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Una selecció de fragments de NACIO.CAT 
 
EL .CAT MÉS POLÍTIC 
 
 
El .cat va prosperar malgrat l’oposició frontal de l’aleshores govern conservador 
espanyol, dels entrebancs d’alguns càrrecs de l’executiu socialista i també d’algunes 
persones que ocupaven llocs decisius al mateix ICANN. 
 
 
L’aleshores conseller en Cap i virtual candidat a la presidència de la Generalitat va 
preguntar a Alvinyà com ho veia ell: “És complicat, però ho hem d’intentar”, va 
respondre. Artur Mas va donar permís al director general perquè anés fent, i aquest el 
mantingué informat. A partir d’aquell moment,Alvinyà s’havia fet una composició de lloc 
per procedir al que ell anomena ara “la formació d’un grup bolxevic: una avantguarda 
altament ideologitzada dirigint les masses. Tres persones vam muntar aquest invent”. 
 
El suport del Govern, en aquell final d’etapa pujolista, era una fulla de doble tall, 
perillosa. “Algun partit polític hauria pogut utilitzar el .cat com a arma electoral, i llavors 
no hauria acabat bé. Amb debat públic i baralles polítiques, l’ICANN hauria tingut la 
magnífica excusa de respondre’ns que no aprovava el domini fins que tothom hi estigués 
d’acord”, interpreta Abril, calia molta discreció amb un projecte tan sensible, 
especialment quan a l’Estat transcorria la segona legislatura d’un José María Aznar que 
havia deixat de parlar català en la intimitat i anava molt envalentit amb la majoria 
absoluta del Partit Popular. Era clar que la Generalitat de Catalunya hi havia de ser, en 
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l’invent, però al darrere. 
 
Qui va llançar formalment la proposta va ser Manel Sanromà, a la Internet Society. Com 
a cap visible del Capítol Català d’aquest organisme, el tarragoní va haver de suar de 
valent en tres reunions internes per convèncer els membres de l’entitat que presidia. 
Finalment, però, hi va haver carta d’ISOC-CAT adreçada al Govern. Aquest paper era el 
tret de sortida, i qui millor per signar-lo que un amic personal de Vinton Cerf, president 
de l’ICANN i figura d’Internet admirada mundialment, un home influent al Partit 
Demòcrata nord-americà, que hauria estat escollit secretari d’Estat de Societat de la 
Informació si finalment Al Gore hagués superat George W. Bush en aquell renyidíssim 
recompte de vots de les eleccions presidencials, precisament a l’estat de Califòrnia. Amb 
Gore, Vinton Cerf hauria estat ministre de la potència més gran del món. 
 
“Si hagués sortit a la palestra el .cat i s’hagués creat enrenou polític, amb enviament de 
mails a l’ICANN, encara que fossin tots a favor, des de Califòrnia haguessin considerat 
que la feina de la nostra candidatura no estava del tot feta. El suport per una banda, però 
també l’absència de debat públic per l’altra, amb la màxima discreció, hi van ajudar 
moltíssim”, opina Abril. Però allà on ell i la resta de promotors de puntCAT –Manel 
Sanromà, Jordi Alvinyà i els incorporats Joan Francesc Gras, Vicent Partal, Salvador 
Alegret, Ramon Rovira, etc.– veien la necessària discreció perquè el projecte no fes 
aigües, d’altres veien opacitat i secretisme. És el cas de Ricard Vaqué, impulsor del 
domini .ct, o Jordi Mas, ànima de Softcatalà, que els retreuen manca de transparència en 
un projecte que haurà costat 220.000 euros de l’erari públic. La candidatura va ascendir a 
150.000 euros –el pressupost més modest, com hem dit, de les deu candidatures que hi 
optaven–, i els 70.000 euros restants van servir per a capitalitzar la Fundació puntCAT. 
L’import de part dels ajuts concedits pel Departament de Presidència estava compromès 
per l’últim govern de CiU. Jordi Alvinyà ja era secretari de telecomunicacions i Societat 
de la Informació i Artur Mas, un presidenciable en construcció. Però part de les 
subvencions van ser executades pel primer govern tripartit, amb el conseller en cap Josep 
Bargalló (ERC) i amb el titular del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació, Carles Solà, independent proposat pels republicans. El republicà Josep-Lluís 
Carod-Rovira n’estava informat, però com que ja no formava part del Govern del 
socialista Pasqual Maragall va haver de seguir-ho mitjançant del seu germà,Apel·les 
Carod-Rovira, que era secretari de Coordinació Interdepartamental, càrrec del 
Departament del conseller en Cap. Malgrat el canvi polític a la Generalitat, el .cat 
prosperà igualment. I també sense gaire soroll. La campanya –bolxevic o no– estava 
estratègicament concebuda per superar obstacles polítics i administratius, especialment 
per evitar la intervenció contrària dels estats. Era una aposta de país. 
 
El modus operandi havia generat discrepàncies amb destacats representants de la 
comunitat internauta. Jordi Mas, com a cara visible de Softcatalà –l’única entitat que 
frontalment va rebutjar d’adherir-se a l’Associació puntCAT, que es va fundar el 23 de 
novembre de 2001– i Ricard Vaqué, com a principal impulsor de l’Associació en Defensa 
del Domini .ct (ADD-CT) mai no han amagat el seu malestar. 
 
 
El finançament es va convertir, entre la comunitat internauta catalana, en motiu de 
polèmica, mentre a la resta de l’Estat, a través de Barrapunto, es qualificava el domini .cat 
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de "ridícul”,“tonteria” i “conya marinera”. 
 
 
Abril està convençut que “el president, Vinton Cerf, i el director general de l’ICANN, 
Paul Twomey, somniaven no aprovar-nos, no tant per la candidatura del .cat sinó per tot 
allò que els podia venir després.”Abril, però, ja a les converses inicials amb Alvinyà i 
Sanromà havia trobat el desllorigador per a obtenir un domini propi: “Canviar el 
passaport pel diccionari.” És a dir, centrar-se en l’aspecte lingüístic i cultural, i no en el 
polític o administratiu.A més, cat és el codi internacional per al català segons l’estàndard 
ISO 639-2 de codis de tres lletres per a llengües humanes.  
 
Vinton Cerf coneix Catalunya i sembla que entén què suposa el domini lingüístic per a 
una nació sense estat com la nostra, però oferia la negativa com a única resposta. Els 
comensals 
que acompanyaven Cerf van acabar l’àpat convençuts que l’ICANN tombaria la 
candidatura en la primera ocasió, però que posteriorment el pragmatisme dels nord-
americans els forçaria a trobar una solució, almenys en un segon intent. 
 
El membre de la cúpula directiva de l’ICANN Tom Niles, que havia estat ambaixador a 
Grècia, Iugoslàvia i la Unió Europea, conseller diplomàtic de Bill Clinton i Al Gore, alt 
dirigent del Partit Demòcrata, argumentava que l’entitat no es podia ficar en el conflicte 
monumental que suposadament generaria el .cat. Però tot i ser poc entusiasta de la 
candidatura, val a dir que Niles va tenir un paper clau en el moment en què algunes veus 
qüestionaven la sinceritat de la carta que el Govern espanyol va enviar manifestant la 
seva no-oposició al domini català. 
 
 
Quan el govern presidit pel socialista José Luis Rodríguez Zapatero va enviar la carta 
signada 
en què no s’oposava al .cat, alguns càrrecs i alts funcionaris de l’Administració estatal 
van fer comentaris qüestionant que la voluntat real de l’executiu espanyol fos acceptar 
que la llengua i cultura catalana tingués un reconeixement i una identitat pròpia a 
Internet.Aquesta carta era la resposta del Govern espanyol a la consulta formal efectuada 
per l’ICANN a aquells estats en què el català és reconegut com a llengua oficial. 
 
 
Abans que el PSOE ocupés la Moncloa el 2004, s’havien produït fortes pressions del 
govern en 
funcions de José María Aznar. La sol·licitud del domini es va presentar a l’ICANN el 16 
de març de 2004, és a dir, dos dies després del 14-M, dia de les eleccions en què Mariano 
Rajoy (PP) va perdre contra tot pronòstic davant de José Luis Rodríguez Zapatero 
(PSOE). I cinc dies després de l’11-M, dia dels tràgics atemptats terroristes als trens de 
Madrid. En aquell context en què el govern Aznar feia les maletes per donar pas als 
socialistes al poder, l’ICANN va avisar Amadeu Abril que el Govern espanyol sortint 
havia expressat el seu rebuig a la candidatura catalana. Sembla que el govern del PP va 
enviar un emissari a Washington perquè intentés influir en els departaments d’Estat i de 
Comerç dels Estats Units per bloquejar el .cat. Les males arts de l’Administració 
espanyola quedaven en evidència per partida doble. Primer, 
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perquè la porta a què hauria d’haver trucat l’executiu espanyol no era la del govern dels 
Estats Units. Segon, per la imatge agònica que mostrava, perquè Aznar era president en 
funcions quan 
s’estava maquinant contra el .cat després del ressò mediàtic mundial que havia causat 
l’impacte de l’11-M i els seus intents a la desesperada d’involucrar-hi ETA, en contra de 
la versió policial, que apuntava que l’autoria dels atemptats era islamista. 
 
 
L’ICANN hauria pogut buscar les pessigolles era ampliar la consulta dels governs 
espanyol i 
andorrà també als executius francès i italià, estats que tenen territoris de parla catalana (la 
Catalunya del Nord i l’Alguer). I és que per evitar que la candidatura del .cat acabés 
derivant en 
un subdomini del tipus .cat.es, els promotors catalans argumentaven davant dels nord-
americans que el català és una llengua que es parla en quatre estats europeus: l’espanyol, 
l’andorrà, el francès i l’italià. El segon favor de l’ICANN va consistir a no forçar la 
consulta a França i Itàlia, adduint que precisament aquests estats no reconeixen el català 
com a llengua oficial. 
 
 
El govern francès li va arribar a preguntar [a Amadeu Abril] si era veritat allò de les 
cartes, i per què a ells no se’ls n’havia enviat cap. Qui interpel·lava l’advocat català era 
representant del 
govern francès, que actuava com a enviat de Matignon (la residència oficial del primer 
ministre francès) i participava a les reunions de l’ICANN. “Jo li vaig respondre que si 
l’estat francès 
reconeixia el català a la Catalunya del Nord se’ls enviaria la carta, i la resposta va ser 
ràpida: que ho deixéssim córrer”, explica Abril. 
 
Al secretari d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, el murcià 
Francisco Ros Perán, se li atribueix aquesta frase dita a un membre de puntCAT: “Hay 
que potenciar las tecnologías para unir, no para separar, hijo”. És evident que dintre del 
Ministeri i del Govern espanyol l’opinió no era precisament unànime.Hi havia diversos 
graus d’entusiasme: des del mitigat fins al nul. De fet, eren uns quants els qui deien que el 
.cat era 
una immensa ximpleria. La decisió la va adoptar el ministre d’Indústria, Comerç i 
Turisme, que aleshores era el socialista català José Montilla. Però no la va prendre tot 
sol. L’expedient 
va passar, a més d’Indústria, per la Moncloa, pel servei jurídic del govern i pel Ministeri 
d’Afers Estrangers. Les principals reticències provenien dels enginyers de 
telecomunicacions, una casta especial de funcionaris de l’Estat molt tancada i classista. 
Aquest xup-xup desfavorable posava els pèls de punta a alguns dels promotors del .cat, 
que en alguna reunió havien arribat a perdre els nervis. Amadeu Abril els receptava til·les 
i confiança. 
 
 
Des de l’equip del ministre Montilla, a través del seu fidel cap de gabinet, Isaías Táboas, 
conegut com a Pancho, s’havia fet saber que el Govern espanyol no frustraria la 
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candidatura del .cat. El ministre Montilla, que només un parell d’anys després acabaria 
presidint la Generalitat de Catalunya, no variava el compromís dels socialistes catalans i 
tampoc no semblava actuar per lliure. Tenia la complicitat de la Moncloa, amb el suport 
de Miguel Sebastián, estret col·laborador econòmic de Rodríguez Zapatero en aquells 
moments i 
candidat a l’alcaldia de Madrid pel PSOE posteriorment. “Montilla va empènyer i va 
agilitar-ho, això sí”, defensa Abril. La carta de l’ICANN, la va contestar en un temps 
gairebé rècord: 
tres setmanes, segons Abril, que creu que el ministre no va anar per lliure perquè sense el 
vistiplau de la Moncloa difícilment hauria prosperat la carta amb aquesta agilitat. Els 
socialistes temien la pressió de la dreta mediàtica espanyola, i portades com la del diari 
ABC en què titllaven Montilla d’independentista per no haver-se oposat al .cat demostren 
que no anaven desencaminats. 
 
Però el viatge de la carta des de les seus ministerials de Madrid fins al centre californià de 
l’ICANN encara patiria alguna enrabiada diplomàtica. El Ministeri d’Afers Estrangers, el 
titular del qual era Miguel Ángel Moratinos, va fer arribar la famosa carta de no-
objecció a la candidatura a l’ambaixador espanyol a Washington, que al desembre del 
2004 era Carlos Westendorp, exministre socialista d’Afers Estrangers. Segons Amadeu 
Abril, hi havia funcionaris de l’ambaixada espanyola a Washington i del ministeri 
espanyol d’Afers Estrangers, a través de la delegació de Brussel·les, que verbalment van 
suggerir a l’ICANN “que no s’esforcessin gaire a aprovar-ho”. Els funcionaris espanyols 
no van tenir gaires recels a l’hora de transmetre a l’ICANN que allò del .cat no els 
semblava una bona idea. 
 
Quan semblava que, ara sí, tot estava encarrilat, van sorgir nous entrebancs. Un dels 
episodis de més nerviosisme entre els membres de l’Associació puntCAT i els internautes 
catalans que més seguien el procés va ser quan l’ICANN va ajornar l’aprovació del 
domini, en una reunió celebrada el 17 d’agost de 2005. Els titulars d’alguns diaris 
catalans de l’endemà eren “L’oposició de Bush a un domini exclusiu per al contingut 
sexual frena l’aprovació del .cat” (Diari de Girona) i “L’ICANN ajorna la decisió 
d’aprovar el domini .cat per la polèmica creada en relació amb un altre domini” (El Punt). 
I és que les pressions de la Casa Blanca, Brussel·les i Austràlia per a evitar que prosperés 
el polèmic domini .xxx van forçar l’ICANN a apartar-lo de la taula i, de passada, el .cat 
també va caure de l’ordre del dia. Els altres tres dominis que havien superat els criteris 
anteriors de selecció, a més del .xxx i del .cat eren el .jobs (feina), el .mobi (telefonia 
mòbil) i el ja esmentat .travel (viatges). 
 
 
 

EL .CAT EN GENERAL  
El 13 de febrer de 2006 va començar el període de llançament del .cat, i els més de 
21.000 registres l’han convertit en un referent mundial entre els dominis patrocinats. I és 
que el .cat és 
una realitat fins i tot abans que el .cal, amb què es vol identificar l’estat nord-americà de 
Califòrnia, un dels bressols tecnològics mundials. Escòcia, Nova York i Berlín, a més de 
Galícia i el País Basc, també segueixen les passes del domini català, que representa la 
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nostra Califòrnia mediterrània. 
 
La victòria del 15 de setembre de 2005 de la candidatura de l’Associació puntCAT, ara 
convertida en fundació amb el mateix nom, suposa un reconeixement internacional que, 
malauradament, encara no han aconseguit les seleccions esportives catalanes. El català ha 
entrat de ple en la lliga virtual de les millors seleccions del món, ja que figura entre el mig 
centenar de llengües globals, una selecta federació internacional que presideix 
indiscutiblement l’anglès, 
com a idioma comú de la globalització. 
 
 
El domini de la comunitat catalana era un precedent que podia obrir la caixa de 
Pandora.Hi ha més de 6.800 llengües al món i dialectes en ús, i alguna, com el tibetà, els 
suposaria una patata calenta; per la via cultural, a més, algú podria arribar a proposar 
dominis perillosos com el .nazi, el .kkk i, en un altre ordre, el .islam. 
 
 
 
EL .CT COM A PAS PREVI AL .CAT 
 
El .cat no s’entén sense la reivindicació del .ct. I el primer que va advertir de la necessitat 
d’un domini propi va ser Ricard Vaqué.Ningú no havia pensat abans en aquesta solució 
per evitar el domini .es reservat per a la Internet espanyola. 
 
El novembre del 1996 el Parlament de Catalunya va aprovar la sol·licitud del domini .ct 
per unanimitat. Sí, sí, per unanimitat. Partit Popular inclòs. Això indica l’alt grau de 
desconeixement que aleshores hi havia sobre Internet en general i sobre dominis en 
particular. La iniciativa parlamentària, obra d’un aleshores jove diputat d’ERC anomenat 
Jordi Portabella, i signada per companys seus d’escó com Josep Bargalló, Ernest Benach, 
Josep-Lluís Carod-Rovira i el desaparegut Francesc Ferrer i Gironès, va prosperar. 
Prèviament havia comptat amb 
el suport del Departament de Presidència, que llavors tenia de secretari general el filòleg, 
poeta i escriptor Carles Duarte. Però el .ct va ser un autèntic brindis al Sol. Va quedar en 
via morta, 
malgrat la debilitat d’un PP que governava a Madrid en minoria i amb el suport 
condicionat de CiU. La proposta del Parlament va arribar al Govern de Catalunya, que 
immediatament 
va traslladar la petició a l’organisme regulador ISO, que va respondre avisant de 
l’equivocació de l’executiu català. La petició, com hem apuntat anteriorment, l’havia de 
formular un estat 
reconegut per l’Organització de Nacions Unides (ONU), però, a més, per a aparèixer a la 
llista de codis territorials de dues lletres a l’estil del .es o .fr s’havien de complir unes 
condicions 
concretes clarament inassumibles per part d’una nació com Catalunya: no tenir continuïtat 
territorial amb la resta de l’Estat, és a dir, ser territori d’ultramar. Per exemple, la 
Polinèsia 
francesa té domini territorial propi. Algú dirà que Palestina és a la llista d’ISO. Per què? 
Perquè quan l’Autoritat Nacional Palestina va demanar el domini territorial de dues lletres 
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a Internet l’ONU va avalar la candidatura davant d’ISO basantse en la seva cartografia 
històrica. Remenant els seus arxius, l’ONU va trobar mapes en què sortia el nom de 
Palestina. 
 
 
L’èxit del .cat, però, no impossibilita que algun dia s’intenti treure el .ct de l’atzucac en 
què malauradament és avui.Malgrat que la norma ISO 3166 relaciona els territoris 
geogràfics amb la divisió per estats, hi ha exemples com el codi .gi, que es refereix a 
Gibraltar (adoptat també, amb una jugada enginyosa, per algunes pàgines web de Girona), 
o el .ps, destinat al reconeixement d’una realitat nacional com Palestina. La reclamació 
del .ct va més enllà del .cat, és complementària i té una dimensió més àmplia, no tan sols 
centrada en dominis d’Internet. 
 
El desconeixement sobre les diferències entre .cat i .ct no es dóna només entre la gent del 
carrer. Algun polític de primera fila va fer la sensació d’haver confós també ambdós 
dominis. L’octubre del 2004, quan la candidatura del .cat ja havia estat presentada a 
l’ICANN, el llavors ministre d’Indústria, Comerç i Turisme, José Montilla, va sorprendre 
tothom en una roda de premsa en què va afirmar públicament que el govern del PSOE 
donaria llum verda als dominis .cat per a la llengua i al .ct per al territori. El compromís 
de Montilla amb el .ct, però, era un autèntic miratge. Un any després, el 5 d’octubre de 
2005,Montilla va haver de respondre 
al Senat una pregunta de la senadora del PP Mercedes Coloma sobre si el Ministeri 
d’Indústria tenia previst donar suport al Govern de Catalunya en la reivindicació del 
domini territorial 
.ct. “Si se aprobara el dominio .ct, se reconocería la independencia política de Cataluña en 
Internet”, alertava la senadora conservadora. La resposta del ministre català certificava 
que un 
any abans s’havia confós estrepitosament en referir-se al .cat i al .ct, ja que va respondre 
així a la conservadora:“Una postura definitiva sobre la pregunta que usted menciona 
sobre el dominio .ct, a pesar de lo que pudiéramos opinar usted o yo mismo, hoy no 
tendría por qué ser adoptada en este momento, sino como usted sabe, en uno posterior, si 
es que el ICANN procediera a consultar al Gobierno español. Insisto en que si eso se da, 
la opinión del Gobierno es, por supuesto, de reafirmar que los dominios de primer nivel 
se reservan para los Estados, y Catalunya no lo es”. Més clar, l’aigua. 
 
 
PAÏSOS CATALANS 
 
En aquesta causa, la de la comunitat cultural i lingüística que fa xarxa, que s’organitza a 
partir de les eines participatives i democratitzadores que té Internet, en aquesta conversa 
permanent 
afavorida pels blocs i els fòrums, els catalans ens podem comunicar en la llengua pròpia i 
ser globals sent locals. Es pot ser glocal, terme amb què Vicent Partal va batejar l’ideari 
del seu diari electrònic. Ser glocal és la manera que un català té de mirar-se el món i el 
seu entorn: mirar la globalització des d’allò local. “El .cat, el país a la xarxa, no té les 
limitacions físiques que imposa la geografia. És un barri global, igual per als qui viuen a 
Gandesa o a Bétera, a l’Alguer o a Perpinyà, a Andorra o a Calaceit, a Ciutadella o a 
Tarragona. Però també a Vancouver o Melbourne. Ara, un cop obtingut el domini .cat, cal 
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assegurar que sigui un èxit. Un èxit com a domini, i un èxit en la promoció del català a 
Internet”, sentencia Gras. 
 
 
El món català de fora del Principat ha rebut el domini amb entusiasme. La gent fa servir 
el .cat. S’ha articulat un virtual territori.cat, amb una identitat.cat, ja que la xarxa és la 
millor plataforma que tenen els catalanoparlants per a comunicarse, de Salses a 
Guardamar i de Fraga a Maó, i projectarse a tot arreu en clau internacional. Navegar per 
la blocosfera és un bon exercici per a prendre el pols a una comunitat que no entén de 
fronteres administratives, i menys encara de litigis entre administracions i lluites 
interessadament partidistes. Hi ha catalans amb blocs personals arreu dels països de parla 
catalana (l’Alguer inclòs, amb el professor de la UOC Gustau Navarro) i per tot el món. 
S’està bastint, gràcies a la rapidesa i la facilitat d’Internet, un univers.cat. 
 
Les noves tecnologies afavoreixen l’articulació d’una plataforma per als països de parla 
catalana a una velocitat de creuer comparada amb els ritmes de la política i la 
geoestratègia. “Al món digital són possibles els Països Catalans i això no és excloent, 
perquè a Internet es fan possibles les múltiples identitats”, afegeix Alegret. El .cat és una 
eina per a fer país més enllà de les realitats legals i administratives. 
 
Aquesta visió resumeix prou bé la força d’un instrument per a normalitzar el català a la 
xarxa, però no tan sols des d’un plantejament identitari.“No és només un signe d’identitat, 
que també ho és, i molt potent. És una manera de donar prestigi a la llengua, de mostrar 
que el català juga a la Champions League, i no a segona B. Una llengua sense prestigi 
social desapareixerà”, 
afirma Abril. La candidatura del .cat citava estudis en què el català figurava entre el 
dinovè i el vint-i-tresè llocs del rànquing de llengües més comunes utilitzades a Internet. 
 
 
LLENGUA 
 
Només 122 de les més de 6.800 llengües humanes i dialectes en ús que hi ha al món tenen 
més d’un milió de parlants; vuitanta-tres, més de cinc milions de parlants; i només 
seixanta, més de deu milions de parlants. 
 
 
Un treball de Xavier Guinovart (Universitat de Vigo) del 2003 situa el català en el vint-i-
tresè lloc del rànquing de llengües a la xarxa, a partir de les proporcions relatives de 
quaranta-cinc llengües que podia identificar el cercador Alltheweb entre els 729 milions 
de pàgines que havia recollit el 26 de març de 2002. 
 
 

...I MERCAT 
 
Una llengua que inclou deu milions de parlants, i que és la vint-i-tresena més usada a la 
xarxa, per davant de l’àrab, l’eslovè, el grec, l’indonesi, l’ucraïnès, el croat, l’hebreu, 
l’islandès, el romanès, el lituà, el búlgar, etc. Així ho conclou Alltheweb.com, en una 
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recerca de l’agost 
del 2003. L’informe de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació 
anirà adreçat a empreses potents com Apple. Es tracta de fer-los veure que el català 
agrupa una comunitat i, lògicament, representa una clientela atractiva. Dels deu milions 
de catalanoparlants, la meitat dels majors de quinze anys es connecta a Internet, grosso 
modo. Els que tenen entre deu i catorze anys, en canvi, estan per sobre: 88,5% al 
Principat, 80,3% a les Illes i 73% al País Valencià. La comunitat catalanoparlant, doncs, 
és un mercat molt dinàmic perquè a través dels 21.000 dominis .cat registrats, Google ja 
tenia el passat gener 3.800.000 documents de web indexats, una xifra elevada que 
contrasta respecte d’altres llengües a la xarxa. O una altra dada que apunta el director de 
VilaWeb,Vicent Partal: dels 100 primers canals de notícies que es descarreguen en 
podcast de la versió en castellà d’iTunes (el programa creat per Apple per a reproduir, 
organitzar i comprar música), vint-i-tres són en català. 
 
 
Google,Yahoo, Ikea, British Tourist Board, Easyjet, Ryanair, Telefónica, Nestlé, eMule, 
Booking.com i NetVibes.com són algunes de les webs de grans empreses que tenen els 
seus continguts també en català. Navegadors com Mozilla Firefox, Internet Explorer, 
Safari (Mac OSX) i Opera també són en la nostra llengua. Entre les multinacionals que 
fabriquen pro- 
ductes de telecomunicacions en català hi ha Benq Siemens, Alcatel, Sagem, RIM 
(Blackberry), Grundig, Nokia, Motorola, HTC i Sony Ericsson; receptors de televisió 
digital terrestre (TDT) com Sony, Sanyo, Humax i Antares TAT-400; aparells de GPS 
com Protelsa, Nav4all o Tom Tom; sistemes operatius com Windows i GNU/Linux; i 
impressores com Hewlett-Packard 
i Epson. En definitiva, una llista per a fer reaccionar les companyies que encara no 
adrecen els seus productes i serveis a la comunitat catalana en la llengua pròpia. 
 
 
BLOCS I XARXA POLITITZADA 
 
Són comunitats de blocaires amb una gran cohesió (sensibilitats i interessos comuns) i 
que participen en un diàleg permanent sobre els continguts i la informació que ofereixen a 
les seves bitàcoles.Tornant al debat estatutari. Els autors mantenien des de feia mesos una 
discussió en línia, una conversa en què el sobiranisme transversal predominava a la xarxa 
de parla catalana. Aquest xup-xup virtual, amb puntes d’activitat en dates com el 30-
S,quan es va aprovar la reforma estatutària al Parlament gràcies a un acord in extremis de 
les forces del tripartit amb CiU, o l’esmentat pacte de la Moncloa, havia posat les 
condicions òptimes –una mena de sofregit nacional– perquè molts internautes rebessin la 
crida de la Plataforma pel Dret de Decidir amb els braços oberts. Els dies previs a la 
manifestació, la xarxa era pràcticament l’única escena mediàtica en què els promotors de 
la crida autodeterminista obtenien ressò, gràcies als diaris electrònics i els webs, i 
amplificat pels blocs. Vol dir això que tot l’èxit del 18-F es degui a Intenet? No, només 
faltaria. Però és ben cert que l’onada sobiranista que va provocar l’anomenat “efecte Gran 
Via” va deixar descol·locats els comunicadors i opinadors oficials. Alguna cosa s’estava 
coent a Internet els dies previs mentre els grans mitjans llegien una agenda política que no 
havia de patir sotragades com la d’aquell dissabte de febrer en el transcurs cívic, sobri i 
pacífic d’Espanya a Catalunya, és a dir, de la plaça d’Espanya a la plaça de Catalunya. 
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Amb el temps, algun opinador reputat com Francesc-Marc Àlvaro ha acabat ironitzant 
sobre l’onada sobiranista que tot ho havia d’inundar, començant pel referèndum estatutari 
del 18 de juny de 2006. En el camí del 18-F al 18-J, què va succeir? Certament, el 
tsunami 
sobiranista que es predicava a Internet no es va traduir en un tsunami electoral. De fet, 
l’abstenció va guanyar la participació, i aquesta vegada la xarxa no va tenir la incidència 
que sí va tenir el 18-F. Però comunicativament i políticament, la xarxa s’ha situat en els 
darrers anys, coincidint amb les sacsejades polítiques al Principat i les que puguin venir a 
les Illes Balears i el País Valencià, com un mitjà emergent, amb més trànsit i consums. La 
Catalunya virtual encara no casa amb la Catalunya real, diríem, però des de la virtualitat 
hi ha qui creu que cada 
vegada es pot anar transformant la realitat. 
 


