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sivament per als estats, amb algunes ex-
cepcions molt puntuals en les quals no 
encaixava Catalunya. S’havia de trobar, 
per tant, una altra via, i és llavors quan 
es funda la ICANN. “Jo sabia de què 
anava tot això”, explica Abril, “però calia 
esperar el moment en què hi pogués ha-
ver candidatures de .cat i, mentrestant, 
sumar tots el suports possibles”. Una tas-
ca que, segons l’advocat, no era senzilla, 
atès que “el nostre és un país molt me-
diterrani, i si la gent no et coneix és difí-
cil que et facin cas”. Per això, Abril, amb 
el periodista Vicent Partal, que ja havia 
fundat Vilaweb i que es va implicar en 
l’operació del .cat des del minut zero, es 
van dedicar a promoure la recollida de 
signatures. Se’n van sumar 68.000, grà-
cies també a la tasca de Jordi Alvinyà, el 
qual va fer de fil conductor entre la Ge-
neralitat i les entitats. La candidatura va 
costar 150.000 euros.

“L’associació per la promoció del 
.cat es va crear el 2001, però fins al 2004 
no es va crear el domini. Calia un pro-
cés molt llarg i vam esperar fins al 2004, 
quan s’atorgaven dominis específics per 
a comunitats. Era el nostre moment i si 
ho fèiem tot correctament, ens ho apro-
varien. Els dominis llavors eren estatals 
o lligats a l’activitat econòmica —.mobi, 
.travel, .jobs, etc.—, i si no n’hi havia cap 
per llengua, per què no n’hi podia ha-
ver?”. Segons Abril, “calia una candida-
tura impecable, una proposta que no 
pogués rebre un no. Trigaríem, però ho 
acceptarien”. L’advocat rememora que 
es va implicar en la part tècnica de la 
candidatura, redactada en vora vuitan-
ta pàgines, i que s’hi van sumar també 
una vuitantena d’entitats, des d’El Tem-
pir d’Elx fins a Òmnium Cultural de l’Al-
guer, passant per l’Associació d’Escrip-
tors en Llengua Catalana, associacions, 
federacions i totes les entitats lligades a 
la cultura.

Des de la ICANN no es podia rebut-
jar la proposta, però els nord-americans 
exhibien tota mena de desconfiances. 
Des de l’entitat que governa internet es-
taven inquiets davant la possibilitat que 
allò del .cat fora un domini dedicat als 
gats —cat és gat en anglès. “Una de les 
persones més importants i amb més pa-
per en el desenvolupament del correu 
ekectrònic va escriure a la ICANN dient 
que no podien aprovar el domini perquè 
ningú no es podia creure que allò fos un 
domini lingüístic: havia de ser per als 

gats. Estava segur que fèiem trampa”, re-
corda Abril entre rialles. Alhora, alguns 
també temien que, “després del .cat, 
s’obrira la porta a dominis sensibles com 
ara el .islam. Imagina’t el que els passa-
va pel cap!”, exclama Abril, qui justifi-
ca que “aquelles persones, estrictament 
monolingües en anglès, senzillament no 
entenien la proposta, els era inversem-
blant i davant allò desconegut sorgia la 
por. Va ser un gran xoc cultural”.

Hi havia, però, altres obstacles que no 
procedien de la llunyania. Segons expli-
cava Saül Gordillo al llibre Nació.cat, es 
van produir “fortes pressions del Govern 
en funcions de José María Aznar”. En el 
context del canvi d’executiu que hi va 
haver el 2004, quan José Luis Rodríguez 
Zapatero va guanyar contra pronòstic les 
eleccions tres dies després dels atemp-
tats tràgics de l’11 de març a Madrid, “la 
ICANN va avisar Amadeu Abril que el 
Govern espanyol sortint havia expressat 
el seu rebuig a la candidatura catalana”. 
Precisament, la candidatura s’havia pre-
sentat el 16 de març d’aquell any. “Sem-
bla 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.”, escrivia Gordillo, el qual posava 
de manifest “les males arts de l’admi-
nistració espanyola”. Primer, “perquè la 
porta a què hauria d’haver trucat l’exe-
cutiu espanyol no era la del govern dels 
Estats Units”. I segon, “per la imatge agò-
nica que mostrava, perquè Aznar era 
president en funcions quan estava ma-
quinant contra el .cat”. Una hostilitat que 
no cessaria per part del Partit Popular, 
atès que poc després el Govern valencià, 
presidit per Francisco Camps, tancaria 
els repetidors de TV3 al País Valencià 
en una nova maniobra contra l’expansió 
del català.

El nou Govern espanyol, presidit per 
Zapatero, va decidir no ficar-se pel mig, 
però encara quedava feina per fer. “Un 
cop la ICANN ho va aprovar tot, l’entitat 
va demanar una carta de suport als go-
verns dels territoris en què el català era 
llengua oficial. Els vam dir que el suport 
era complicat, atès que els governs no 
donen suport a iniciatives privades”, re-
lata Amadeu Abril. “El que calia, en tot 
cas, era confirmar que no hi havia objec-
cions a la creació del .cat” per part dels 
executius, “i és en aquest sentit que els 
governs d’Andorra i d’Espanya van rebre 
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Evolució del nombre de dominis .cat als Països 
Catalans, en percentatge.
Dades extretes el 31 d’octubre de 2020 sobre un 
total de 109.839 dominis.
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