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Aquest article presenta una visió de conjunt exhaustiva de l’estat actual del gal·lès al 
País de Gal·les juntament amb alguns apunts sobre els futurs reptes a què haurà de fer 
front, si tenim present el fet que la família ja no constitueix el principal mitjà de transmissió 
lingüística. Després de situar el gal·lès en el seu context històric, es tracta amb detall el 
paper i la posició del gal·lès en l’educació, els mitjans de comunicació i les institucions 
públiques. A continuació, s’inclou una anàlisi de l’informe Iaith Pawb, de l’any 2002, per 
tal de mostrar de manera exhaustiva com l’Assemblea Nacional gal·lesa pretén augmentar 
el bilingüisme i consolidar el gal·lès. Finalment, s’indica que, tot i que el panorama pot 
semblar prometedor, ara que la llengua gal·lesa compta amb un grau elevat de suport 
institucional i popular i amb una demanda en àmbits que es donaven per perduts, el gal·lès 
continua sent una llengua en crisi. Si el gal·lès vol sobreviure, ha d’assumir el seu estatus 
de llengua minoritària en un entorn urbà dependent de l’educació i no de la família per a 
ser transmès de generació en generació.

1. Antecedents històrics

El gal·lès és la llengua més antiga de Gran Bretanya, amb quinze segles d’història. 
Prové del brythonic (també anomenat brittonic o britànic), una llengua parlada en la major 
part de Gran Bretanya fins que se n’anaren els romans al segle v d. de C. Durant els quatre 
segles d’ocupació romana, les classes altes parlaven llatí. El llatí era la llengua del govern 
i l’administració, del comerç i del cristianisme, i de les places fortes. Com que els soldats 
romans eren gent poderosa econòmicament, els brythonics van instal·lar-se prop dels seus 
assentaments per tal de comerciar. Tant el brythonic com el llatí eren llengües flexionals, 
en què la terminació de les paraules indicava la categoria gramatical, com ara el cas del 
substantiu o el temps verbal, de manera que el prestigi del llatí va deixar ràpidament la seua 
empremta en la llengua nadiua. Per tant, el nombre de manlleus del llatí és molt significatiu 
i estan molt relacionats amb la religió, l’agricultura, la guerra i la vida domèstica, àmbits 
en què els brythonics intentaven emular l’estil de vida dels seus conqueridors. Per això 
sagitta (fletxa) es va convertir en saeth; fenestra (finestra) va esdevenir ffenestr; barba 
(barba), es va transformar en barf; i torta (pa), en torth.

Els romans també van deixar la seua empremta en els topònims gal·lesos. Les 
expressions que apareixen a continuació denoten un primer assentament cristià: Merthyr 
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(del llatí martytium - màrtir); eglwys (del llatí ecclesia - església); capel (del llatí capella 
- capella); Basaleg, al comtat de Monmouthshire situat al sud-est de Gal·les, prové del 
mot llatí basilica, i Radur (Radyr), a prop de Cardiff, prové probablement del mot llatí 
oratorium. Així mateix, va sorgir la moda de posar noms llatins, com ara Tegid, Meirion 
o Garmon, als nounats gal·lesos.

Quan els romans i els seus exèrcits es van retirar l’any 410, la influència del llatí va 
disminuir i el brythonic va experimentar un gran transformació —va perdre la majoria de 
les terminacions que indicaven el cas— i va evolucionar en una llengua nova anomenada 
gal·lès, que va prescindir quasi per complet d’aquestes terminacions. Per exemple, bardos, 
que significa poeta, es va convertir en bardd, mentre que mapos que significa fill va 
esdevenir mab. El gal·lès es parlava a la península de Gal·les des de principis del segle vii 
d. de C. i era el mitjà de comunicació normal de tota la societat. Les tradicions culturals 
i literàries van evolucionar amb el suport, en primer lloc i fins al segle xiii, de prínceps 
independents i, després, gràcies a l’alta burgesia. El gal·lès va esdevenir una llengua 
literària eficaç capaç de crear poemes amb una mètrica estricta i complicada. Els poetes 
eren especialistes de la llengua, cosa que, al mateix temps, conferia prestigi a la llengua. 
Com que els poemes formaven part de la cultura oral, aquest fet va propiciar l’aparició 
d’una varietat estàndard oral del gal·lès.

El gal·lès també era la llengua de l’administració i de l’advocacia, tal com es pot veure 
en les lleis de Hywel Dda del segle xi. Era una llengua flexional que disposava d’un extens 
vocabulari capaç de tractar temes jurídics complexos. A més a més, va aparèixer una gran 
quantitat d’obres religioses en gal·lès i es van traduir també al gal·lès les memòries de 
molts sants gal·lesos. El gal·lès tenia un estatus professional i s’emprava en molts àmbits 
en què tradicionalment havien sigut dominats pel llatí, com ara la medicina. A més, els 
onze contes coneguts amb el nom de Mabinogi, que van ser enregistrats i editats entre 
1050 i 1170 per una persona anònima, demostren que el gal·lès també era un mitjà eficaç 
per a contar històries i entretenir el públic.

Durant aquest període, els contactes directes entre Irlanda i Gal·les van afavorir la 
introducció al gal·lès de manlleus irlandesos, que es reflecteixen especialment en els 
topònims. Cnwc (monticle) és un topònim comú en les zones de l’oest de Gal·les on els 
irlandesos solien establir els seus assentaments. Cnwc és un manlleu del mot irlandès 
cnoc, mentre que roth, que trobem en el topònim Amroth, és el mot irlandès que designa 
fortalesa. De la mateixa manera, deoch (beguda) es va convertir en joch i maccoim 
(terratinent), en macwy.

Tot açò indica que a l’edat mitjana la majoria dels gal·lesos només parlaven gal·lès, i 
l’empraven en tot tipus de situacions. No obstant això, la toponímia era una bona mostra 
del creixement de la influència anglesa sobre Gal·les durant aquest període. L’element 
més comú dels topònims anglesos és tun, que té una evolució semàntica molt àmplia. 
Aquest topònim s’emprava a Anglaterra durant el període de l’anglès antic (del segle 
v al segle xi) i també molt de temps després. A Gal·les, tun, que va adquirir la forma 
ton, tan sols s’emprava en els comtats fronterers, com ara a Knighton, ben avançat el 
període de l’anglès antic. Però a partir del segle xii aquest fet era indicatiu del creixement 
considerable dels assentaments anglonormands i posteriorment anglesos, sobretot a 
Monmouthshire, la Vall de Glamorgan, Gower i Pembrokeshire.
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A més a més, el gal·lès va adoptar centenars de paraules anglonormandes durant 
l’època medieval com a conseqüència de l’ocupació i la conquesta normanda. Tot i això, 
resultava difícil distingir entre els manlleus anglonormands adoptats pel gal·lès i els 
manlleus francesos adoptats per l’anglès a l’edat mitjana. Els manlleus adoptats pel gal·lès 
feien referència a la vestimenta i als luxes, i també hi havia termes jurídics, administratius 
i domèstics: bacwn (bacó), ffigys (figues), plas (palau). La influència anglonormanda i 
francesa també es notava en els topònims, com per exemple Beaumaris (beau ‘bonic’ + 
marais ‘vern’) a l’illa d’Anglesey.

Aquest procés d’anglicització es va accelerar quan al segle xvi (l’any 1536) Gal·les es 
va incorporar per llei a Anglaterra. A partir d’aquell moment l’anglès era l’única llengua 
del govern i de la justícia, i es va decretar que (Rees, 1937: 95-6): «totes les persones 
que empren el gal·lès no disposaran ni gaudiran de cap càrrec o salari dins del regne 
d’Anglaterra, Gal·les o qualsevol domini del rei sota pena de perdre el càrrec o salari, 
llevat que empren i practiquen l’anglès».

Tot i que no es va aplicar de manera rigorosa, aquest fragment formava part de la 
legislació, i l’anglès era en aquell moment la llengua de progrés, mentre que el gal·lès 
s’identificava amb les classes baixes. Des d’aquell moment, la llei vigent era l’anglesa. Es 
van crear comtats nous i era possible llegar la propietat al fill primogènit, en lloc de repartir-
la entre tots els fills, tal com ordenava el reglament gal·lès. Per a ocupar un càrrec públic 
era imprescindible saber anglès. La Llei d’annexió de 1536 se sol citar com la primera fita 
decisiva en el declivi del gal·lès, però com afirma Jones (1993), seria més just dir que aquest 
fet va accelerar i no iniciar la usurpació per part de l’anglès dels àmbits que tradicionalment 
pertanyien al gal·lès. Williams (1988) diu que aquesta Llei únicament formalitza el que 
havia estat passant durant molts anys i que el gal·lès havia estat competint amb el llatí, 
el francès i l’anglès molt de temps abans d’aquesta data. Les classes altes enviaven els 
seus fills a escoles d’Anglaterra, ja que l’anglès era la llengua de progrés. Les diferències 
socials estaven estretament relacionades amb les diferències lingüístiques. L’alta burgesia 
va donar progressivament l’esquena al gal·lès i, a finals del segle xviii, només una mínima 
part de l’alta burgesia sabia parlar gal·lès. Les classes altes van perdre el gal·lès i, com 
a conseqüència, els poetes també van perdre els seus models, i l’ordre bàrdic que havia 
mantingut l’estàndard de la llengua va minar considerablement.

Per tant, no hi ha dubte que, si no haguera sigut per la traducció de la Bíblia al gal·lès de 
William Morgan el 1588, motivada per la voluntat política d’imposar la conformitat religiosa al 
país, el gal·lès possiblement s’hauria fragmentat en diversos dialectes incomprensibles entre si. 
Entre el segles xvi i xx Gal·les no tenia capital, ni universitat ni institucions culturals que actuaren 
de guardianes de l’herència nativa. Com que la Bíblia gal·lesa va adoptar els estàndards lingüístics 
dels poetes de l’edat mitjana, va mantenir la llengua d’aquella tradició com la base de tota la 
literatura gal·lesa fins a l’actualitat. El gal·lès va ser l’única llengua europea no estatal que es va 
convertir en la llengua d’una Bíblia publicada menys d’un segle després de la reforma protestant, 
i l’única llengua cèltica que va omplir el buit existent entre les tradicions orals i escrites de l’edat 
mitjana i l’escriptura de l’època moderna. Va oferir un model de gal·lès correcte i va introduir 
els fonaments d’una llengua nacional estandarditzada. En aquest període, es van publicar molts 
més llibres, sobretot del camp de la religió, però també relacionats amb altres àmbits, com ara 
la gramàtica, la lingüística i l’arqueologia. Els autors d’aquests llibres pretenien demostrar la 
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riquesa del gal·lès i la seua acceptabilitat com a mitjà religiós i d’aprenentatge. Es calcula que 
entre 1546 i 1695 es van publicar un total de 170 llibres en gal·lès (Jones, 1993).

El gal·lès continuava sent la llengua emprada durant tot el segle xviii per a fer avançar 
el coneixement religiós, encara que no era la llengua de l’alta cultura. Griffith Jones va 
fundar les escoles circulants que comptaven amb unes 250.000 persones, una dada que 
representava més de la meitat de la població gal·lesa. Els esforços de Griffith van tenir un 
paper molt important, ja que la major part dels gal·lesos van aprendre a llegir i escriure 
en gal·lès. A més, els poderosos sermons dels predicadors metodistes, com ara Daniel 
Jones, van crear una tradició d’oratòria religiosa a Gal·les. Com que aquests predicadors 
necessitaven fer-se entendre per tot Gal·les, es va crear un estàndard oral gal·lès i el gal·lès 
es va convertir en la llengua de l’administració metodista.

La Revolució Industrial també va contribuir a la transformació del gal·lès. El gal·lès 
va tenir èxit, ja que, gràcies als moviments migratoris dels parlants de gal·lès de les zones 
rurals cap a les ciutats, es va convertir en la llengua de la societat urbana. El 1851 un 
gran nombre de parlants de gal·lès vivia a les ciutats i gaudia d’activitats en gal·lès que 
no s’havien pogut dur a terme en zones rurals escassament poblades. Es van crear moltes 
societats culturals, i també corals i cercles de debat. Els concursos de poesia, cant, música 
i dansa en gal·lès coneguts amb el nom d’eisteddfodau se celebraven molt sovint, i la 
publicació de treballs en gal·lès es va multiplicar. El gal·lès va començar a ser la llengua 
dels mitjans de comunicació, amb la publicació de periòdics i cròniques que tractaven 
sobre religió i política.

Tanmateix, la sort del gal·lès va començar a canviar, ja que cada vegada hi havia més gent 
que emigrava cap a Anglaterra i cada vegada hi havia més parlants de gal·lès que van començar 
a considerar-lo com la llengua de la religió, i l’anglès com la llengua de la resta d’àmbits. Es 
pensava que el gal·lès no era capaç de tractar assumptes comercials i econòmics, com va 
afirmar al segle xix l’industrial David Davies en l’eisteddfod d’Aberystwyth de 1865. Les seues 
paraules van quedar impreses en l’Aberystwyth Observer (citat en Williams, 1991: 96-7):

[...] havia vist suficient món per a saber que la millor manera de prosperar econòmicament 
era a través de l’anglès; i aconsellaria tots els seus camperols que el dominaren a la perfecció 
(aplaudiment). Si estan contents amb el pa morè, deixem-los com estan; però si volen gaudir 
dels luxes de la vida, i del pa blanc, la solució passa per l’aprenentatge de l’anglès.

Podem trobar un sentiment més fort en The Times el 1866, en què s’afirmava que 
«El gal·lès és la maledicció de Gal·les» (Jones, 1993: 547). Aquesta afirmació il·lustrava 
l’opinió dels tres advocats anglesos involucrats en la inspecció a les escoles gal·leses no 
conformistes. Aquesta Comissió Reial coneguda amb el nom de «La traïció dels llibres 
blaus», va equiparar el gal·lès amb la pobresa, la ignorància i el baix estatus i va afirmar 
que (Informe de la Comissió Reial, part 11: 66):

El gal·lès suposa un gran inconvenient per a Gal·les i un obstacle per al progrés moral i la 
prosperitat comercial del poble. Per culpa de la llengua, una gran quantitat de gal·lesos es 
troben en una situació d’inferioritat respecte dels anglesos en totes les habilitats i en tots 
els àmbits del coneixement pràctic.
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L’any 1852 l’inspector d’educació va anunciar que el gal·lès s’havia d’eliminar per al 
benefici de tots, i durant aquest període en moltes escoles es penjava una fusta al coll dels 
xiquets que parlaven gal·lès on es llegia «gal·lès no». La Llei d’educació de 1870 va instaurar 
el sistema anglès obligatori, de manera que si no haguera sigut per les escoles dominicals, 
possiblement avui dia molts xiquets no haurien sabut el gal·lès. Sembla paradoxal el fet 
que, mentre l’ús del gal·lès disminuïa a les escoles d’ensenyament primari, les llengües 
cèltiques es consideraven aptes per a l’àmbit acadèmic. La Universitat d’Aberystwyth va 
obrir les seues portes el 1872 i va crear una càtedra de gal·lès el 1875.

Tot i que va haver-hi altres universitats que van seguir aquest exemple, cap a l’any 
1900 la llengua perdia terreny per tota la costa nord de Gal·les, especialment a partir de 
les ciutats parcialment anglicitzades d’Aberystwyth, Bangor, Carmarthen i Holyhead. Es 
calcula que durant la primera quarta part del segle xix el 80% de la població parlava gal·lès. 
L’any 1901 aquesta xifra havia disminuït fins al 49,9%.

2. Distribució geogràfica dels parlants de gal·lès des de 1901

Durant el segle xx la llengua va continuar el seu declivi com a mitjà de comunicació 
popular a moltes zones de Gal·les. El percentatge de parlants de gal·lès anava disminuint 
en cada cens fins a l’any 1991.

1901 – 929.824 (49,9%)
1911 – 977.366 (43,5%)
1921 – 922.092 (37,1%)
1931 – 909.261 (36,8%)
1951 – 714.686 (28,9%)
1961 – 656.002 (26%)
1971 – 542.425 (20,9%)
1981 – 503.520 (19 %)
1991 – 582.098 (18,6%)

Gal·les va perdre una generació de joves parlants de gal·lès a causa de la matança de la 
Primera Guerra Mundial i de la crisi agrícola de la postguerra. La indústria va potenciar 
l’emigració de molts gal·lesos, sobretot cap a Anglaterra. Williams (2005a) creu que el 
període comprés entre 1921 i 1939 va constituir un punt d’inflexió, ja que tota aquesta 
generació de joves no va tenir l’oportunitat d’aprendre gal·lès. L’anglès tornava a ser la 
llengua de progrés, mentre que el gal·lès només s’emprava en determinats àmbits, com les 
esglésies i els eisteddfodau, especialment a les zones centrals tradicionals del nord i l’oest. 
Es pot veure una clara contracció d’aquestes zones des de la Segona Guerra Mundial fins 
al cens de 1951. Les influències lingüístiques dels pobles turístics de 1901 s’estenien en 
aquell moment cap a l’interior del nord de Gal·les i de la costa oest de la meitat de Gal·les. 
El 1961 s’observa una clara divisió entre el Gal·les gal·lès i el Gal·les anglès.

L’any 1971 el percentatge de parlants de gal·lès va experimentar un descens considerable 
i es va situar en un 17,3%. Bowen i Carter (1974) afirmen que la urbanització de les zones 
residencials, el creixement del turisme i la popularitat i el desenvolupament d’algunes 
regions com a zones habitades per jubilats van accelerar l’erosió per tota la costa oest. 
El gal·lès s’associava progressivament amb la vida rural i l’anglès amb les zones urbanes 
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on el gal·lès no comptava amb cap tipus de suport institucional ni tenia la fortalesa ni la 
llibertat d’actuació per a sobreviure com a mitjà de comunicació diari.

La situació semblava irreparable. Però els censos de 1981 i 1991 mostraven una disminució 
del declivi del gal·lès, tot i el considerable descens que van experimentar els percentatges de 
les zones rurals del nord-oest i sud-oest de Gal·les. Aquest fet es va produir principalment a 
causa de la gran afluència de gal·lesos que no parlaven gal·lès a aquestes zones —atrets pel 
preu de la vivenda i per una millor qualitat de vida. En canvi, a les zones urbanes anglicitzades 
del sud de Gal·les es va produir un augment dels parlants de gal·lès, sobretot en els xiquets de 
3 a 15 anys, en part gràcies a la migració cap a les zones anglicitzades d’un grup professional, 
educat i ambulant de parlants d’anglès interessats en educar els seus fills en gal·lès —una 
opció que havia sigut possible gràcies a l’augment del suport institucional en aquesta època. 
Tal com afirmen Aitichison i Carter (2000), la reestructuració socioeconòmica va tenir 
conseqüències significatives i inesperades per al gal·lès.

L’augment de parlants de gal·lès en el grup comprès entre els 15 i els 14 anys, segons 
el cens de 1991, indica que els joves que havien rebut una educació bilingüe continuaven 
emprant el gal·lès en acabar els seus estudis, malgrat alguns indicis que ho contradeien. 
Resulta igualment interessant el fet que l’any 1991 quasi el 10% dels parlants de gal·lès 
(48.919) havien nascut fora de Gal·les, de la qual cosa es pot deduir que la majoria de 
persones que havien decidit viure a Gal·les estaven fent un gran esforç per a aprendre 
gal·lès. Steve Morris (2000) explica com els anys setanta i vuitanta van ser una època 
significativa en relació amb el paper que va tenir l’educació dels adults en l’adquisició 
del gal·lès, amb importants millores en l’ensenyament de la llengua a través de cursos 
intensius. El període comprés entre 1985 i 1995 es coneixia amb el nom de «la dècada de 
l’aprenent de gal·lès». En aquesta època el nombre de persones matriculades a cursos de 
gal·lès ascendia a 20.000 anuals.

L’actitud envers el gal·lès estava canviant de manera significativa, segons una enquesta 
duta a terme el 1996 pel Consell de la Llengua Gal·lesa que demostrava que el 94% dels 
parlants de gal·lès i el 80% dels no parlants de gal·lès consideraven que s’havien d’oferir 
més facilitats per al seu ús. El 94% dels no parlants de gal·lès pensaven que el nombre de 
parlants de gal·lès hauria d’augmentar. En aquell moment, el gal·lès era considerat com un 
símbol d’identitat positiu, fins i tot per als no parlants de la llengua. A més, els no parlants 
de gal·lès que vivien en zones del sud molt poblades eren partidaris d’enviar els seus fills 
a escoles en gal·lès.

A les zones rurals de l’oest el panorama no era tan prometedor —la despoblació va 
continuar durant la dècada dels noranta, en part a causa de la reestructuració radical de 
l’agricultura. A més a més, hi havia altres factors, com l’augment de les facilitats de transport 
i comunicació, la immigració i el continu declivi de les pràctiques religioses, que també 
van contribuir al debilitament del gal·lès. El cens de 2001 mostra reduccions brusques en 
l’ús del gal·lès a moltes zones rurals que oficialment eren bastions del gal·lès. Les zones 
interiors de l’oest i el nord de Gal·les on es parlava gal·lès van experimentar una pèrdua 
de més de 9.000 parlants des de 1991. Ceredigion, a l’oest de Gal·les, constitueix un dels 
exemples més impactants, ja que va experimentar un descens del 7% en passar del 59% 
al 52%. El percentatge de parlants de gal·lès únicament superava el 65% a Gwynedd, al 
nord-oest de Gal·les. Cada vegada eren més els joves cultes parlants de gal·lès i procedents 
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de les zones interiors tradicionals que es traslladaven a unes altres zones del Regne Unit, 
sobretot al sud-est de Gal·les en cerca de treball en camps com els mitjans de comunicació, 
l’ensenyament o l’administració pública.

Les dades del cens de Cardiff de l’any 2001 demostren clarament aquesta tendència, 
ja que en aquell moment el 41,6% dels parlants de gal·lès a la ciutat tenia entre 16 i 44 
anys. El desenvolupament de Cardiff com a capital i com a centre administratiu, educatiu 
i cultural va fer que el nombre de parlants de gal·lès augmentara considerablement. De 
18.071 l’any 1991 es va passar a 31.944 el 2001. Un augment d’aproximadament el 77% o 
el 10,9% de la població de Cardiff. Malgrat el descens en el nombre de parlants a les zones 
on tradicionalment es parlava gal·lès, l’any 2001, al sud-est, els percentatges van tornar a 
experimentar augments considerables, particularment a Torfaen (7,3%), Monmouthshire 
(6,9%) i Caerphilly (4,9%). Una vegada més s’havia produït un lleuger increment entre els 
menors de 15 anys. El coneixement del gal·lès s’havia estès més entre els xiquets que entre 
la població en general. El 22,3% dels parlants de gal·lès del cens de 2001 tenien entre 3 i 15 
anys, de manera que aquest percentatge es va elevar fins a arribar al 54,5% a algunes zones 
anglicitzades com Caerphilly. El 16,3% de la població sabia parlar, llegir i escriure gal·lès, en 
comparació amb el 13,6% el 1991. Al voltant del 28,5% tenia certs coneixements de gal·lès, 
amb un nombre real de parlants estimat en el 20,5% —el percentatge més alt des de 1961.

El context social del gal·lès havia canviat sens dubte en els darrers cinquanta anys. Els 
censos de 1991 i 2001 indiquen clarament el progrés que es va produir en relació amb el 
canvi lingüístic. Com observa Ball (2005), no hi ha dubte que en el futur el gal·lès serà 
més prompte una llengua urbana mantinguda a través de xarxes socials, que no pas una 
llengua rural mantinguda per mitjà de l’ús generalitzat de la comunitat que la parla.

3. El gal·lès, llengua d’educació

Com indiquen les dades dels censos, l’augment i la popularitat de l’educació en gal·lès és 
una de les històries amb més èxit de la segona meitat del segle xx. Aquest fet va legitimar el 
bilingüisme gal·lès com un fenomen social i va destacar el valor de les habilitats bilingües 
en molts àmbits nous (Williams, 2005a).

El primer centre oficial d’ensenyament primari en gal·lès es va crear a Aberystwyth 
el 1939. Era un centre independent creat arran de la preocupació per l’arribada d’evacuats 
parlants d’anglès a la població, que faria que l’anglès es convertira en la llengua principal 
de totes les activitats. Com a conseqüència de l’èxit d’aquest centre, els pares d’altres zones 
van començar a demanar a les autoritats locals la creació de centres similars. El 1950 n’hi 
havia set, i el 1960 ja n’hi havia 28. També es va crear un centre d’ensenyament secundari 
al nord-est de Gal·les, anomenat Ysgol Glan Clwyd. Al principi només s’acceptaven 
xiquets procedents de famílies parlants de gal·lès i, per aquest motiu, el nombre de xiquets 
que assistien a aquests centres era molt reduït. No obstant això, a causa del nivell tan alt 
d’aquests centres, molts pares no parlants de gal·lès van pressionar les autoritats per tal 
que els seus fills foren admesos. Quan el seu desig es va complir, el nombre d’escoles en 
gal·lès es va disparar. A mitjans de la dècada dels setanta hi havia 61 centres oficials amb 
un total de 8.500 alumnes. El 1990 el 25,9% de les 1.718 escoles de Gal·les eren centres 
on el gal·lès era l’únic mitjà de transmissió del coneixement.
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L’èxit d’aquests centres garantia el fet que les autoritats locals consolidaren les polítiques 
lingüístiques. Per exemple, el gal·lès és la llengua oficial de la majoria de centres a 
Gwynedd. I a Carmarthenshire i Ceredigion la major part d’aquests centres són coneguts 
com centres de categoria A, on fins als set anys totes les assignatures s’imparteixen en 
gal·lès. Mentre l’any 1990 244 centres d’ensenyament primari de Gal·les tenien prohibit 
ensenyar gal·lès, el 1997 açò només ocorria en un centre. La Llei d’educació de 1988, que 
va convertir el gal·lès en assignatura comuna en el currículum nacional per als alumnes 
de centres en gal·lès i en assignatura específica en la resta de centres, va tenir un paper 
crucial en la consolidació del bilingüisme durant la darrera part del segle xx. Molts dels 
anteriors activistes lingüístics eren en aquell moment pares que exigien una educació en 
gal·lès per als seus fills, i gràcies a la seua influència, el tema de la llengua va estar present 
en el programa polític. Com diu Williams (2005a), la dècada dels noranta va ser una època 
decisiva per al bilingüisme a Gal·les. El nombre de xiquets que parlava gal·lès amb un cert 
grau de fluïdesa es va duplicar, dels 30.753 el 1990 fins als 67.666 el 1997.

Quasi deu anys després, les xifres continuaven augmentant. Al gener de 2004 hi havia 
448 centres d’ensenyament primari en gal·lès amb 51.131 alumnes, juntament amb els 54 
centres d’ensenyament secundari en gal·lès, que comptaven amb 40.169 alumnes (Davies, 
2006). A moltes zones, com ara a Powys, situat al centre de Gal·les i l’únic comtat sense cap 
centre d’ensenyament secundari bilingüe, els centres d’ensenyament secundari, considerats 
centres monolingües, tenen ara classes bilingües. El 14,4% de tots els alumnes d’11 a 16 
anys dels centres de secundària aprenen gal·lès com a primera llengua. Dins d’aquest 
percentatge hi ha, això sí, una gran diversitat geogràfica. Però determinades zones, com les 
valls del sud de Gal·les, mostren un enorme potencial per a un creixement i una expansió 
considerables. A mode d’exemple podem dir que, quan es van obrir els primers dos centres 
d’ensenyament primari a l’anglicitzada vall de Rhondda, al sud de Gal·les, el 1950, tan 
sols hi havia 49 xiquets que rebien ensenyament en gal·lès. Al setembre de 2005, hi havia 
1.385 alumnes repartits en cinc centres d’ensenyament primari en gal·lès i més de 951 en 
els centres de secundària (Davies, 2006). En l’actualitat, a la comarca de Rhondda Cynon 
Taf, al voltant del 20% dels alumnes aprenen gal·lès com a primera llengua.

Sens dubte, a Gal·les l’educació ha contribuït en gran mesura al canvi lingüístic. La 
MYM (Mudiad Ysgolion Meithri / Associació de Guarderies Gal·leses, fundada l’any 
1971) ha exercit un paper molt important en aquest procés. En el moment de la seua 
creació, estava formada per 70 guarderies independents gal·leses en actiu amb menys de 
l’1% de xiquets en edat preescolar. En l’actualitat, hi ha aproximadament 600 Cylchoedd 
Meithrin (guarderies) amb uns 14.000 xiquets d’edats compreses entre els dos anys i mig 
i els cinc anys. MYM és una associació voluntària que, a diferència de les escoles, no es 
troba en mans de les autoritats locals. Des de 1980 s’han creat unes 400 Cylchoedd Ti a 
Fi (literalment, Guarderies Tú i Jo) per als xiquets de menys de dos anys. La iniciativa de 
MYM amb més èxit ha sigut la d’animar els pares no parlants de gal·lès a formar part de 
l’associació, la major part dels quals porten els seus fills a centres d’ensenyament primari 
i secundari en gal·lès.

L’augment de l’educació en gal·lès ha suposat també un augment considerable de la 
publicitat en gal·lès. L’any 1961 es va fundar el Y Cyngor Llyfrau Cymraeg (Consell Gal·lès 
del Llibre), encarregat de promoure la venda de llibres escrits en gal·lès. També es van 
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obrir diverses editorials i llibreries. Entre 2003 i 2004 el Consell Gal·lès del Llibre va 
vendre 690.928 articles valorats en més de 6.299.581,15 euros, i 230 llibres i 10 revistes 
van guanyar premis valorats en 1.380.703 euros. A través d’associacions de llibres es van 
vendre 1.020 títols a 14.000 xiquets i joves (Davies, 2006).

Malgrat l’èxit i els beneficis secundaris de l’educació bilingüe, encara hi ha algunes 
qüestions no massa clares. Alguns posen en dubte l’estàndard gal·lès tant oral com escrit 
de molts alumnes que tenen el gal·lès com a primera o segona llengua i que assisteixen a 
centres de primària i secundària en gal·lès. D’altres argumenten que, quan aquests alumnes 
abandonen l’escola, les possibilitats d’usar el gal·lès poden ser molt limitades. D’altra 
banda, tot i que els recents censos positius indiquen el contrari, no se sap ben bé si els 
alumnes que ixen d’aquests centres continuen emprant el gal·lès quan són adults. Un dels 
factors que contribueix a tot açò és el fet que les possibilitats de continuar estudiant en 
gal·lès a les universitats són molt restringides. Williams (2005a) destaca que la veritable 
oportunitat de modificar les reformes del sistema educatiu s’ha esfumat. En els darrers 
anys una universitat en gal·lès ha organitzat campanyes per a substituir el finançament 
limitat de Bangor, Aberystwyth i Carmarthen, però a hores d’ara no han tingut massa èxit. 
El Govern Assembleari de Gal·les està intentant redirigir la situació, i al mes de novembre 
de 2004 es van destinar 4.386.619,29 euros per a formar i donar treball a 48 professors 
universitaris nous perquè el 2012 impartisquen les seues classes en gal·lès.

4. Els mitjans de comunicació

Un àmbit que constitueix una font natural de treball per a llicenciats bilingües, sobretot 
en els darrers anys, és l’àmbit dels mitjans de comunicació. El 1923 es va crear a Cardiff 
la primera emissora de ràdio de Gal·les, i el 1924 se’n va crear una altra a Swansea. 
Pràcticament tots els programes eren en anglès, encara que n’hi havia uns pocs que es feien 
en gal·lès, com ara un cicle de classes de gal·lès. El 1935 es va obrir un estudi de televisió 
a Bangor, que emetia més programes en gal·lès. Dos anys després, Gal·les va rebre la seua 
pròpia longitud d’ona, coneguda amb el nom de «la regió gal·lesa». Amb la introducció de 
la banda VHF (freqüència molt alta), la BBC va decidir oferir una freqüència d’ona mitjana 
per a la programació en anglès i destinar la VHF per a la programació en gal·lès. A finals 
dels anys setanta es van crear Radio Cymru i Ràdio Gal·les, que oferien la programació 
en les dues llengües.

Actualment, Radio Cymru emet 21 hores al dia i ofereix programes de música, notícies 
d’actualitat i esportives. Molts oients han criticat la decisió d’incloure música pop en anglès 
en molts programes de música, especialment en aquells que s’emeten de nit adreçats a un 
públic juvenil. Des de juny de 2004 els programes d’aquesta emissora es poden escoltar 
també per Internet. Els programes en gal·lès també s’emeten a emissores de ràdio privades, 
com ara Radio Ceredigion o Swansea Sound.

En el cas de la televisió va ocórrer el mateix. L’any 1952 la BBC va començar a emetre 
programes en gal·lès. El primer programa emès íntegrament en gal·lès va ser una missa 
celebrada a Cardiff el dia de Sant David de l’any 1953. Com que no hi havia nom per a 
designar la televisió en gal·lès, es va organitzar un concurs per a buscar-ne un. Va haver-
hi més de 1.000 suggeriments i, finalment, la paraula teledu va resultar guanyadora. Un 

gAl·les i el gAl·lès: unA AVAluAció sociolingüísticA



74

dels motius que va influir en la tria d’aquesta paraula va ser el fet que es pot usar com a 
substantiu i com a verb. A principis dels anys seixanta la BBC i la televisió privada emetien 
12 hores de programes en gal·lès a la setmana. Aquests programes solien emetre’s de 
vesprada o ben entrada la nit. Tanmateix, cap a finals de la dècada dels seixanta, molta gent 
va demanar un augment substancial de la programació en gal·lès, sobretot en les hores de 
màxima audiència. Però, al mateix temps, moltes persones que no parlaven gal·lès elegien 
intencionadament antenes que no emetien programes produïts a Gal·les, amb la finalitat 
d’evitar programes en gal·lès. Estava clar que l’única manera d’acontentar tothom era crear 
un canal a part en gal·lès. El 1974 la Comissió Crawford va presentar aquesta proposta al 
govern britànic laborista, que la va acceptar.

No obstant això, cinc anys després el nou govern conservador va revocar aquesta decisió 
i va preferir millorar l’oferta existent. Milers de televidents van rebutjar efusivament la 
renovació de les seues llicències. Alguns van assaltar emissores. La protesta més efectiva 
va ser la de Gwynfor Evans, el president del partit polític Plaid Cymru (el Partit de Gal·les), 
que va amenaçar amb una vaga de fam si no es creava un canal en gal·lès.

Les protestes van aconseguir el seu objectiu i, el 17 de setembre de 1980, el govern 
va acordar que tots els programes en gal·lès s’havien de concentrar en un únic canal 
anomenat S4C (Sianel Pedwar Cymru / Canal 4 de Gal·les). S4C va començar a emetre 
l’1 de novembre de 1982 i va ser el primer canal de la Comunitat Econòmica Europea que 
emetia en una llengua minoritària. Al principi emetia durant 70 hores a la setmana, 22 de 
les quals eren en gal·lès. En la resta d’hores es podien veure els programes més interessants 
del Canal Quatre del Regne Unit.

En l’actualitat, S4C emet 150 hores a la setmana, 38 de les quals són en gal·lès. La 
majoria s’emeten en hores de màxima audiència. El programa més popular de bon tros és la 
telenovel·la Pobol y Cwm (La gent de la vall), que està basada en el poble fictici de Cwmderi, 
al sud-oest de Gal·les i s’emet cinc vegades a la setmana. La majoria dels programes en gal·lès 
estan subtitulats a l’anglès i en ocasions també es poden veure amb subtítols simplificats en 
gal·lès. Al novembre de 1998 es va crear un nou canal digital en gal·lès que oferia programes 
durant 12 hores al dia, i des de 1999 els programes de la S4C es poden veure a tot Europa 
via satèl·lit. Sembla que S4C està adquirint un elevat índex d’audiència i, encara que el seu 
futur és impredictible, a hores d’ara és més estable econòmicament que als anys vuitanta. 
Es tracta d’una comissió, més que d’una productora. La xarxa de productors de programes i 
cine independent, animadors, etc., ha crescut de manera vertiginosa en els darrers 20 anys. 
Cardiff ocupa el segon lloc, per darrere de Londres, com a centre de producció en l’àmbit 
dels mitjans de comunicació del Regne Unit (Williams, 2005a). Tant Radio Cymru com S4C 
han tractat una gran diversitat de temes i assumptes i, per aquest motiu, han tingut un paper 
molt important en la creació de termes nous, cosa que ha permès que tant el camp d’actuació 
com l’extensió del gal·lès augmente.

Si bé s’emfasitza el paper dels mitjans de comunicació en la promoció de la llengua i 
la cultura gal·leses en els últims anys, no s’ha de minar la important contribució de moltes 
organitzacions que depenen en gran mesura del suport de voluntaris. Com assenyala 
Williams (2005a), durant el segle xx els eisteddfodau van actuar com a defensors dels 
drets del gal·lès i com a mitjà de promoció de la cultura gal·lesa. Eisteddfodau, una 
paraula que originàriament significava «reunió de bards», va continuar celebrant-se pels 
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pobles i ciutats de tot el país i oferia una gran varietat de concursos musicals i literaris. 
L’Eisteddfod Reial Nacional, que se celebrava anualment la primera setmana d’agost, és 
l’esdeveniment gal·lès més multitudinari, amb 150.000 persones, mentre que l’Eisteddfod 
Juvenil Nacional es pot considerar com la festa juvenil més multitudinària de tot Europa. 
Els eisteddfodau van canviant de ciutat. L’any 2005 totes les autoritats locals gal·leses van 
acordar contribuir anualment amb 523.560,20 euros a l’Eisteddfod Nacional, tot permetent 
la seua celebració en parts del país amb menys afluència. Tot i això, era econòmicament 
insegur i molt dependent dels fons i les subvencions de l’Assemblea Nacional gal·lesa. Urdd 
Gobaith Cymru (Associació Juvenil Gal·lesa), fundada el 1922 amb l’objectiu d’atraure els 
joves cap a la llengua, es troba, d’altra banda, en una bona posició, gràcies a la popularitat 
de l’educació bilingüe, però també gràcies a la bona voluntat de modernitzar i ampliar el 
ventall d’activitats en gal·lès i atraure un públic cada vegada més nombrós.

A banda dels eisteddfodau hi ha moltes altres organitzacions, com ara l’associació 
sociocultural Merched y Wawr (Dones de l’Alba), creada a mitjans dels anys setanta com 
a equivalent de l’Institut Britànic de la Dona. Una altra organització, entre moltes altres, 
que ha ajudat a assegurar que «la legitimitat i l’acceptació social del bilingüisme gal·lès-
anglès no es pose en dubte» (Williams, 2005a) és la Mudiad Ffermwyr Ifainc Cymru 
(l’Associació Gal·lesa de Joves Agricultors). Tal és el clima actual que entre els plans per 
al 2006-2007 s’inclou el llançament del primer periòdic en gal·lès titulat Y Byd (El Món). 
En l’actualitat, existeixen més de 50 papurau bro o periòdics regionals, llegits per més de 
100.000 lectors, juntament amb un periòdic setmanal titulat Y Cymro (El Gal·lès), amb 
una tirada de 5.000 exemplars. Tot i que Y Bid pertanyerà a la societat, amb unes vendes 
valorades en 448.765,89 euros, l’ajuda pública serà crucial per a la seua supervivència.

5. L’estatus de la llengua

Com diu Jones (1993), per tal que una llengua sobrevisca, aquesta ha de formar part 
de l’estil de vida d’un individu. Si, per contra, es relega només a certs àmbits, com ara 
l’escola, els eisteddfodau o un conjunt de programes de televisió, aquesta no sobreviurà. 
L’ús d’una llengua en la vida pública és el que realment determina el seu destí. Durant els 
darrers 50 anys s’han produït avanços molt positius en aquest sentit.

No obstant això, durant la primera meitat del segle xx el progrés va ser molt lent. La Primera 
Guerra Mundial havia obert pas al triomf del Partit Laborista britànic, que no va traspassar 
les competències a les administracions regionals, tot argumentant que aquest fet soscavaria 
la unitat de la classe treballadora britànica. La creació el 1925 de Plaid Genedlaethol Cymru 
(el Partit Nacional de Gal·les, que després es va simplificar en Plaid Cymru) va condicionar 
el fet que polítics nacionals que haurien militat en els partits tradicionals, es trobaven sols 
en un nou partit que, almenys fins als anys 50, ocupava una posició marginal en la política 
gal·lesa. El Partit Nacional, creat amb l’objectiu de prevenir les amenaces cap a la llengua i la 
cultura gal·leses i advocar per l’autogovern, va tenir molt poc de suport, llevat d’un reduït cercle 
d’escriptors i professors universitaris. La Llei dels tribunals de Gal·les de 1942 va permetre 
finalment l’ús del gal·lès en els judicis, però, com afirma Price (1992: 210), era «lamentablement 
inadmissible» que només pogueren emprar el gal·lès les persones que, d’altra manera, es 
trobaren en desavantatge. Tots els judicis encara s’enregistraven en anglès.
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Vint anys després, el 1962, Saunders Lewis, probablement la figura més influent de 
la literatura i la política gal·leses del segle xx, va donar una xerrada a la ràdio gal·lesa de 
la BBC amb el títol de Tynged yr Iaith (El destí de la llengua). La xerrada va consistir en 
una anàlisi detallada de l’actitud negativa per part del govern i de molts gal·lesos cap a la 
llengua ja des del segle xvi. Lewis mantenia que l’única manera de salvar la llengua era a 
través de la desobediència civil i l’activisme polític. Va instar als oients que «ho feren amb 
serietat i que no dubtaren en evitar que els assumptes de les autoritats locals i el govern 
central gal·lesos es dugueren a terme deixant de banda el gal·lès» (Planet, 1972: 26). Ell 
pensava que l’única manera de fer reviure el gal·lès era a través de mètodes revolucionaris. 
Per a concloure, Lewis va afirmar que sense aquest tipus d’esforços, «el gal·lès deixarà 
de ser una llengua viva a principis del segle xxi» (ibídem, 13). Aquesta intervenció va 
encapçalar una campanya generalitzada per a garantir més drets per al gal·lès. Quan es va 
saber amb certesa que Plaid Cymru no estava disposat a centrar-se exclusivament en els 
assumptes lingüístics, l’estiu de 1962 es va crear el grup de pressió Cymdeithas yr Iaith 
Gymraeg (Associació de la Llengua Gal·lesa).

No és cap exageració dir que des de la creació de l’Associació de la Llengua Gal·lesa, 
Gal·les va experimentar una revolució cultural (Williams, 2005). En la dècada dels anys 
60, gràcies a tot un seguit de campanyes amb molt d’èxit, es va aconseguir la introducció 
dels senyals de circulació i els carnets de conduir bilingües. Però la cosa no va acabar ací. 
De fet, en els anys 70 les campanyes van continuar, aquesta vegada per part d’un canal de 
televisió gal·lès. I en els 80 va haver-hi una campanya en contra de les residències d’estiu. 
La pressió política continua tenint un paper molt important a l’hora de garantir que els 
assumptes del gal·lès estiguen molt presents en les ments de tothom. Actualment, una de 
les principals campanyes dutes a terme per aquesta Associació és la que impulsa la creació 
d’una llei lingüística nova sorgida com a resultat de les lleis de 1967 i 1993, decisives per 
a la seua creació. Jenkins (2001: 63) diu que «és un fet extraordinari que una associació 
que no mai ha superat els 2.000 socis guanye tantes lluites lingüístiques».

La Llei de 1967 permetia l’ús del gal·lès en els tribunals, oferia el dret de ser jutjat 
en gal·lès o de disposar convenientment d’un servei d’interpretació i de redactar els 
contractes en gal·lès i conferir-los la mateixa validesa jurídica que els escrits en anglès. 
A més a més, estava permès emprar el gal·lès en els documents oficials, de manera que el 
gal·lès i l’anglès tenien el mateix estatus per primera vegada des de 1536. Tot i que tant la 
Llei de 1967 com la de 1993 no van complir les seues expectatives, la Llei de 1993 sí que 
concedia als gal·lesos el dret de dirigir-se en gal·lès als òrgans de govern locals, i també 
va afavorir la creació del Consell de la Llengua Gal·lesa (CLG), encarregat, entre altres 
assumptes, del desenvolupament i la supervisió de l’aplicació dels projectes del gal·lès per 
part d’organitzacions del sector públic. El 1998 tots els governs regionals i diputacions 
provincials de Gal·les havien desenvolupat projectes com els que tenien correus, la policia, 
els bombers i el Museu Nacional. Totes les institucions universitàries de Gal·les també 
han dissenyat aquests projectes. Totes les sol·licituds i documents disponibles en anglès 
han d’estar-ho també en gal·lès. Les obligacions d’aquesta Llei no afecten el sector privat, 
encara que una part d’aquest sector respon de manera positiva a l’esperit de la Llei. A hores 
d’ara, el gal·lès té molta presència en determinats sectors comercials, tot i que en altres 
amb prou feines arriba a tenir un valor simbòlic.
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Com apunta Williams (2005a), la principal finalitat del CLG és convertir el gal·lès en un 
mitjà de comunicació autosuficient i segur a Gal·les. Un dels experiments més destacable dut 
a terme pel CLG en aquest sentit ha sigut la creació d’empreses, conegudes amb el nom de 
Mentrau Iaith. Les primeres Mentrau Iaith es van crear a zones de parla predominantment 
gal·lesa, com ara la vall de Gwendraeth, al sud-oest de Gal·les, amb l’objectiu de promoure 
diverses activitats socials en gal·lès adreçades majoritàriament als joves. En l’actualitat, hi 
ha unes 25 Mentrau Iaith i han resultat molt profitoses a l’hora d’augmentar la presència 
del gal·lès en àmbits nous, tot normalitzant el seu ús en els negocis locals i la comunitat en 
general. Una part important del seu treball se centra en la integració dels aprenents de gal·lès 
adults i dels xiquets d’escoles bilingües a la comunitat de parla gal·lesa. Pel que fa a aquest 
tema, treballen juntament amb una altre projecte innovador anomenat Twf (Creixement), 
que intenta mostrar als pares la importància i els beneficis d’educar els seus fills en dues 
llengües. Els agents de desenvolupament de la zona treballen en aquest projecte, juntament 
amb el sector sanitari, especialment amb les llevadores, oferint suport pràctic i consell per 
als pares que desitgen transmetre la llengua als seus fills. (Per a una anàlisi més detallada 
del projecte, vegeu Edwards i Pritchard Newcombe, 2005).

Juntament amb totes aquestes iniciatives, el CLG ha dut a terme moltes millores generals 
relacionades amb la infraestructura, com ara la creació d’un corrector ortogràfic gal·lès, 
un telèfon de consulta per a plantejar preguntes sobre la llengua i sobre serveis relacionats 
amb el gal·lès, una campanya amb indicacions detallades de com aprendre a escriure gal·lès 
i la recent introducció de la versió en gal·lès del Windows XP (Williams, 2005a).

En un primer moment, els dotze membres del CLG eren nomenats pel secretari d’Estat 
per a Gal·les, però l’any 2000, després de la creació de l’Assemblea Nacional Gal·lesa 
(ANG) al maig de 1999, el nomenament va passar a mans de l’Assemblea. La creació de 
l’Assemblea va constituir la primera mesura d’autogovern des que el príncep Eduard I 
derrotara Llywelyn ap Gruffudd el 1282. (Per a més informació sobre la història política i 
sociolingüística de Gal·les, vegeu Brake i Jones, 2004). El dia de Sant David de l’any 1979, 
quan es va sotmetre a votació el traspàs de competències a la regions autònomes, només 
el 13% dels votants es van manifestar a favor. Es va pensar que el rebuig massiu s’havia 
produït de por que, al Gal·les de parla gal·lesa, l’Assemblea proposada fóra dominada 
pel sud anglicitzat, de manera que molts nacionalistes no van votar de por que aquesta 
Assemblea creara una majoria laborista permanent.

Els laboristes van perdre les eleccions de 1979 i no van tornar a governar fins el 1997, 
any en què el tema dels traspàs de competències va reaparèixer i es va convocar un segon 
referèndum. En aquest referèndum de setembre de 1997, 559.419 electors van votar a favor 
de l’Assemblea, mentre que 552.698 ho van fer en contra. Van acudir a les urnes més de 
la meitat dels electors, una assistència molt més reduïda que en les eleccions generals. El 
partit a favor de l’Assemblea va fregar la victòria amb un 50,3% dels vots, mentre que els 
que defensaven el no van aconseguir un 49,7%.

L’Assemblea tenia un poder considerable per a desenvolupar i aplicar polítiques en 
determinats àmbits, com ara l’agricultura i la indústria, la cultura, el desenvolupament 
econòmic, l’educació, el govern local, els serveis socials, el transport, etc., però no podia 
aprovar lleis o apujar els impostos. Gal·les continuava formant part del Regne Unit, els 
diputats dels districtes electorals gal·lesos continuaven ocupant un seient al Parlament 
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britànic de Londres i les lleis aprovades per aquest Parlament encara s’aplicaven a Gal·les. 
L’estructura de l’Assemblea és una combinació del sistema del Consell de ministres amb 
l’estructura d’una comissió que permet una àmplia implicació en el desenvolupament 
polític entre els membres de l’Assemblea. Els 60 membres de l’Assemblea deleguen els 
seus poders executius en el primer ministre, que, al seu torn, els delega en els vuit membres 
de la comissió coneguda com Govern Assembleari de Gal·les (GAG). El CLG aconsella 
el GAG en assumptes relacionats amb el gal·lès i li concedeix ajuda econòmica, que ha 
de repartir a les organitzacions dedicades a la promoció del gal·lès, com ara l’Eisteddfod 
Juvenil Nacional, el Mudiad Ysgolion Meithrin i altres esmentades anteriorment.

6. Iaith Pawb

Una de les tasques més importants del GAG va ser una revisió exhaustiva de les 
polítiques lingüístiques del gal·lès, que va finalitzar l’any 2002. Al febrer de l’any 2003 es 
va publicar un informe titulat Iaith Pawb (La llengua de tots) i que resumeix com el GAG 
pretén augmentar el bilingüisme i consolidar el gal·lès.

Els cinc objectius principals són:
1. Per a 2011, augmentar en un 5% la proporció de parlants de gal·lès que figuren en la 

base de dades del cens de 2001.
2. Reduir el descens de parlants de gal·lès en les comunitats de parla gal·lesa, sobretot en 

aquelles en què almenys el 70% de la població parla gal·lès.
3. Incrementar la proporció d’alumnes en l’educació preescolar en gal·lès.
4. Augmentar el nombre de famílies en què la llengua habitual de comunicació és el 

gal·lès.
5. Integrar serveis en gal·lès.

Com apunta Mac Giolla Chríost (2005), Iaith Pawb és la prova del compromís de 
lluitar rigorosament i intensament per la integració del gal·lès en els diferents àmbits de la 
vida pública. Una bona mostra n’és la intenció de posar en marxa una iniciativa adreçada 
a augmentar el bilingüisme en els serveis i els empleats del Servei Nacional de Salut de 
Gal·les. L’informe també tracta sobre com les eines lingüístiques, com ara una base de 
dades nacional de termes estandarditzats, poden emprar-se per a convertir les oportunitats 
en pràctica social. Però com destaquen Williams (2004) i Mac Giolla Chríost (2005), 
l’informe també conté aspectes negatius. Així, mentre que es tracta d’un document ambiciós 
i valuós, s’observa una gran mancança de detalls en relació al finançament, l’aplicació i el 
seguiment de la política bilingüe. Tot i que parla de l’Iaith Gwaith, un projecte encarregat 
de promocionar el gal·lès en el treball, i promet més ajudes a les organitzacions, com per 
exemple Twf, no presta pràcticament atenció al sector privat ni a la consolidació de la Llei 
lingüística de 1997.

Williams (2004) manté que la debilitat més significativa del pla d’acció rau possiblement 
en l’àmbit de l’educació. No hi ha cap anàlisi clara de com s’aconseguirà el creixement dels 
parlants de gal·lès per a l’any 2011 ni tampoc es parla d’augmentar el nombre d’escoles en 
gal·lès o de consolidar l’ensenyament del gal·lès com a segona llengua ni d’emprar el gal·lès 
com a mitjà per a ensenyar altres assignatures. A més, dóna la sensació que darrere del 5% hi ha 
poques dades estadístiques o sociolingüístiques. S’espera que un percentatge d’aquest increment 
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vinga de l’ensenyament del gal·lès als adults, un aspecte a què l’informe dedica considerable 
atenció. Malgrat els 18.535 adults matriculats a classes de gal·lès en el curs 2003-2004 (Golwg, 
2006), és difícil calcular quantes d’aquestes persones tindran un bon domini de la llengua. El 
2005 1.300 aprenents van presentar-se a les proves de gal·lès per a adults organitzades per la 
Comissió d’Educació Gal·lesa, però també cal dir que, de totes aquestes persones, 961 tenien 
un nivell molt baix (ibídem). S’espera que una iniciativa recent del GAG de crear sis centres 
d’idiomes per tot Gal·les a partir de setembre de 2006 millore el finançament de l’ensenyament 
del gal·lès i proporcione una base adequada per al creixement posterior.

Un dels punts forts de l’Iaith Pawb és la creació d’un Departament de Llengües al si 
del GAG. A més, es va nomenar un ministre de Cultura molt conscienciat amb el gal·lès. 
Williams (2004) creu que, malgrat la debilitat evident de l’Iaith Pawb, aquest intenta 
allunyar-se del vell prejudici que el gal·lès només pertany a una escassa minoria amb un 
gran domini de la llengua. També afirma que, amb l’èmfasi al Gal·les bilingüe, l’informe 
intenta demostrar que l’«accés a una cultura i una societat universalista i inclusiva està a 
l’abast de tothom» (Williams, 2004: 26)

7. I ara què?

En l’Iaith Pawb, el CLG es defineix com un organisme a través del qual el GAG ha de 
promocionar i donar publicitat al gal·lès. Però a la tardor de l’any 2004 l’actual GAG va 
decidir que a la primavera de 2007 l’ANG absorbirà el CLG. El CLG hi ha expressat la seua 
preocupació, ja que pensa que el seu suport a la llengua pot resultar més efectiu si treballa 
amb l’ajuda del govern. Només el temps ens dirà les causes que es derivaran d’aquest fet 
—mentrestant, hi ha moltes campanyes en marxa organitzades per associacions, com ara 
l’Associació de la Llengua Gal·lesa, que lluita per una nova llei lingüística, la creació d’un 
comissionat de la llengua gal·lesa i d’un consell o fòrum per a la llengua gal·lesa.

Una de les debilitats de l’actual legislació és que no inclou l’ús intern de la llengua i, 
com a conseqüència, retarda l’augment en l’ús del gal·lès en els òrgans públics i oculta 
el desenvolupament del finançament del servei gal·lès (Williams, 2005b). D’acord amb 
la Llei de 1993, l’Assemblea ha d’aconseguir el consentiment del Parlament britànic per 
a qualsevol modificació de l’estatut del CLG sobre la preparació de projectes lingüístics. 
Això no obstant, les propostes presentades en el llibre blanc, Un millor Govern per a 
Gal·les, publicat el 2005, expliquen de manera general com es poden augmentar els 
poders de l’Assemblea i donar més llibertat a la legislació del Parlament britànic. La 
llengua i l’educació constitueixen sens dubte dos àmbits polítics que eixiran particularment 
beneficiats amb aquests nous poders. Com indica Williams (2005b: 5) en la seua anàlisi 
del finançament legislatiu actual:

És hora de treballar sobre aquesta base i crear nous drets legislatius per als parlants de 
gal·lès, que es basen en aspectes específics del finançament del servei públic. Per exemple, 
seria convenient establir estatutàriament que la població tinguera dret a una educació en 
gal·lès, dret a usar el gal·lès en la comunicació amb el sistema sanitari o en el treball, dret 
a adreçar-se en gal·lès en la correspondència amb els òrgans de govern esmentats en la Llei 
i dret a rebre correspondència o informació d’aquests òrgans en gal·lès.
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8. Conclusió

L’estat actual del gal·lès a Gal·les és al mateix temps esperançador i preocupant. Tot i 
que el panorama pot semblar prometedor, ara que el gal·lès compta amb un grau elevat de 
suport institucional i popular i amb una demanda en àmbits que es donaven per perduts, el 
renaixement de la llengua és sens dubte una tasca difícil i costosa que depèn de l’interès 
d’organitzacions actives i d’organismes clau, i també de representants polítics, per a avançar 
en el tema. Ara està en mans dels gal·lesos que el que diu l’Iaith Pawb es faça realitat. Es 
pot afirmar que les expectatives a llarg termini encara són incertes per a una llengua sense 
una comunitat de parlants àmplia i centralitzada, i envoltada d’una cultura angloamericana 
dominant. El domini generalitzat de l’anglès és un mal pronòstic per a les cultures minoritàries 
com la gal·lesa. Com diu Jenkins (2000: 66), «En aquest viatge en la muntanya russa de la 
súper mega autopista capitalista, la gent que n’entén no aposta pel gal·lès». Mentre que el 
gal·lès sí que té l’oportunitat d’estabilitzar-se i sobreviure, com han fet altres llengües en perill 
d’extinció —el basc o el català—, l’inesperat fracàs de l’irlandès el 1840 i del bretó el 1960 
mostra que les estadístiques no són fiables (O Néill, 2005). Si el gal·lès vol sobreviure, ha 
d’assumir el seu estatus de llengua minoritària en un entorn urbà dependent de l’educació i 
no de la família per a ser transmès de generació en generació. A més a més, l’educació no és 
prou per a contribuir al canvi lingüístic, sobretot si hi ha estudiants que decideixen no emprar 
el gal·lès en acabar els seus estudis. Encara que pot semblar un miracle que el gal·lès no haja 
desaparegut fa segles —si tenim en compte la influència de l’anglès al llarg del temps—, hi 
ha molts assumptes importants i desafiadors que s’han de tractar en el futur.
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