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L’èxit del
domini ‘.cat’

La situació
de la internet
catalana,
fonamentada
en la creació
del ‘.cat’,
és un exemple
de triomf que
molts altres
països sense
Estat, com
Gal.les, Escòcia
i Galícia, han
intentat seguir

CONDUCTOR / LLEIDA
JOAN QUER

«Llegeixo el diari en català, perquè així ajudo a
fer país i cultura. Sempre que compro premsa,
compro EL PERIÓDICO. En línies generals
m’agrada molt»

DIRECTOR DE L’AGÈNCIA
CATALANA DE NOTÍCIES

Gordillo
SAÜL

L’APOSTA D’EL PERIÓDICO A INTERNET

E l català ha triomfat a
internet. És un cas
d’èxit. Amb l’obtenció

del domini .cat ara fa dos
anys, es va culminar una
dècada de treball rigorós, dis-
cret i sacrificat que ha pas-
sat èpoques dures. El trajecte
que va de les webs .com, .org
i .net a les pàgines amb .cat és
la prova del triomf de la in-
ternet catalana, motiu d’en-
veja per part d’altres nacions
europees sense Estat. Bre-
tons, gal.lesos, escocesos i ga-
llecs segueixen els passos
dels catalans per aconseguir
el seu .cat, el primer –i únic
fins ara– domini lingüístic
del món.

El .cat és un domini genè-
ric, però es dirigeix a una co-
munitat concreta. Els cata-
lans ja fa temps que estàvem
a internet, però des de fa un
parell d’anys, gràcies al do-
mini aprovat el 15 de setem-
bre del 2005 per la Corpora-
ció d’Internet per a l’Assigna-
c ió de Noms i Números
(ICANN en anglès), som a in-
ternet. La diferència entre es-
tar i ser és prou significativa.
En el món global, la identi-
tat catalana té una etiqueta,
matrícula pròpia.

«El país .cat és més gran i
ample que el vell país analò-
gic. ¿I què es pot dir respecte
a aquells que continuen sen-
se estar segurs de si més
amunt de la Jonquera o més
avall d’Alcanar es parla ca-
talà? El català amb internet
no només és la llengua de
tots els Països Catalans, sinó

que també és una llengua
global, parlada als cinc conti-
nents. I té la voluntat de ser
global, vet aquí la diferèn-
cia», afirma el director de Vi-
laweb, Vicent Partal, en el
decàleg que ha escrit per al
llibre Nació.cat (Editorial Mi-
na, Llibres de l’Òmnium).

Alternativa al ‘.ct’

El . c a t ha estat possible
gràcies al canvi de xip. Algú
va tenir la idea de canviar el
passaport pel diccionari.
Aquest algú va ser l’advocat i
professor Amadeu Abril, que
va trobar en la proposta del
.cat l’alternativa al carreró
sense sortida en què es troba-
va la candidatura del .ct. Els
dominis de dues lletres
–com el .ct que es planteja-
va– estan reservats per als es-
tats. La matrícula catalana a
la xarxa engloba tota la llen-
gua i la cultura catalanes. «És
un domini obert a tothom
que es vulgui expressar en
català a internet, indepen-
dentment d’on visqui i què
faci, fet que permet acollir
des de multinacionals fins a
particulars», sosté la Funda-
ció puntCAT, que gestiona
l’exitós domini.

Més de 24.000 matrícules
registrades i quatre milions
de documents indexats si-
tuen el .cat en el cinquè lloc
del món amb una ràtio de
pàgines per domini. Una
prova més que el català a in-
ternet juga a la Champions.
Això explica que una demo-

grafia petita com la nostra,
amb 10 milions de poten-
cials parlants i la 88a llengua
més usada del món, se situï
en la 23a posició a la xarxa.

De fet, el català és l’única
llengua d’un país sense Estat
entre les 40 reconegudes pel
buscador Google. Mèrit, en
bona part, del professor Lluís
de Yzaguirre, que va desco-
brir l’algoritme que permet
saber quines pàgines del ci-
berespai estan escrites en ca-
talà. La fórmula màgica, ce-
dida gratuïtament per Yza-
guirre, facilita enormement
les recerques i ha estat deter-
minant per posar el català al
mapa global. Qualsevol pa-
raula de recerca que apare-
gui en una pàgina on també
hi hagi és i dels, quan o què
està en una pàgina escrita en
la llengua de Pompeu Fabra.

Internautes pioners

¿I per què el català gaudeix
de tan bona salut a la xarxa?
Segurament, perquè des del
1994 hi ha catalans fent un
rigorós, discret i sacrificat
treball de formigueta a inter-
net. De fet, la majoria d’in-
ternautes pioners a l’Estat es-
panyol són catalans. Un dels
personatges que van apostar
plenament, quan ningú no
en donava ni un duro, per
i n t e r n e t é s L u i s Á n g e l
Fernández Hermana (LAFH),
ànima del primer Congrés
de Periodistes Digitals, que
es va celebrar el 1998, i autor
d’una pàgina de telemàtica

que EL PERIÓDICO DE CATA-
LUNYA va començar a publi-
car el novembre del 1995.
LAFH és una de les persones
clau en la reflexió pública so-
bre internet al nostre país. La
pàgina de LAFH a EL PE-
RIÓDICO va ser un referent
per a la comunitat internau-
ta catalana de llavors.

La contribució d’EL PE-
RIÓDICO al boom de la infor-
mació a internet és innega-
ble. L’Avui va ser el primer
diari de l’Estat que va estar
present a la xarxa, però la
posada en marxa de la seva
web va arribar molt poc
abans que EL PERIÓDICO
llancés la seva pàgina, de la
mà precisament de LAFH.
Gairebé es podria parlar

d’empat tècnic en la sortida
de les versions electròniques
de les dues capçaleres impre-
ses, totes dues editades a Bar-
celona.

El .cat és un domini trans-
versal, complementari. Su-
ma i no resta. L’experiència
d’EL PERIÓDICO a la xarxa és
el millor exemple d’aquesta
complementarietat. Gràcies
al .cat, la versió catalana del
diari a internet està amb
l’adreça www.elperiodico.
cat, mentre que la versió en
espanyol està a www.elperio-
dico.com. L’una no és incom-
patible amb l’altra.

Per tant, el .cat no és ex-
cloent. Facilita que els con-
tinguts en català es reunei-
xin sota el paraigua d’aques-
ta etiqueta virtual catalana, i
en el cas d’EL PERIÓDICO
permet d’una manera fàcil
la bifurcació en el camí de la
navegació per la versió en ca-
talà o en castellà. Algun dia,
si la direcció del diari ho
considera oportú, també po-
dria permetre que una versió
electrònica –la catalana– no
sigui una simple traducció
de l’altra –la castellana–,
sinó que siguin dues ànimes
singulars i amb continguts
particularitzats en un ma-
teix cos.

Avui, no obstant, hem de
felicitar EL PERIÓDICO per la
seva contribució en favor de
la informació digital en llen-
gua catalana, per haver
entès allò que representa el
.cat i per haver predicat amb
l’exemple.H
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ADMINISTRATIVA
GIRONA

MARTA NADAL

«Ja el comprava
quan només
sortia en castellà.
És un diari fàcil
d’entendre i
ràpid de llegir. A
més, utilitza un
català estàndard
que m’agrada
molt, però crec
que hauria de
cobrir més
Girona»

PERIODISTA
GIRONA

EDUARD CID

«Té un disseny
i un format
que van al
gra de les
notícies. La
infografia
és molt bona
i es nota
que és un
diari molt
visual.
M’agradaria
que tingués
més sensibilitat
comarcal»


