escolha. Chegaram mesmo a abrir um curso de verão, 

facto que só acontece com as línguas com maior procura. 

 

Curiosamente nos serviços linguísticos da comunidade universitária nenhum oferece 

cursos livres de português nem mesmo as duas instituições onde o português constitui 

uma parte do plano de estudos de Filologia ou Tradução, a UAB ou a UB. 

 

O Centro de língua portuguesa do Instituto Camões não organizavam cursos de línguas 

mas as suas duas leitoras dão aulas na UAB e UB – embora esses cursos decorram 

actualmente no Institut de Llengües e Cultures del Món, situado na Rambla de 

Catalunya. 

A intervenção acaba por se materializar através da atribuição de bolsas para traduções32 

[ver nota de rodapé], projectos de investigação nas áreas de história, cursos em Portugal 

ensino à distância. 

 

No âmbito do ensino secundário encontrou-se o caso isolado de uma escola secundária 

no Vallés que oferece língua portuguesa como disciplina de livre escolha, motivada por 

um antigo aluno da EOI. 

 

Os cursos livres de português são feitos unicamente nas escolas privadas. Os cursos são 

organizados de acordo com a procura e esta é feita de forma dispersa e concreta e 

poucas vezes são feitos cursos extensos. 

 

                                                 
31 Idem. 
32

Prémio de Tradução Giovanni Pontiero, organizado anualmente com a Facultat de Traducció i d'Interpretació da 
Universitat Autònoma de Barcelona. O Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões de Barcelona está sedeado 
na Facultat de Traducció i d'Interpretació da Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), no campus de Bellaterra. A 
responsável do centro é a Dra. Helena Tanqueiro, que conta com o apoio de Jofre Pons i Casanovas, bolseiro do 
Instituto Camões, e Sílvia Puig Garcia, bolseira da UAB. 
http://www.portugalconvida.net/pt/section.php?s=3 – 1 Agosto 2009. 



 25 

• Difusão da língua catalã:  

 

Desde meados dos anos 90 devido a motivação exclusivamente universitária é 

ministrado um curso de catalão na Universidade Nova de Lisboa. Em oposição aos 3 

leitorados de galego financiados pela da Xunta da Galícia havia na altura em que este 

relatório foi executado apenas um da Catalunha. 

 

Neste campo as conclusões tiradas pelo relatório das relações culturais entre a 

Catalunha e Portugal, foram muito interessantes ou diria mesmo, diplomáticas: “a 

promoção da cultura catalã em Portugal não conta com nenhum instrumento que opere 

sobre o terreno. As instituições culturais espanholas presentes em Portugal (Instituto 

Cervantes e o Adido Cultural da Embaixada espanhola) não discriminam, pela sua razão 

de ser, a promoção cultural por motivos de base nem insistem, na sua diferenciação.”33 

É curioso o uso de expressões como “pela sua razão de ser”, “por motivos de base” para 

justificar a não intervenção do Instituto, uma vez que a própria Constituição Espanhola 

prevê o “respeito” e a “protecção” dessa variedade linguística na qual se deveria 

encontrar um esforço maior pela promoção de línguas como o catalão.  

“Artículo 334 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 

cultural que será objeto de especial respeto y protección.”  

Para além disso o próprio COPEC “não tem nenhuma delegação em Portugal e a sua 

actuação neste país é muito menor em comparação com a actuação nos países do centro 

e norte da Europa.”35 situação que se manteve com a inauguração do Institut Ramon 

Llull como veremos ao longo deste capítulo de desenvolvimento. 

 

Outra conclusão foi que “A estreiteza dos laços económicos não comportou pelos 

portugueses nenhum valor acrescentado à aprendizagem do catalão, o que aconteceu, 

sim, na Catalunha, no que diz respeito ao português.” Prevendo-se como única solução 

                                                 
33 INTERARTS Fundació – Pág. 20 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
34 Artigo 3º Constituição Espanhola 1978. 
35 INTERARTS Fundació – Pág. 20 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
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possível “o instrumento de difusão do catalão em Portugal teria que ser suportado 

institucionalmente a partir da Catalunha”36  

 

• Breves notas sobre outros âmbitos de relação cultural: 

 

1. Literatura 

O intercâmbio cultural no sector da literatura , foi considerado dos “mais estáveis entre 

a Catalunha e Portugal” pelos investigadores, sendo que “a presença literária portuguesa 

na Catalunha beneficia da presença das instituições e mecanismos estáveis de difusão, 

enquanto que a literatura catalã não tem uma actividade constante de promoção em 

Portugal e o seu conhecimento é muito escasso.”37 

Neste panorama destacam-se dois nomes: Félix Cucurull e Manuel Seabra, dois 

intelectuais do século XX que se encarregaram da tradução para português de autores 

portugueses e autores catalães para português, respectivamente, sobretudo a partir de 

1974 – período de democratização e liberalização do catalão. 

 

Se por um lado há uma forte concertação por parte das instituições públicas (ministério 

cultura, instituto Camões, Universidades, etc.) e privadas (indústria editorial) e sector 

terciário (Fundació Catalunya Portugal, Associação Translit, Aula Poesia, etc.) por 

outro, os agentes culturais avaliam como discreta a promoção da literatura portuguesa 

na Catalunha. 

Já a promoção da literatura catalã em Portugal carece do apoio de entidades assentes em 

Portugal devido a uma predisposição maior do mercado literário dos anos 80/90 para 

absorver obras da literatura estrangeira traduzidas para português ou de autores de 

língua castelhana “nomes como António Muñoz Molina, Enrique Vila-Matas, Javier 

Marias, Almudena Grandes e muitos outros são perfeitamente conhecidos em 

Portugal”38.  

 

“A falta de iniciativas portuguesas a respeito da literatura catalã, assim como a difusão 

minoritária da literatura catalã em Portugal não favorecem o conhecimento nem o 
                                                 
36 INTERARTS Fundació – Pág. 20 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
37 INTERARTS Fundació – Pág. 21 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
38 INTERARTS Fundació – Pág. 22 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
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interesse pela literatura catalã”39. Contudo, segundo este relatório há um interesse de 

ambas as partes. 

 

 

 

                                                 
39 INTERARTS Fundació – Pág. 25 - Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: 
Perspectivas para o Futuro – Barcelona – 2002. 
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• Relações Económicas 

 

De acordo com a AICEP (Agência Internacional para o Comércio Externo de Portugal) 

Espanha é o maior parceiro económico de Portugal, sendo a Catalunha uma das 

Comunidades Autónomas que realiza mais trocas comerciais com o país. As trocas 

comerciais transfronteiriças que eram praticamente inexistentes, representam 

actualmente cerca de 40% do total do comércio entre os dois Países com destaque para a 

Galiza, que representa cerca de 23% do total das importações espanholas com origem 

em Portugal. Também Madrid (com uma quota de 17%) e a Catalunha, (com cerca de 

16%), são mercados importantes. Estas três Comunidades representam mais de 55% das 

exportações portuguesas para Espanha.  

 
    1 Fonte: AICEP 
 

A Catalunha tem cerca de 7,5 milhões de habitantes concentrada maioritariamente na 

província de Barcelona com 5,3 milhões de habitantes. É nesta Comunidade Autónoma 

também que vive cerca de 22% da população estrangeira total de Espanha. Em relação 

aos portugueses, 100 600 registadas pelo INE espanhol, 15% reside na Galiza, 13% 

Madrid e 12% Catalunha40. 

                                                 
40 AICEP – Portugal – Mercados informação de negócios: Espanha e as Comunidades Autónomas: Maio 
2008 [http://a.icep.pt/mercados/infonlmercados.asp#espanha] 
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No que diz respeito às relações económicas entre os dois países: o investimento directo 

de Portugal em Espanha coloca a Catalunha como a segunda Comunidade mais 

atractiva para as empresas portuguesas com 38% do investimento total face aos 53% de 

Madrid e aos 3% da Galiza “De acordo com dados publicados pela Dirección General 

de Comercio e Inversiones em Março de 2008, o investimento português em Espanha 

em 2007 foi inferior ao registado no ano anterior (…) Portugal foi o 13º maior 

investidor estrangeiro em Espanha. No ano anterior ocupou a 5ª posição.” (AICEP, 

2008). 

Das 298 empresas espanholas com capitais portugueses, 75% estão em Madrid, Galiza 

ou Catalunha. Para além disso a Catalunha é líder de exportações a nível nacional (50 

000 milhões de Euros em 2007) sobretudo de produtos químicos, bens de equipamento 

e do sector automóvel. 

O relatório económico de informação de negócios sobre os mercados das Comunidades 

Autónomas de Espanha da Agência para o Investimento e o Comércio Externo de 

Portugal de Maio 2008 classifica a Catalunha em função da concentração sectorial das 

exportações dentro do mesmo grupo que a Comunidade Valenciana ambas oferecem 

uma gama de exportações muito diversificadas. 

Também na área das principais comunidades importadoras destaca-se concentrando 

(28%) juntamente com Madrid (21%) metade das compras espanholas ao exterior (resto 

do mundo), sobretudo de produtos químicos, bens de equipamento, produtos do sector 

automóvel e manufacturas de bens de consumo. 

 

As trocas comerciais entre Portugal e a Catalunha são igualmente representativas, é a 

terceira que mais compra a Portugal e a que mais exporta para Portugal. “cf”41 

 

No site do consulado geral de Portugal em Barcelona, portugalconvida.net, com 

informações sempre actualizadas sobre as relações culturais e económicas entre 

Portugal e a Catalunha, há dados de 2008 que dão ainda mais ênfase a este clima de 

trocas de balança positiva para ambos: 

”- Em 2008 (até Novembro incluído), o valor total do comércio bilateral entre Portugal 

e Espanha foi de 23.665 milhões de euros, um acréscimo de 1,6% relativamente ao 

                                                 
41 AICEP – Portugal – Mercados informação de negócios: Espanha e as Comunidades Autónomas: Maio 
2008. [http://a.icep.pt/mercados/infonlmercados.asp#espanha] 
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mesmo período do ano anterior (23.292 milhões de euros). 

- O valor total do comércio com a Catalunha em 2008 (até Novembro), foi de 4.930 

milhões de euros, o que representa 20,83% do total do comércio ibérico. 

- A Catalunha é a Comunidade autónoma com o maior superavit comercial com 

Portugal - 2.219 milhões de euros em 2008. 

- O crescimento das exportações catalãs para Portugal registou, em 2008, um 

incremento de 2,63% em relação ao mesmo período de 2007, passando de 3.483 para 

3.575 milhões de euros.”42 

 

O cenário visto da perspectiva da Catalunha perde ao nível das importações de Portugal, 

se comparado com a bateria de outros países exportadores para a Catalunha e nesse 

sentido, sobretudo enquadrados no contexto europeu, poderia ser uma possibilidade de 

conseguir alguma cota de mercado. 

Não deixa também de ser curioso que face ao clima de crise que se vive actualmente, a 

informação dos relatórios económicos do AICEP anunciem um aumento das 

exportações.  

                                                 
42 Dados recolhidos da secção de economia do site www.portugalconvida.net em Julho 2009. 

3 - Exportações 2008 da Catalunha 2 - Importações 2008 para a Catalunha 
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A Catalunha é, entre as Comunidades Autónomas espanholas, o terceiro principal 

destino para as exportações portuguesas para Espanha, após a Galiza e Madrid (1.954 e 

1.425 milhões de euros respectivamente). Em 2008, estas representaram um total de 

1.355 milhões de euros, um aumento de 3,13% em relação ao total de 1.314 milhões 

registado no mesmo período de 2007. 

Os dados da AICEP revelam ainda que existem, neste momento, 44 empresas com 

capital português na Catalunha, num total de 333 em toda a Espanha, representando 13 

% da globalidade.  

Uma das informações mais recentes nesta dinâmica relação comercial entre a Catalunha 

e Portugal, é a organização pela AICEP de uma acção muito específica denominada 

“Como vender na Catalunha” em cuja carta de divulgação a Agência reitera que “a 

Catalunha é considerada por um painel representativo da comunidade económica 

estrangeira ali instalada como ideal para viver e fazer negócios. 

Este posicionamento de si é bastante revelador do duplo posicionamento face à 

Catalunha, reconhecendo as oportunidades económicas separadamente do todo em 

Espanha mas ignorando, como veremos na continuação deste trabalho, a expressão da 

sua cultura. 
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2.2 Definições de Nacionalismo e Identidade Cultural: a língua e a 
cultura, fronteiras da Nação Catalã.  

Para entender a importância da língua catalã julgo que seria importante abordar as 

questões relativas ao nacionalismo catalão, nas quais a luta pela sua afirmação também 

se insere. Considero pois um dos primeiros desafios de qualquer trabalho de 

investigação que tente retratar questões relacionadas com nacionalismo perante a 

aparente impossibilidade de definir esta corrente, basta para isso fixar-nos por exemplo 

no pendor subjectivo da expressão “aspirações comuns”. Benedict Anderson em 

Imagined Communities afirma que uma das razões desta vasta gama de significados 

para nacionalismos parte da tendência do senso comum de classificá-lo como ideologia: 

“Part of the difficulty is that one tends unconsciously to hypostasize the existence of 

Nationalism-with-a-big-N (rather as one might Age-with-a-capital-A) and then to 

classify it as an ideology. (Note that if everyone has an age, Age is merely an analytical 

expression.) It would I think, make things easier if one treated it as if it belonged with 

‘kinship’ and ‘religion’, rather than with ‘liberalism’ or ‘fascism’.”  

Já para Joana Miranda43 nacionalismo é “a corrente ideológica que exalta a nação, 

considerando-a uma comunidade humana que tem a mesma origem, os mesmos 

interesses, os mesmos costumes, as mesmas aspirações. Enquanto ideologia, o 

nacionalismo contem três ideias fundamentais: a ideia de que uma dada população deve 

ser capaz de constituir instituições e leias com as quais determine o seu próprio futuro, a 

ideia de que cada população possui um dado conjunto de características que a 

identificam enquanto nação e, por último, a ideia de que o mundo está dividido num 

certo número de nações distintas.” a investigadora vai mais longe em relação às origens 

do nacionalismo encontrando na Revolução Francesa em 1789 um preâmbulo, uma 

espécie de anunciação do que seria o Nacionalismo moderno “ao afirmar o direito à 

unidade e independência dos povos irmanados pela mesma língua,  raça, história e 

tradições.” A origem dos nacionalismos é outra temática que poderia dar azo a um 

elenco de teorias distintas, mas julgo que mais importante neste ponto será abordar a 

distinção entre aqueles elementos que compõem a matéria-prima do nacionalismo, são 

eles o Estado e a Nação que numa dimensão mais avançada se traduzirão numa busca 

                                                 
43 MIRANDA, Joana, A identidade nacional: do mito ao sentido estratégico: uma análise 

psicossociológica das comparações entre portugueses e os outros.  Oeiras:  Celta Editora,  2002. 
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pela Identidade e pela designação dos seus respectivos Povos (tendo em conta que 

normalmente o direito à autodeterminação é correntemente evocado nestas situações). 

A tentativa mais ousada e sem dúvida criativa de explicar o que é uma nação é de 

Benedict Anderson “it is an imagined political community - and imagined as both 

inherently limited and sovereign”, essa comunidade imaginária é limitada 

territorialmente, é soberana e constituída por indivíduos que partilham algo de comum e 

que estariam unidos por relações horizontais, tratando-se de uma identidade colectiva 

extensível de forma a incluir outros que apesar de nunca serem conhecidos carregam no 

mesmo lugar do subconsciente a imagem da sua comunhão, e partilham de um mesmo 

sentido inequívoco de fraternidade entre os membros da comunidade que os faz estar 

dispostos a morrer por estas construções do plano imaginário. 

Joana Miranda corrobora esta perspectiva (a própria cita Anderson para explicar o 

conceito de nação) acrescentando que “a imaginação da nossa nação é o aspecto mais 

óbvio do nacionalismo, é uma imaginação construída em torno da primeira pessoa do 

plural, do “nós”, do “quem somos.” 

Contudo o conceito de Nação aplicado ao caso da Catalunha e de outros poderá ser 

melhor compreendido à luz do conceito de Estado. Enric Prat de la Riba44 para explicar 

a condição “única” da Catalunha como Nação sem Estado atribui a este último a função 

de gestor político que deve canalizar recursos com o objectivo de salvaguardar a sua 

independência: “porque o Estado consiste em uma organização política, um poder 

independente no plano externo, e supremo no interno, provido de recursos humanos e 

financeiros para sustentar a sua independência e autoridade.” Geralmente no âmbito do 

direito constitucional o Estado está definido como sendo uma estrutura definida por três 

elementos: o território, o povo e soberania. As concepções destes teóricos tudo levam a 

crer que o aglutinador dos elementos que constituem o Estado é à identidade. O Estado 

é a versão real materializada desses três elementos, já a Nação situa-se no plano das 

ideias, do imaginário. 

Benedict Anderson sugere a necessidade também de encontrar respostas para algumas 

das questões relacionadas com os nacionalismos procurar na história os motivos da sua 

                                                 
44 PRAT de la RIBA, Enric “La nacionalitat catalana” in CASTELLS, Manuel, El Poder de la Identidad, 
La Era de la Información, Volúmen 2, 1997. Alianza.  
 



 34 

génese, das alterações sofridas ao longo dos tempos e o porquê da sua legitimidade estar 

outorgada por argumentos do foro emocional. 

 “My point of departure is that nationality, or, as one might prefer to put it in view of 

that world’s multiple significations, nation-ness, as well as nationalism, are cultural 

artefacts of a particular kind. To understand them properly we need to consider 

carefully how they have come into historical being, in what ways their meanings have 

changed over time, and why, today they command such profound emotional 

legitimacy.” 

Curiosamente muitos catalães advogaram e advogam ainda afinidades históricas sentido 

com Portugal, ora no sentido político, ora cultural. Veja-se o caso de fundadores do 

catalanismo como Prat de la Riba e Rovira i Virgili terem no período entre 1901 e 1923 

idealizado uma confederação ibérica que incluía Portugal de acordo com o historiador 

Xosé Manuel Nuñez Sanchez: “Prat de la Riba rechazaba el independentismo y abogaba 

por una federación de nacionalidades ibéricas que incluyese a Portugal. Y en esta 

federación corresponderia a Cataluña una función modernizadora y directora, que habría 

de regenerar el Estado e impulsar un imperialismo colonial hacia el exterior.”45, não 

deixa de ser interessante, especialmente à luz de uma manifestação de cumplicidade 

com Portugal expressada há pouco pelo vice-presidente do Governo Autónomo da 

Catalunha, Josep-Lluís Carod Rovira, notícia do jornal O Público em que afirmou 

“Portugal deve perceber que a independência da Catalunha nada tem a ver com 

regionalização. A Catalunha é como Portugal mas sem os Restauradores”. 46 

Felix Cucurull que escreveu uma obra totalmente dedicada às relações entre ambos no 

ano de 1976 com o título: “Dos pobles ibérics; Portugal i Catalunya.” defendia 

claramente uma concepção iberista desta relação, apoiada em exemplos históricos e 

perspectivas de actividades culturais comuns: “[referindo-se a Joan Maragall] E chegou 

às comuns entranhas ibéricas através da alma da sua Catalunha (…) E que projectos os 

seus para ligar esta irmandade ibérica fazendo entrar nela os Portugueses! Nas suas 

                                                 
45 Página 54 
46 http://ww2.publico.clix.pt/print.aspx?id=1329153&idCanal=undefined – 18-05-2008 
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últimas cartas só quase me falava disso. Propunha-me que fundássemos uma revista, 

talvez a editarmos aqui, escrita em castelhano, catalão, português.”47 

Contudo outro autor catalão que estabelece comparações com Portugal, Josep Llobera, 

de acordo com um estudo realizado por Manuel Villaverde Cabral, o politólogo catalão 

não é tão optimista em relação ao passado (dir-se-ia melhor sucedido) comum entre 

Portugal e Catalunha: “Paradoxalmente no mesmo livro onde o caso da Catalunha é 

abundantemente abordado no contexto ibérico, o autor considera que ‘o facto de 

Portugal se ter convertido em estado independente e de ter permanecido como tal foi, 

em grande medida, o resultado de um acidente histórico”48  

É normal que Manuel Villaverde Cabral interprete criticamente este enunciado 

declarando que “essa conclusão não se limita a ferir as convicções dos nacionalistas 

portugueses, em contraste com a firme convicção do autor a respeito do “potencial 

etnonacional da Catalunha, apesar de esta não ter logrado transformar esse “potencial” 

em Estado, nem na mesma altura em que o Estado português conseguiu recuperar sua 

autonomia em relação ao rei de Espanha no século XVII nem mais tarde”49 

 

A volatilidade e a parcialidade de que se revestem estas concepções de nacionalismo 

embora com teorias bastante impressionantes que tornam mais atractivo o seu estudo 

por aliarem à razão uma variável do foro emocional e do imaginário, inviabilizam a 

coerência e o distanciamento da via de investigação e do próprio investigador já que 

torna-se fácil e as vezes incontornável a tomada de posição: 

 
“Na realidade, a visão que Llobera apresenta do caso português não só inverte 

radicalmente tudo quanto ele próprio afirmara acerca do papel subordinado do Estado 

na construção da Nação, como mostra que toda e qualquer concepção primordialista da 

identidade nacional entra, rapidamente, em flagrantes contradições sempre que muda de 

nação de referência: o que serve de “identidade” a umas nações parece já não servir a 

outras, pois, no caso português, o êxito do Estado nacional já não serviria como 

comprovação do potencial étnico, para usar as expressões do próprio Llobera. Não é por 

                                                 
47 CUCURULL, Félix. Dois povos ibéricos: Portugal e Catalunha; trad. Carlos Loures.  [Lisboa]: Assírio 
& Alvim, imp. 1976. 
48 CABRAL, Manuel Villaverde “A Identidade Nacional Portuguesa: Conteúdo e Relevância”, Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 46, nº3, 2003, pp. 513 a 533. 
49 Idem. 
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acaso que Renan, há pouco invocado por Llobera, confessava no próprio livro onde 

perguntava Qu’est-ce qu’une nation (1882): “O esquecimento e mesmo o erro histórico 

são factores essenciais na formação de uma nação, e é por isso que o progresso dos 

estudos históricos constitui um verdadeiro perigo para a nacionalidade” (Renan apud 

Guiomar, 1974:5)”50 

Até aqui foi dada uma explicação do Nacionalismo mais comum, no seu sentido 

político. Já no caso da Catalunha de acordo com alguns autores, trata-se de uma forma 

de nacionalismo mais identitária, em que a cultura, apoiada sobretudo na língua é a 

forma de expressão que simbolicamente representa a defesa da Nação sem Estado: 

“El crecimiento de la influencia social de los nacionalismos catalán y vasco se ha de 

medir no solo en relación con los resultados electorales y el aumento de la militancia de 

las organizaciones políticas, sino también en todas las dimensiones expresadas en la 

creación de una red de instituciones y asociaciones culturales (…) que particularmente 

en el caso catalán llevo a la consolidación de sendos movimientos literarios y a una 

dinámica autónoma de nacionalismo cultural.”51. 

Jordi Pujol é ainda mais explícito ao dizer que: “A identidade da Catalunha é, em 

grande medida, linguística e cultural. A Catalunha jamais reivindicou especificidade 

étnica e religiosa, nem insistiu em questões territoriais, ou assuntos de ordem 

estritamente política. A nossa identidade é certamente constituída de muitos 

componentes mas a língua e a cultura representam a principal base dessa identidade.” 52 

Não é de estranhar, portanto, que entre o conjunto de práticas, para a construção de uma 

identidade europeia, apresentadas por Manuel Castells, o conhecido sociólogo, esteja a 

aplicação de uma política linguística pan-europeia através da “difusão transcultural de 

todas as línguas em todos os países, através dos sistemas de ensino a todos os níveis, via 

                                                 
50 CABRAL, Manuel Villaverde “A Identidade Nacional Portuguesa: Conteúdo e Relevância”, Revista de 
Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 46, nº3, 2003, pp. 513 a 533. 
51 Página 52 e 53 SEIXAS, X. M. Nuñez, Los nacionalismos periféricos en la España Contemporanea 
(siglos XIX y XX), hipótesis, Barcelona, 1999.    
52 Citado por: CASTELLS, Manuel, El Poder de la Identidad, La Era de la Información, Volúmen 2, 
1997. Alianza.  
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Internet, por intermédio de programas culturais, etc.”53. O autor dá depois o exemplo 

das universidades americanas onde se pode aprender tanto espanhol, francês os 

português como também catalão ou finlandês, ao contrário do que acontece nas 

Universidades Europeias.  

Esta perspectiva “translinguistica” (vamos chamar-lhe assim) é corroborada por 

Umberto Eco: “Uma Europa de poliglotas não é uma Europa de pessoas que falam com 

facilidade muitas línguas, mas sim na maioria dos casos de pessoas que podem 

encontrar-se falando cada um a sua própria língua e entendendo o outro, que não 

saberiam falar fluentemente, mas que ao entendê-la, ainda que fora com dificuldade, 

entenderiam o génio, o universo cultural que cada um expressa quando fala a língua dos 

seus antepassados e da sua própria tradição”54. 

Esta ideia de “universo cultural” de que Umberto Eco nos fala deve ter como 

pressuposto a existência de um conceito abstracto que vai para além da própria língua, a 

sua comunidade linguística. 

• Conceito de Comunidade Linguística 

O Estado espanhol é caracterizado pelo multilinguismo, ao contrário do que aconteceu 

por exemplo em Portugal em que o Estado conseguiu utilizar eficazmente os 

instrumentos que promovem a uniformidade dentro do território, o caso espanhol quem 

sabe pela sua dimensão, pela sua geografia ou pelas características do próprio povo que 

o habita não logrou a homogeneização de um dos símbolos básicos unificadores da 

cultura e tradição de um país: a língua. 

É curioso como actualmente se poderia encontrar um paralelo com aquilo que está a 

acontecer com o acordo ortográfico. Portugal e os países lusófonos tentam alcançar a 

via da convergência entre as gramáticas, enquanto Espanha não sustenta a mesma 

ambição em relação aos outros países da América Latina, prevendo a existência de 

diferentes formatos para o castelhano, ao invés de tentar impor uma como a correcta. 

                                                 
53 Citado por: CASTELLS, Manuel, El Poder de la Identidad, La Era de la Información, Volúmen 2, 
1997. Alianza. 
54 Citado em: Diccionario de Relaciones Interculturales, Diversidade y Globalización, extraído de ECO, 
Umberto «La busqueda de la lengua perfecta». 1994. Barcelona crítica. 
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A língua no caso da Catalunha constitui um dos argumentos mais fortes dos 

nacionalistas. 

Para o linguista Sapir55 a linguagem configura profundamente aqueles que a falam e 

falar linguagens distintas significa viver em mundos diferentes. 

O fenómeno que aqui tento explicar pode ser entendido quando visto à luz do conceito 

de comunidade linguística explorado num estudo sobre a coexistência de vários tipos de 

comunidades falantes de catalão dentro da própria Catalunha, do professor da 

Universidade de Barcelona, Gentil i Puig Moreno. Segundo o investigador, esta 

concepção sofreu uma evolução ao longo dos tempos, deixando de perceber a língua 

como um objecto isolado de comunicação entre vários elementos de uma mesma 

comunidade que domina esse código para passar a incluir-se num universo mais global 

de sentidos: “Comprovem, doncs, una clara evolució del concepte de comunitat 

lingüística que passa dels anys 1960 als anys 1980, d'una concepció essencialment 

lingüística a una concepció més oberta i sociológica, i d'un monolingüisme a un 

multilingüisme. Al mateix temps, aquesta segona concepció s'interrelaciona amb les 

nocions d'identitat i d'identificació com ho deixen entreveure les definicions que 

acabem de citar. 56  

Esta exposição tem como objectivo tentar perceber que a veiculação do ensino da língua 

não poderá assim passar apenas por uma aproximação formal (gramatical no limite) de 

uma língua como o catalão, só se poderá entender a importância de estudá-la 

percebendo a sua cultura, como produto social, daí o papel importante desempenhado 

pelo Instituto Cervantes. 

A língua catalã de acordo com os dados da Generalitat da Catalunnha, é falado por mais 

de 7,5 pessoas na Europa. Para melhor se compreender a abrangência, que não está só 

presente na Comunidade Autónoma da Catalunha, mas também na Sardenha em Itália, 

nas Ilhas Baleares, no País Valenciano e na chamada "Franja" Francesa, é útil observar 

a imagem que se segue:  

                                                 
55 In CASTELLS, Manuel, El Poder de la Identidad, La Era de la Información, Volúmen 2, 1997. Alianza 
56 GENTIL i MORENO, Puig, “ Reflexions sobre llengua i identitat” [Artigo]  em Treballs de 
Sociolinguística catalana - 7 (1998)  - www.raco.cat [Revistes Catalanes amb Access Obert] 
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57 

As questões suscitadas neste cartaz pelo Governo Catalão em relação aos diferentes 

níveis de entendimento do catalão e a sua condição (discutível, de acordo com a 

Secretaria de Política Linguística) como língua minoritária podem ser revisto à luz dos 

                                                 
57 Legenda canto superior esquerdo: “O conhecimento do catalão: o número de pessoas que sabe falar 
catalão ronda os 7,5 milhões, e os que podem apenas entender são cerca de 10 milhões. 
 O catalão e as línguas ditas minoritárias: Habitualmente, o catalão inclui-se neste grupo de 
línguas, contudo a sua realidade fica muito longe das outras por questões relacionadas com a sua 
demografia, o estatuto jurídico, situação socio-linguística, vitalidade literária e equipamento linguístico.” 
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conceitos de bilinguismo e diglosia explicados por Pere Navarro Gómez e Miguel 

Siguan.  

Segundo Weinreich bilinguismo pode ser a prática de utilizar alternadamente duas 

línguas e para Aucamp a coexistência de duas línguas no seio de uma nação58. Como tal 

Pere Navarro distingue a existência de três tipos de bilinguismo: individual, territorial e 

social.  

Como os próprios nomes indicam, o primeiro aplica-se à capacidade de qualquer 

indivíduo de dominar mais do que um único idioma, o segundo conceito, territorial 

obedece a critérios definidos pelas fronteiras de determinado território e o último a 

adaptação linguística varia consoante as diferentes esferas sociais. 

Contudo o autor dá como exemplo alguns Estados Europeus em cuja lógica territorial 

funciona efectivamente melhor que a lógica social, aplicada actualmente à Catalunha: 

“Dans des États tels que la Belgique, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Suisse, 

chaque communauté linguistique vit dans sa propre langue, sans que cela porte 

préjudice à tous ces citoyens qui, au plan individuel, sont bilingues, trilingues ou 

plurilingues. Ces États ont opté pour une principe de la territorialité et n’ont pas obligé 

leurs habitants à se convertir officiellement en bilingues. 

Pour que le conflit linguistique engendré par le bilinguisme social disparaisse, il est 

nécessaire que la politique linguistique d’une communauté soit fondée sur le principe de 

territorialité. Seul le monolinguisme territorial peut éviter que le bilinguisme social ne 

débouche sur un génocide linguistique." 59 

 

Outro conceito importante nesta análise é o de diglosia que é explicado por Siguan: 

“Les deux langues n’ont pas les mêmes fonctions dans la société - ne sont pas 

utilisées dans les mêmes cas – n’ont pas le même statut, les occasions dans 

lesquelles on utilise l’une ou l’autre n’ont pas le même prestige. C’est le 

phénomène que nous appelons diglossie. 

Notons que la diglossie peut être très fort ou très faible et elle prend des formes très 

diverses et très complexes suivant les territoires et suivant sa structure sociopolitique.  

                                                 
58 Ambos os autores citados no artigo de Pere Navarro Gómez (referência em baixo). 
59 NAVARRO GÓMEZ, Pere, Bilinguisme ou la mort d’une langue? - Université de Barcelone - 
Catalónia - Opinión in www.raco.net consultado a 29/09/2009. 
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Mais dans tous les cas le bilingue se trouve devant le fait que les deux langues ont des 

fonctions et des prestiges différents.“  60   

 

De acordo com esta perspectiva os usos atribuídos ao catalão são potencialmente 

diferentes do castelhano. Ora de acordo com esta teoria poder-se-ia dizer que o uso 

público e privado de ambas as línguas será distinto e por seu turno também se aplicará 

relativamente às relações internacionais e comerciais que este estudo pretende verificar. 

Partilhada por outros autores esta ideia da escolha linguística é fortemente simbólica, 

sobretudo na Catalunha evocando uma consciência de classe tanto política como 

económica, social ou cultural ao contrário do que acontece em outras comunidades do 

mesmo âmbito linguístico: 

 
“…en algunas ciudades del País Valenciano como su capital, en las que el proceso de 

normalización lingüística del valenciano parece encontrar mayores dificultades que en 

el resto de la comunidad autónoma, la elección del valenciano como lengua de 

comunicación ordinaria entre los jóvenes depende en muchos casos de una “toma de 

consciencia” ideológica. Una consciencia en la que desempeña un papel muy 

importante la posesión de un sentimiento nacionalista, casi siempre de izquierdas, y que 

generalmente comienza a desarrollarse en los adolescentes a partir de su paso por los 

centros de enseñanza públicos (vid. Casesnoves 2003).”61  

 

O cariz curioso desta condição ambivalente em que coexistem ambos os idiomas na 

sociedade catalã/espanhola tem sido alvo de constantes investigações ao longo dos 

tempos: “el elevado prestigio del que tradicionalmente ha gozado entre la misma 

población autóctona, el catalán. (entre los primeros en caracterizar como diglósica la 

situación de Cataluña durante el franquismo figura el sociólogo valenciano Rafael 

Ninyoles (1969), quien no obstante popularizaría por las mismas fechas el concepto de 

conflicto lingüístico como más apropiado para describir los casos de contacto entre el 

español y el catalán en diversas comunidades del este peninsular. Un buen resumen 

sobre las principales investigaciones centradas en la diglosia y el conflicto lingüístico 

                                                 
60 SIGUAN, Miguel, Bilinguisme et Identité Personnelle (En) P. Tap(Ed.) Identités colectives et 
changements sociaux. Toulouse: Privat, 1980 in www.raco.net 
 
61 BLAS ARROYO, José Luís, “Sociolingüistica del Español: Desarrollos y Perspectivas en el estudio de 
la lengua española en contexto social”, (Pág.466-467), Ediciones Cátedra, Madrid, 2008 
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catalán lo ofrece un artículo de Vallverdú (1991), en el que además se aporta una 

introducción sobre las relaciones históricas entre el catalán y español, con especial 

referencia al pasado franquista (vease en el mismo sentido Azevedo 1984).”62  

 
Segundo José Luís Blas, juntamente com a lealdade, “entendida como el estado mental 

que lleva al individuo a considerar su lengua en una posición elevada dentro de su 

escala de valores, y la necesidad de defenderla en los procesos de sustitución” o autor 

enumera outras variáveis que poderão estar associadas ao processo de mantimento e 

substituição linguística baseando-se em Weinreich:  

- a fidelidade: “o resistencia de los hablantes a la pérdida de usos o cambios de 

estructura de una lengua particular.”  

- o orgulho, “es decir, el sentimiento de satisfacción personal por poseer una lengua 

propia” 

- o prestígio, “definido como el valor de las lenguas para el progreso social y material” 

- a utilidade “o grado de necesidad de las lenguas para la comunicación ordinaria” 

- a rejeição “el sentimiento negativo frente a una lengua”.63   

  
Estes indicadores existem e ajudam a compreender e avaliar a importância do catalão no 

imaginário colectivo da mesma sociedade. Como já vimos está associada a uma ideia 

forte de prestígio. 

                                                 
62 BLAS ARROYO, José Luís, “Sociolingüistica del Español: Desarrollos y Perspectivas en el estudio de 
la lengua española en contexto social”, (Pág.407), Ediciones Cátedra, Madrid, 2008 
63 BLAS ARROYO, José Luís, “Sociolingüistica del Español: Desarrollos y Perspectivas en el estudio de 
la lengua española en contexto social”, (Pág.352), Ediciones Cátedra, Madrid, 2008 
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2.3 Promoção da cultura Catalã em Portugal: o Institut Ramon Llull e o 
Instituto Cervantes 

Durante o subcapítulo dedicado à análise do estado da questão foi possível compreender 

que as principais conclusões retiradas do estudo realizado pela Fundació Interarts sobre 

as relações culturais entre Portugal e a Catalunha foram de que a presença em ambos os 

casos era discreta, cujos eventos sem periodicidade rigorosa levavam a que “as 

manifestações concretas da presença catalã raramente se identificassem 

diferenciadamente a respeito do resto dos territórios peninsulares”. 

O que acontece neste caso é que a política externa do Governo da Generalitat não vai de 

encontro à percepção dos portugueses relativamente à Catalunha, uma imagem difusa 

que poderá resultar na confusão e entropia dos resultados da comunicação. Tal como 

explica Wally Olins, um especialista em gestão de marcas nacionais, relativamente às 

jovens nações do mundo: “O trágico paradoxo de tudo isto é que enquanto cada uma 

destas nações novinhas em folha ou de reinvenção recente se sente muito ciosa da sua 

nacionalidade, personalidade, forças e fraquezas, do seu património cultural, linguístico, 

étnico, religioso e comercial, aos olhos do resto da Europa elas não passam de uma 

amálgama indiferenciada, estranha e cinzenta. São os Estados nacionais novos ou 

renovados que o resto do mundo não ouve nem considera, a não ser de vez em quando, 

quando eles se tornam focos de conflito.”64 

Andreu Bosch65, director da área de Língua e Universidades do Institut Ramon Lull 

(IRL) justifica a ausência de um destes equipamentos culturais em Lisboa com um 

argumento simples: “Las cuatro delegaciones del IRL se encuentran en Berlín, New 

York, París y Londres, ubicuadas precisamente en las sedes de las delegaciones 

internacionales del Govern de la Generalitat de Catalunya.” 

Este facto adequa-se aos dados avançados pelo relatório citado no primeiro parágrafo 

que conclui que os motivos da debilidade do intercâmbio cultural são coincidentes na 

generalidade “com a prioridade nas estratégias de internacionalização dos agentes e das 

                                                 
64 OLINS, Wally – “A Nação como Marca”, (Pré-edição do livro “Marca e Identidade”). Informar 
Portugal, Ano II, N.º 3, ICEP, Lisboa, Abril 2002 in http://a.icep.pt/marcas/ft.html 
65 Entrevista via email a: BOSCH, Andreu, 4 de Agosto, desde Barcelona. 
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administrações públicas para dar a conhecer a cultura aos países do norte e do centro da 

Europa, como maneira de se incorporarem nas tendências da modernidade”66 

Fundado em 2007 o Instituto tem como finalidade “a projecção exterior da língua catalã 

e da cultura que se expressa em todas as modalidades, matérias e meios de expressão, 

assim como da sua difusão e ensino fora do domínio linguístico tendo em conta todas as 

suas modalidades e variantes.”67 

Citado no relatório sobre a situação da língua catalã (2005-2007), o Instituto Ramon 

Llull, é visto como plataforma que “pot conferir una base més sòlida per a les 

realitzacions futures en aquest terreny”68. Para além deste é feita referência a outras 

entidades que a nível internacional assumiram compromissos na protecção da cultura 

catalã: “Catalunya, el nou Estatut d’autonomia de 2006 dedica una atenció especial a les 

relacions amb la UNESCO i altres organitzacions internacionals que s’ocupen 

d’aspectes lingüístics i culturals. L’article 6.3 estableix que “la Generalitat i l’Estat han 

d’emprendre les accions necessàries per (a) la presència del català en els organismes 

internacionals i en els tractats internacionals de contingut cultural i lingüístic”69. 

A professora Anna Cortils, leitora de catalão na Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sublinhou que “nesta época de crise, o 

simples facto de o IRL ter aberto as 4 delegações (recentemente só em 2007 em 

Barcelona) tem sido objecto de muitas críticas na Catalunha, tanto das forças da 

oposição como dos catalães que não consideram prioritária a aposta na cultura e 

portanto certamente a abertura de delegações em outras cidades ficará adiada”.70 

Perante a inexistência de um centro cultural do Institut Ramon Llull para assegurar a 

promoção da cultura catalã em Portugal, a única instituição competente para fazê-lo será 

o Instituto Cervantes  

                                                 
66 INTERARTS, Fundació – Relatório: Relações culturais entre a Catalunha e Portugal: Perspectivas para 
o Futuro, Pág. 115 – Barcelona – 2002. 
67 www.llull.cat consultado a Agosto 2009. 
68 PONS PARERA, Eva e SOROLLA VIDAL, Natxo; Informe de la llengua catalana (2005-2007)  
Observatóri de la llegua catalana. 
69 Idem. 
70 Entrevista a CORTILS, Anna, Julho 2009, Lisboa. 
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O Instituto Cervantes existe em Lisboa desde 1991 e de acordo com Isabel Sanchez71, 

Assistente do Departamento de Cultura do Instituto, “a principal razão da existência do 

Instituto Cervantes é a difusão e ensino da língua espanhola. O Departamento de 

Cultura é apenas um complemento ao trabalho do instituto. Assim, participamos 

apoiando iniciativas de artistas, conferencistas ou outros agentes da cultura espanhola 

ou apoiando actividades do próprio país [neste caso Portugal] mas relacionadas com a 

própria cultura espanhola.” 

Luísa López72, responsável pelo Departamento de Cultura fala em “diversidade e 

qualidade” como critério fundamental na programação das iniciativas culturais apoiadas 

e promovidas pelo Instituto Cervantes previstas num plano orientador de cultura com 

linhas gerais que devem ser respeitadas: “Em primeiro lugar a difusão da cultura em 

espanhol ou em qualquer outras das línguas cooficiais de Espanha e dos países latino-

americanos. (…) A diversidade no seu sentido mais lato em termos de antiguidade e 

modernidade…diversidade em todos os aspectos, felizmente nós temos uma cultura 

muito diversa.” 

Quando questionada sobre qual a sua avaliação sobre as relações culturais entre 

Portugal e a Catalunha, Luísa Lopez considera-as boas, “pessoalmente acho que há uma 

simpatia histórica”, referindo-se a 1640 e considera que um tema que atrai muito os 

portugueses é a Guerra Civil de Espanha. 

Na análise dos folhetos informativos das actividades culturais enviados por correio 

postal a uma lista de contactos com cerca de 3200 pessoas, cada quadrimestre (3 por 

ano) circulando por todo o país mas sobretudo na zona de Lisboa, foram tomadas em 

linha de conta as afirmações das responsáveis da cultura do IC em Lisboa. Das 247 

iniciativas apoiadas pelo Instituto, não obstante a qualidade, uma matéria de resto 

subjectiva, a diversidade em todos os sentidos nem sempre se verifica: 

 

                                                 
71 Entrevista a SANCHEZ, Isabel, Julho 2009, Instituto Cervantes Lisboa. 
72 Entrevista a LOPEZ, Luísa, Julho 2009, Instituto Cervantes Lisboa. 
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Quadrimestre/Ano 

 

Actividades 
Explícitas 
Catalunha 

Actividades 
que poderiam 
incluir/referir 
a participação 
da Catalunha 

Outras 
comunidades 
Autómas 

Número 
Total de 
Actividades 

Set.Out.Nov.Dez. 

2005 

0 6 Extremadura 27 

Jan.Fev.Mar. 

2006 

0 3 0 13 

Abr.Maio.Jun.Jul. 

2006 

0 4 Galiza 

Castilla-La 

Mancha 

20 

Set.Out.Nov.Dez. 

2006 

1 12 Extremadura 

Castilla-La 

Mancha 

26 

Jan.Fev.Mar. 

2007 

0 3 Castilla-La 

Mancha 

22 

Abr.Maio.Jun.Jul. 

2007 

0 4 2 x Galiza 24 

Set.Out.Nov.Dez. 

2007 

0 10 Extremadura 

Galiza 

30 

Jan.Fev.Mar. 

2008 

0 2 0 14 

Abr.Maio.Jun.Jul. 

2008 

0 4 0 19 

Set.Out.Nov.Dez. 

2008 

0 3 0 18 

Jan.Fev.Mar. 

2009 

0 1 0 15 

Abr.Maio.Jun.Jul. 

2009 

0 5 Extremadura 19 

TOTAL 1 57 4Extremadura 

4Galiza 

247 
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As variáveis escolhidas: Nas Actividades que se refiram explicitamente à Catalunha, 

foram tidas em linha de conta todas as actividades que explicitamente, à semelhança do 

que aconteceu com a Galiza e a Extremadura fossem assumidamente dedicadas a 

representativas da Comunidade que pretendiam promover (ex. LITERATURA: 

[Segunda Mesa de Debate Escrever e Ler na Galiza Hoje]73) no caso da Catalunha a 

actividade foi a Exposição dedicada ao poeta catalão João Brossa intitulada: [João 

Brossa desde Barcelona ao Novo Mundo]. 

Em Actividades que poderiam incluir/referir a participação da Catalunha incluem-se 

todas aquelas iniciativas ou que são festivais internacionais ou ibéricos em que a 

Catalunha poderá estar representada (Doc. Lisboa, Indie Lisboa, Correntes D’Escrita, 

Festival Internacional de Cinema Gay e Lésbico, Festival Temps d’Image, Festival 

Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, Conferências dedicadas à Guerra Civil de 

Espanha, Ciclos de Cinema/Música, Simpósios, Encontros etc.) ou em que haja uma 

referência a algum artista, interprete, conferencista ou outro agente cultural catalão (ex. 

Ciclo de cinema em que se inclua um filme do realizador catalão: Ventura Pons). 

A variável Outras Comunidades serve para entender qual a Comunidade mais 

referenciada e poder tirar daí elações. O facto de ser a Galiza e a Extremadura supõe-se 

que se deve à proximidade geográfica cultural também no caso da Galiza, se situarmos 

o contributo da língua galega no âmbito da lusofonia. 

A ideia de uma Espanha heterogénea não é veiculada, mas uma vez que há também 

várias actividades dedicadas à América Latina, a percepção, na minha opinião é de uma 

Espanha grande e transcontinental.  

                                                 
73 Página 23 - Folheto Abril/Maio/Junho/Julho 2007. 
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2.4 Promoção da Língua catalã: Instituto Cervantes, Leitorado 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa - Comparação entre Portugal e outros países Europeus 
 

Segundo o “Informe sobre la situació de la llengua catalana (2005-2007)” têm sido 

envidados grandes esforços pelo Governo da Generalitat da Catalunha no sentido de 

promover o catalão no exterior, sobretudo tendo em vista o seu reconhecimento a nível 

da União Europeia. O próprio Estatuto da Catalunha de 2006 reitera esse objectivo:  

“L’Estat i la Generalitat han de dur a terme les mesures necessàries per al 

reconeixement de l’oficialitat del català a la Unió Europea”74. 

 

Esta ideia é apoiada também por teóricos como Jordi Porta que expressa a necessidade 

de proteger a língua e lutar pelo seu reconhecimento no exterior:  

”En aquests moments, per arribar a la normalitat, la llengua catalana necessita afavorir 

el seu ús, defensar la seva unitat com a llengua parlada arreu dels Països Catalans, i 

promoure el seu reconeixement exterior tant a l’Estat espanyol com a la Unió 

Europea.”75 

 

Até agora com o apoio do Governo Espanhol, o que foi conseguido foi a possibilidade 

de utilização do catalão perante instituição e organismos da União Europeia, mas 

restrito a determinados âmbitos de uso sem valor jurídico e com a condição das 

despesas ficarem a cargo do Estado espanhol. Assim a União Europeia permitia certos 

“usos oficiais” mas não a oficialidade. 

Oficial ou não o certo é que de acordo com os dados avançados pelo Institut Ramon 

Lull é cada vez maior o número de alunos interessados em estudar catalão, inscritos nas 

Universidades do mundo inteiro onde a língua se lecciona ou inscritos em exames 

oficiais com a finalidade de obter um determinado grau. 

O Instituto Cervantes também tem a possibilidade de organizar cursos das línguas 

oficiais das comunidades autónomas e essa mesma informação consta nos folhetos 

informativos até ao último quadrimestre de 2008, contudo a partir dessa altura o design 

destas brochuras alterou-se reduzindo substancialmente o espaço para a informação e a 

                                                 
74 Informe sobre la situació de la lengua catalana (2005-2006). 
75 RIBALTA, Jordi Porta, “Identitat i Llengua” Revista Catalana de Sociologia. Núm. 23 (2008), p. 39-45 
Conferência realizada na Associació Catalana de Sociologia, a 14 de Novembro de 2006, no âmbito do 
ciclo «Identitats. Debat sobre immigració». 
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área gráfica simplificou-se. Neste rol de alterações a economia das palavras levou à 

retirada do pequeno texto que acompanhava sempre os de promoção dos cursos de 

Espanhol relativo à oferta de cursos de catalão, basco e galego. 

Isabel Sanchez, recorda que “não há procura deste tipo de cursos, e normalmente só são 

abertas turmas mediante um número mínimo de alunos.”  

Curiosamente na página da sede do Instituto Cervantes em Madrid na apresentação 

institucional os objectivos e funções comunicados são: “Organizar cursos generales y 

especiales de lengua española, así como de las lenguas cooficiales en España; 

Expedir en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia los Diplomas de Español 

como Lengua Extranjera (DELE) y organizar los exámenes para su obtención; 

Actualizar los métodos de enseñanza y la formación del profesorado; Apoyar la labor de 

los hispanistas; Participar en programas de difusión de la lengua española; Realizar 

actividades de difusión cultural en colaboración con otros organismos españoles e 

hispanoamericanos y con entidades de los países anfitriones; Poner a disposición del 

público bibliotecas provistas de los medios tecnológicos más avanzados.”76 

No entanto quando acedemos à página do mesmo Instituto na delegação em Lisboa essa 

apresentação é a seguinte: “Organizar os exames para o Diploma de Espanhol como 

Língua Estrangeira (DELE), assim como de expedir certificados e diplomas oficiais 

para os participantes nos nossos cursos; Organizar cursos de espanhol; Organizar cursos 

de formação para professores de espanhol; Apoiar os hispanistas nas suas actividades; 

Promover actividades culturais em colaboração com outras organizações; O trabalho do 

Instituto Cervantes está dirigido por representantes do mundo académico, cultural e 

literário do âmbito espanhol e hispano-americano.” 

Relativamente a este caso, notíciou recentemente a Agencia EFE, as críticas de Iñaki 

Anasagasti, portavoz do grupo de Senadores Nacionalistas Vascos à Directora do 

Instituto Cervantes Carmen Caffarel depois dos dados avançados na Comissão de 

Assuntos Exteriores do Senado: 

“En ese mismo periodo de tiempo, el Cervantes ha contado, en sus diferentes centros, 

con 900 alumnos de catalán, cien de gallego y 172.000 de castellano, lo que en opinión 

de los senadores nacionalistas son unas cifras "escandalosas". 

                                                 
76 Página principal da sede do Instituto Cervantes: www.cervantes.es - consultado em Setembro 2009. 
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"No sentimos que el Instituto Cervantes promueva y difunda las lenguas cooficiales", 

aseguró Iñaki Anasagasti. 

Antes de conocer estas cifras, tanto Anasagasti como Miquel Bofill, del Grupo de la 

Entesa, criticaron al Cervantes por los escasos recursos que destina a la enseñanza de las 

lenguas cooficiales, frente a los dedicados al español. 

Bofill cree que la diversidad lingüística y cultural "es crucial para España" y, sin 

embargo, las cifras de alumnos matriculados en catalán en los centros del Cervantes 

"son escandalosas". 

De los 46 millones de habitantes que tiene España, diez hablan catalán (un 21 por 

ciento), y esta lengua, según Bofill, es la séptima de la Unión Europea. 

Pero "el Estado dedica 335 millones de euros a la proyección cultural exterior y no hay 

ninguna partida destinada específicamente a la cultura y la lengua catalanas", señaló el 

senador de Entesa, quien también se quejó de que las clases de catalán que se imparten 

en los centros del Cervantes las paga en realidad el Instituto Ramon Llull.” 

Carmen Caffarel afirmó que la presencia de la lengua y cultura catalana en los centros 

del Cervantes "es proporcional al número de hablantes", como se puede comprobar en la 

programación del Instituto.”77 

A juntar a estas observações, gostaria de salientar um detalhe que considerei 

interessante durante a análise dos folhetos informativos que pude confrontar com as 

entrevistas. Umbelina Santos78, tradutora de obras literárias de Catalão para Português, 

durante a entrevista referiu um Seminário organizado conjuntamente entre o Instituto 

Camões e o Institut Ramon Llull em que participaram vários escritores catalães famosos 

como Jorge Fallorca e Jaume Caubré.  

Não havia qualquer informação relativamente a este seminário nos folhetos do Instituto 

Cervantes, enquanto que do mesmo género no âmbito da literatura Galega houve pelos 

menos três referências explícitas (Páginas 6 e 23, Maio 2007, Pág. 30 Nov. 2007). Aliás 

no mesmo mês e ano do Seminário dirigido a tradutores portugueses de textos literários 
                                                 
77 Artigo Agencia EFE -16/06/2009 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iMJx9UAt8lyfP8QfCmYB4dZcZ0Wg 
78 Entrevista a SOUSA, Umbelina, Julho 2009, Lisboa. 
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em catalão, o Instituto Cervantes faz constar no seu programa um seminário de tradução 

científica e técnica em língua portuguesa. 

Nesse sentido o director da Área da Língua e das Universidades do Institut Ramon Llull 

recomenda: “També han de millorar les relacions amb l’Instituto Cervantes, que 

s’han de basar en paràmetres de lleialtat i reciprocitat institucional. En el marc de 

la col·laboració iniciada el 2004, durant l’any 2008 s’han dut a terme 25 cursos de 

llengua catalana, que han comptat amb la participació de 150 alumnes.” 79  
 
Por outro lado na Biblioteca Gonzalo Torrente Ballester é possível aceder a inúmeros 

títulos, incluindo dicionários, ou livros de exercícios e outros em várias áreas do saber 

em língua catalã ou galega (na sua maioria) e em número reduzido basca, como explica 

Cecília Gandáras, chefe da biblioteca: 

 
“Os livros da nossa biblioteca estão sobretudo em espanhol ou nas outras línguas da 

península ibérica ou em português, caso sejam o resultado da tradução de algum autor 

espanhol ou hispano-americano. (…) Também há na sede central em Madrid um 

conjunto de peritos nas várias áreas da cultura – literatura, cinema, etc. responsáveis por 

compilar numa lista os livros que consideram que todas as bibliotecas deveriam ter.”  

Na biblioteca há manuais de língua catalã, basca, galega. O critério de aquisição de 

obras através da Generalitat envolve às vezes questões políticas que não quis avançar. 

Resta ainda expor a questão relativa ao ensino e motivação da língua catalã no único 

leitorado em Portugal (!) no Instituto de Línguas da Universidade Nova de Lisboa. 

Olhando para os números são reveladores do grande desconhecimento ou desinteresse 

da generalidade dos alunos em relação a este idioma.  

Os critérios para iniciar um centro de língua catalã de acordo com Andreu Bosch, 

passam por uma iniciativa conjunta entre o IRL e a universidade de origem que deverá 

comparticipar algumas despesas com os leitorados, nomeadamente tudo o que tenha a 

ver com a parte logística. O IRL tem interesse especial em universidades de prestígio 

internacional, universidades de países emergentes e que mantenham relações comerciais 

com territórios do domínio linguístico catalão (não só Catalunha mas também Ilhas 

Baleares, Valência, etc.), universidades com tradição de estudos catalães, universidades 

que facilitem a mobilidade do corpo docente e de estudantes, universidades que tenham 

                                                 
79 Discurso lido na inauguração do ano académico 2009-2010 na Gandia em Setembro de 2009. 
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interesse em promover o ensino do catalão para além das Faculdades de Letras e 

Filologias. 

Quando questionado sobre a importância de investir em Portugal na divulgação da 

língua catalã Bosch “Tratandose de un país cercano geograficamente, situado en la 

Península Ibérica y de lengua romance y historia compartida, creo que los estudios 

catalanes en Portugal tendrían que aumentar, sea con acuerdos con el IRL, sea a 

iniciativa de las distintas universidades portuguesas. Las relacionaes comerciales, por 

otra parte,  existen y sería una buena plataforma de penetración, a través de cursos de 

preacogida u otras iniciativas.” 

Abro uma nota para explicar uma situação que pode ilustrar também este cenário. 

Durante os passados meses tive a oportunidade de ajudar a Prof. Anna Cortils a elaborar 

material de divulgação das aulas de catalão, aulas essas, que importa frisar, se fizeram 

de forma totalmente gratuita, por iniciativa do Institut Ramon Llull no sentido de 

estimular a sua aprendizagem. Nesse sentido e de forma a atrair um target muito 

específico (alunos de mobilidade para a Catalunha) elaborei um poster com a 

mensagem: “Sabias que nas Universidades catalãs se fala catalão?”. Ao ver este copy, a 

Anna Cortils mostrou-se apreensiva e perguntou se não poderiamos alterar a retórica 

para “Sabias que nas Universidades catalãs também se fala catalão?” com o argumento 

de não querer espantar/assustar os alunos, com medo que na Catalunha só se falasse 

catalão. Trata-se apenas de um pequeno episódio mas que me pareceu bastante 

representativo dos entraves que os próprios catalães podem pôr à expressão da sua 

própria língua. 

Segundo Jordi Ribalta, um dos entraves à normalização poderá residir precisamente no 

facto da ignorância dos imigrantes face à realidade da língua catalã na Comunidade 

Autónoma: 

“El problema fonamental n’és l’ús, a causa de dos fenòmens socials: la importància de 

les indústries culturals en la creació i difusió de la creació cultural a través de la llengua 
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i la presència creixent i accelerada de persones immigrants que arriben al país sense 

saber que a Catalunya es parla una altra llengua.”80 

A professora Neus Lagunas e a Anna Cortils defendem ambas a ideia de que a 

introdução do novo plano curricular com Bolonha o número de estudantes decresceu 

ainda mais: 

Anna Cortills; “Desde que o Plano Bolonha entrou na UNL que o número de estudantes 

desceu consideravelmente porque tiraram a cadeira dos planos de estudos, já não 

aparece como cadeira de livre opção ou optativa. Nem aparecem os horários na Net, 

nem na Secretaria das inscrições, nem nada. Então, claro, os alunos desconhecem que 

ainda que o catalão não apareça, podem fazer a cadeira e é creditável com 4 ECTS. É 

terrível!”  

 

Neus Lagunas: “Não há muitos alunos. Depois de Bolonha, retiraram muitas cadeiras 

dos currículos, o catalão era uma optativa e foi uma das que sofreu essa alteração. 

Agora funciona dentro do ILNOVA o Instituto de Línguas da Universidade Nova de 

Lisboa. Os alunos da faculdade podem contudo utilizar os créditos destas disciplinas 

como livre opção. Agora são 10 alunos por ano, antes dessa alteração eram 20, mas 

nunca foi muito mais do que isso.” 

 

Comparativamente ao que acontece em outros países do Norte e Centro da Europa a 

Alemanha, o Reino Unido, a Itália e a França, estes números são irrisórios, as razões por 

trás desse fracasso podem entender-se proporcionalmente ao número de leitorados: 

“Alemanya apareixia el 2006 com el país del món que acollia i promovia més 

lectorats (activitats destinades a ensenyar una llengua forana en una universitat) en 

català de tot el món. Concretament, comptava amb 28 lectorats repartits en 24 ciutats 

(Berlín, Bielefeld, Bochum, Bonn, Braunsscheweig, Bremen, Colònia, Constança, 

Eichstätt, Erlangen, Frankfurt, Friburg, Göttingen, Halle, Hamburg, Heidelberg, Kiel, 

Mannheim, Munic, Münster, Siegen, Saarbrücken, Stuttgart, i Tübingen) per a un total 

                                                 
80 RIBALTA, Jordi Porta, “Identitat i Llengua” Revista Catalana de Sociologia. Núm. 23 (2008), p. 39-45 
Conferência realizada na Associació Catalana de Sociologia, a 14 de Novembro de 2006, no âmbito do 
ciclo «Identitats. Debat sobre immigració». 
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de 800 alumnes. Al darrere d’Alemanya hi figuraven Gran Bretanya, amb 17 lectorats 

i 700 alumnes; Itàlia , amb 10 i 210 respectivament; i França amb 9 i 700.”81  

 

Para os últimos anos 2007-2008 e 2008-2009 os dados foram já avançados por Andreu 

Bosch e o aumento foi extraordinário:  

“Respecte a la distribució de les universitats per països, Alemanya continua essent el 

país amb més universitats (26) i també amb més estudiants (gairebé 2.000); seguida 

del Regne Unit amb 19, França amb14, Itàlia amb 13 i els Estats Units amb 12. Convé 

remarcar en relació amb la consolidació d’estudis catalans a les universitats alemanyes 

la implantació de la Qualificació complementària en llengua i cultura catalanes, un 

projecte iniciat l’any 2005- 2006 a la Universitat de Bochum adreçat als estudiants que 

volen adquirir una visió general sobre la situació socioeconòmica, política i cultural dels 

Països Catalans.”82 

 

Até mesmo os países de leste reconhecem na língua catalã uma aposta de valor que os 

números podem provar: “De tota manera, permeteu-me destacar els 387 estudiants de 

Zadar (Croàcia), els 309 de Bucarest (Romania) i els 278 a la República Txeca, tres 

exemples de consolidació dels estudis catalans a països de l’Est, a partir de les dades del 

curs 2007-2008.”83  

                                                 
81 Informe sobre la situació de la llengua catalana (2005-2007) 
82 http://www.xarxallull.cat/moodle/mod/forum/discuss.php?d=67 - consultado em Setembro 2009. 
 
83 Idem 



 55 

3. Conclusão: 

A inexistência de plataformas  sólidas  para o desenvolvimento da língua e cultura   

catalã em Portugal acontece sobretudo devido à ausência de coordenação entre  as  

Instituições  Públicas  competentes: o Instituto Ramon Llull, o Instituto Cervantes e as 

Universidades Portuguesas.  

Por outro lado, o Governo Catalão, com representações em quatro cidades prioritárias – 

Berlim, Nova York, Paris e Londres - não destina  a  Portugal  a  mesma  atenção  que  

aos  países da Europa do Norte e Central por questões já anteriormente  mencionadas, 

relacionadas com a modernidade84 e  interesses  económicos.  

Se por um lado a programação do Instituto Cervantes não favorece a perspectiva da 

diversidade em termos linguísticos e culturais por outro lado da parte do Instituto 

Ramon Llull e respectivos agentes culturais não se sente essa necessidade. Neus 

Lagunas85, casada com um português e a viver em Lisboa há vários anos, considera que 

“somos uma grande comunidade de catalães em Lisboa, mas agora com as companhias 

low-cost em uma hora estamos em Barcelona e não sentimos a necessidade de 

reproduzir a nossa cultura em Portugal, como acontece com os casals catalans86devido 

à proximidade”. Do meu ponto de vista a questão geográfica, parece bastante subjectiva 

quando sabemos da existência do Eixo Atlântico no qual e Galiza se insere. 

Já Gisela Massana87 defende que “embora a Catalunha tente demonstrar que é uma 

nação, a maior parte dos portugueses não compreende o sentimento identitário de alguns 

catalães. Mesmo que os catalães exprimam a sua opinião, os portugueses continuam a 

considerar que a Catalunha é só uma região de Espanha. A maioria dos portugueses 

desconhece o grau de desenvolvimento cultural e educativo da língua catalã.” 

A confusão a que Gisela Massana se refere pode ser favorecida pela falta de iniciativas 

constantes, de qualidade e com coerência suficiente para promover o entendimento da 

realidade catalã. 

                                                 
84 ver 1º parágrafo página 39. 
85 Entrevista a LAGUNAS, Neus, Julho 2009, Lisboa. 
86 Associações ligadas a comunidades de imigrantes catalães a residirem fora da Catalunha e que visam 
promover a cultura catalã no país receptor. 
87 Entrevista via email a MASSANA, Gisela, Julho 2009, desde Barcelona. 
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A convite das professoras de catalão do ILNOVA, fiz uma breve exposição sobre a 

minha experiência como aluna Erasmus em Tarragona, aos alunos que iriam estudar 

este ano lectivo em Barcelona ao abrigo do mesmo programa.  

Numa turma com 5 alunos, a ideia geral da Catalunha centrava-se em Barcelona, 

desconheciam totalmente o facto de que nas Universidades catalãs as aulas eram dadas 

em catalão, e das várias tradições e artistas catalães que mencionei, nenhum lhes era 

familiar.  

As motivações da escolha desta cidade, sem grandes surpresas, prendiam-se com o facto 

de esta, ter um internacionalmente reconhecido ambiente cosmopolita, onde residia um 

forte atractivo assegurado pelos circuitos artísticos, sobretudo contemporâneos. 

Na minha opinião e de acordo com outros estudos88 na Catalunha há uma forte aliança 

entre modernidade e tradição mas normalmente, no exterior, ignora-se a forte influência 

desta última.  

Há tantas iniciativas que poderiam ser organizadas no sentido de promover as tradições 

da cultura catalã, pelo Instituto Cervantes em colaboração com outras instituições 

públicas, contudo, como já referi no capítulo anterior, essas decisões relativas à 

programação passam pela sede em Madrid e dependem dos orçamentos que essa mesma 

sede lhes destina, que são reduzidos segundo Isabel Sanchez. O facto de terem pouca 

autonomia tanto no sentido económico como estrutural, poderia ser ultrapassado por 

uma aliança com grupos económicos catalães com interesse em Portugal tal como 

acontece com o apoio da Caixa Geral de Depósitos à semana Portuguesa em Barcelona. 

Não é por falta de oportunidades, existem actualmente, de acordo com o AICEP, 200 

empresas catalãs em Portugal! Dessas distinguem-se ainda por serem grandes grupos 

como La Caixa, Banco Sabadell, entre outros. 

Nesse sentido Anna Cortils, a nova leitora do Ramon Llull, está neste momento a 

planear e a conceber uma Associação alternativa (Catalunya Presenta) com o objectivo 

precisamente de fomentar as relações entre a Comunidade Autónoma e o nosso país, 

uma vez que relativamente às medidas necessárias para melhorar a visibilidade do 

                                                 
88 Eric Castelló “The production of Television Fiction and Nation Building: The Catalan Case.” 
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catalão “Teríamos de organizar mais actos públicos e assistir a lugares estratégicos 

como a Feira do Livro de Lisboa, estar presentos dentro do Instituto Cervantes, etc. 

Neste sentido, acabo de passar dois projectos aos do IRL para promover e divulgar o 

catalao em Portugal. Vamos ver se eles aceitam as nossas ideias.” 

O próprio Presidente do Institut Ramon Llull Josep Bargalló referiu-se à importância de 

conseguir o reconhecimento internacional durante um Seminário sobre os 

Nacionalismos e os Estados Multinacionais em Montreal no Canadá “En aquest sentit, 

ha assegurat que "el futur d'una identitat cultural depèn del seu reconeixement 

internacional, ja que una cultura no existeix si no és reconeguda per les altres nacions. 

Per a nosaltres és fonamental la presència de la nostra identitat en fòrums internacionals 

com l'ONU o l'Unesco i és en aquest sentit que hem creat la Fundació Ramon Llull.”89 

Em relação ao que até aqui tem sido feito no sentido de promover a língua catalã, julgo 

que não há motivo para haver números tão díspares relativamente a outros países 

europeus. Como se compreende que até nos países de Leste como a Roménia, Croácia 

ou República Checa o número de alunos seja tão superior ao de Portugal?  

Poder-se-ia alegar com base no argumento de que é possível alcançar um entendimento 

geral fácil entre os povos que dominam as línguas ibéricas de origem latina mas então 

como justificar 700 alunos em França ou 210 em Itália90 e um aumento de 9 e 10 

leitorados em 2006 para 14 e 13 respectivamente em 200891? 

Outra questão que pretendo levantar relaciona-se também com o facto de normalmente 

se ver os catalães como bilingues pois dominam simultaneamente o castelhano e o 

catalão. Esta afirmação é verdadeira contudo parto do princípio que para que se possa 

viver na plenitude, a 100% este bilinguismo seria necessário que para além de 

compreender e expressar-se perfeitamente em castelhano seria também possível fazê-lo 

em catalão. Mas não é dado esse direito.  

Um catalão não pode dirigir-se em qualquer caso às instituições europeias na sua 

própria língua e a forma como é vista publicamente a eleição do catalão como língua 

                                                 
89 http://www.llull.cat/_cat/_premsa/premsa.cfm?seccio=premsa&subseccio=comunicat... 29-07-2009. 
90 Dados de 2006 in PONS PARERA, Eva e SOROLLA VIDAL, Natxo; Informe de la llengua catalana 
(2005-2007)  Pág. 73. Observatóri de la llegua catalana. 
91 Dados avançados por Andreu Bosch. 
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primeira varia muito consoante seja analisado o seu uso dentro da Comunidade 

Autónoma, da Comunidade Linguística (Països Catalans), do Estado Espanhol ou no 

exterior (Europa e Resto do Mundo)92. 

Aliás se nos detivermos perante alguns dos critérios do IRL para a abertura de 

leitorados percebemos que não passa por uma decisão unilateral mas conjunta, as 

Universidades portuguesas também têm o dever de oferecer e sensibilizar os seus alunos 

para as possibilidades para além das vias mainstream de consumo cultural e intelectual. 

Nas palavras de Boaventura Sousa Santos: “sempre que estamos perante diferenças não 

inferiorizadoras, a política de igualdade que as desconhece ou descaracteriza, converte-

se contraditoriamente numa política de desigualdade. Uma política de igualdade que 

nega as diferenças não inferiorizadoras é, de facto, uma política racista. Como vimos, o 

racismo, tanto se afirma pela absolutização das diferenças como pela negação absoluta 

das diferenças (…) temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza; 

temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza.” 93  

Apesar da relação de Portugal com o Estado Espanhol ser muito sólida e possivelmente 

não se encontrar espaço para segundas vias, a não ser num contexto mais comercial, 

pois se a própria Agencia para o Investimento e o Comércio com o Exterior de Portugal 

promove acções específicas para a Catalunha, o mesmo para o Turismo de Portugal, é 

porque efectivamente reconhecerá esta Comunidade como um mercado à parte e 

portanto dever-se-á ter em conta as suas especificidades e um deles é que existe uma 

língua oficial que não é o castelhano.  

Há duas vias de análise: tomar este facto como uma ameaça ou uma oportunidade 

Quando neste estudo tento chamar a atenção para a importância da língua mesmo 

económica, não o digo apenas falada mas também sobre a forma de kits informativos, 

catálogos, páginas web, isto é, dar a conhecer aquilo que se faz em Portugal 

conhecendo-os.  

                                                 
92 sobre esta questão consultar: BLAS ARROYO, José Luís, “Sociolingüistica del Español: Desarrollos y 
Perspectivas en el estudio de la lengua española en contexto social”, Ediciones Cátedra, Madrid, 2008. 
 
93 SANTOS, Boaventura Sousa: A Construção multicultural da igualdade e da diferença – Coimbra: 
Centro de Estudos Sociais, 1999. 
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Não pretendo adoptar contudo uma perspectiva maniqueísta da situação, não julgo que 

Espanha seja pior por não disponibilizar igual orçamento para a promoção da língua 

espanhola e das restantes línguas do Estado, uma vez que tem a ver com a manutenção 

de interesses políticos também que vão muito para além da discussão que neste estudo 

estamos a lançar veja-se o que acontece às vezes com a discriminação positiva do 

catalão na Catalunha em relação ao Castelhano94.  

Se o interesse português for aumentar a colaboração com a Catalunha a qualquer nível 

então seria uma boa ideia fazê-lo na língua que como explica José Luís Blas evoca 

poder, autoridade ou prestígio:  

“A diferencia de lo que ocurre con el caso valenciano, el catalán, lengua que marca los 

límites del grupo etnolingüístico autóctono, tiene un considerable prestigio en sí mismo.  

Por ello, el cambio al castellano para conseguir determinados efectos sociopragmáticos, 

como invocación del poder, la autoridad, la formalidad, etc. seria innecesario y hasta 

contraproducente.”95  

Assim parece-me legítimo que exista uma comunicação mais eficaz e coerente entre as 

entidades competentes para a promoção e divulgação da língua espanhola e catalã para 

que Portugal, Catalunha e Espanha enquadrados no contexto europeu possam melhor 

conhecer a massa a que pertencem e sem equívocos, ter o direito a aceder a essa 

informação.  

Concluo com uma ideia, que corroboro, do investigador Jordi Ribalta que atribui às 

instituições públicas um papel moderador na aplicação de políticas que possam inverter 

a situação de desequilíbrio nos mercados das línguas minoritárias. Para além disso daqui 

se depreende igualmente que o esforço de assegurar a sobrevivência dessas culturas se 

apoiadas devidamente pelas devidas instituições (a articulação e cooperação entre 

Instituto Cervantes, Ramon Llull, Universidades Públicas Portuguesas, Instituto Camões 

e incentivos ao associativismo jovem) passa também pelas pessoas pela inquietação de 

saber o que está para lá da superfície do iceberg. 

 

                                                 
94 KEELEY,  Graham, “Catalans are ‘persecuting’ the language of Cervantes” The independent – 
30/05/2007. 
95 BLAS ARROYO, José Luis, “Sociolingüistica del Español: Desarrollos y Perspectivas en el estudio de 
la lengua española en contexto social”, Pág. 667. Ediciones Cátedra, Madrid, 2008. 
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“La normalització en l’ús requereix dos elements fonamentals: unes polítiques 

públiques que compensin els desequilibris de les lleis del mercat en l’àmbit cultural 

respecte a la llengua minoritzada; i una certa afirmació lingüística dels 

catalanoparlants d’origen, els quals, després de dècades i segles acostumats a prescindir 

de la seva llengua en l’espai públic, han de recuperar la normalitat en el seu ús. Pel que 

fa al primer element, la promoció de la pròpia llengua des de les institucions públiques 

és una pràctica molt freqüent, fins i tot en les llengües que són oficials d’un estat i que 

tenen una demografia més alta que la catalana. La política, les institucions públiques, 

sempre han intervingut en els aspectes lingüístics de la ciutadania.”96 

 

                                                 
96 RIBALTA, Jordi Porta, “Identitat i Llengua” Revista Catalana de Sociologia. Núm. 23 (2008), p. 39-45 
Conferência realizada na Associació Catalana de Sociologia, a 14 de Novembro de 2006, no âmbito do 
ciclo «Identitats. Debat sobre immigració» 
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ANEXO I - Guião de perguntas 

 

Leitoras  de  catalão: 

 

1. Qual era o número médio de estudantes nas turmas de catalão? 

2. Qual era a motivação dos alunos para aprender catalão?  

3. Como descreveria o interesse pela língua e cultura catalã dos alunos? 

4. Quais as actividades tem/foram planeadas para promover a cultura catalã? 

5. Como vê as relações entre Portugal e a Catalunha a nível de cooperação e 

 intercâmbio no âmbito linguístico? E cultural? 

6. Como catalã, qual considera a percepção geral dos catalães relativamente a 

Portugal? 

7. Acredita que o catalão é um factor de legitimação da existência de uma 

identidade catalã? De que forma é projectada para o estrangeiro? 

8. Por que é que acha que Portugal não é considerado  

pelo Governo da Generalitat da Catalunya e o IRL um país prioritário? 

9. Que medidas poderiam ser tomadas, na sua opinião, para melhorar a 

visibilidade do catalão em Portugal? 

 
Instituto  Cervantes: 

 

1. Quais  são  os  objectivos  e  a  missão  do  Instituto  Cervantes? 

2. Que  critérios  são  usados  para  fazer  a  programação  cultural  deste  Instituto? 

3. Há  alguma  preocupação  em  demonstrar  diversidade  relativamente  às  

Comunidades  Autónomas? 

4. Que  tipo  de  público  acorre  normalmente  aos  eventos?   

5. Como  vê  o  ensino  do  catalão  em  Portugal? É feito pelo departamento  de  

cultura  algum  tipo  de  divulgação  específica  no sentido  de  promover  a  

diversidade  linguística  de  Espanha? 

6. É feito algum esforço de cooperar com outras Instituições Públicas para melhora

r a dinâmica de  intercambio  das actividades culturais oferecidas? 
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ANEXO II - Entrevistas realizadas: 

Nome Instituição a 

que pertence 

Função que 

desempenha 

Duração/Tipo 

entrevistas/Local 

Data da 
entrevista 

Neus Lagunas Institut Ramón 

Llull, Instituto 

Cervantes e 

FCSH-UNL97 

Professora de catalão 

e castelhano 

15 minutos 

Lisboa - Instituto 

de Línguas da 

UNL (ILNOVA) 

24/07/20
09 

Anna Cortils Instituto 

Ramón Llull 

Leitora de catalão 

Tradutora 

15 minutos e 

respostas via 

email 

08/2009 

Luísa López Instituto 

Cervantes 

Lisboa 

Directora do 

Departamento de 

cultura 

36 minutos 

ICervantes 

Lisboa 

29/07/20
09 

Isabel 

Sanchez 

Instituto 

Cervantes 

Lisboa 

Assistente do 

Departamento de 

cultura 

20 minutos 

ICervantes 

Lisboa 

29/07/20
09 

Cecilia 

Gandáras 

Instituto 

Cervantes 

Chefe da Biblioteca 

Gonzalo Torrente 

Ballester 

11 minutos 

Biblioteca  

ICervantes 

29/07/20
09 

Gisela 

Massana 

FSCH-UNL Professora de 

Castelhano de origem 

Catalã  

Respostas via 

email 

07/2009 

Andreu Bosch 

Rodoreda 

Institut Ramon 

Llull 

Director da Area de 

Língua e 

Universidades 

Respostas via 

email 

4 Agosto 
2009 

Umbelina 

Sousa 

Editora 

Teorema 

Tradutora de obras 

literárias de Catalão 

para Português 

15 minutos 

Jardim da Estrela 

Lisboa 

08/2009 
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