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per a tothom”. En aquest sentit, Salva-
dor Alegret argumenta que “s’ha de 
jugar amb la multiplicitat de la iden-
titat digital: una empresa pot tenir un 
.es i un .cat al mateix temps, perquè és 
interessant segmentar el mercat. Cai-
xaBank, per exemple, utilitza el .cat i el 
.es. És un exemple a l’hora de gestio-
nar la identitat”.

I de cara al futur? Amadeu Abril 
considera que la Fundació .cat “ha 
d’estar molt atenta a la seva finali-
tat fundacional”, atès que “el .cat no 
es va fer per vendre dominis, sinó per 
demostrar que el català, com a llen-
gua, pot jugar la Champions League”. 
Perquè “el que fa gran una llengua no 
són els diners ni l’Administració, sinó 
el prestigi social. I continuem amb el 
problema que el català no està del tot 
present en molts dels àmbits d’inter-
net, per la qual cosa hem de pensar 
què s’ha de fer perquè hi estigui: en 
plataformes de continguts com ara 
Netflix, en assistents de veu... El català 
ha de ser una llengua normal allà on 
hi hagi activitat social”. Tal com deia 
Carles Salvadó, president de la Funda-
ció .cat, en una entrevista en l’edició 
digital d’aquest setmanari, “si els joves 
tiren cap a YouTube, TikTok o Insta-
gram, hem de fer que utilitzin el català 
i evitar que els influencers no abando-
nin la llengua per aconseguir el màxim 
nombre de seguidors”. Salvadó puntu-
alitzava que tot això “no és nou”, per-
què “aquest problema ja el vam tenir 
fa cinquanta anys quan Joan Manuel 
Serrat cantava en castellà i Lluís Llach 
no s’hi va voler passar mai. És el ma-
teix debat portat al segle XXI”.

Saül Gordillo proposa una intro-
ducció “amable” del català en tots els 
sectors. El director de Catalunya Ràdio 
argumenta que “hem de fer que la ma-
jor presència del català en empreses i 
plataformes globals arribi per la diplo-
màcia i per la interlocució amable, in-
tel·ligent i moderna, i no per la pressió 
activista malentesa. Abans, una reco-
llida de signatures era útil per dema-

nar l’etiquetatge en català, però avui 
pot jugar a la contra”, justifica. “S’ha 
d’entendre que potser en cada mo-
ment toca fer una estratègia diferent, i 
ara no es tracta de ser els ‘catalans an-
tipàtics’ que no deixen de queixar-se, 
sinó que cal generar condicions que 
donin empenta a les empreses perquè 
vegin que aquí tenen oportunitats de 
negoci”. La Fundació .cat, pensa Gor-
dillo, a més de continuar gestionant 
el domini, “tindrà aquesta funció de 
passarel·la els propers anys perquè les 
empreses i els operadors internacio-
nals no es mirin amb rezel l’ús del ca-
talà en les noves plataformes”.

“Els reptes són inacabables”, preveu 
Salvador Alegret, el qual assenyala les 
dificultats que el .cat no compte amb 
un estat al darrere. “Els països amb 
estat propi regalen el domini men-
tre que nosaltres generem els nostres 
propis recursos i, per tant, la capaci-
tat de creixement és més lenta”. Fruit 
d’aquesta situació, el .cat s’ha sobre-
posat a les dificultats per “arribar allà 
on no arriben els departaments de la 
Generalitat”. Així, la Fundació ajuda a 
l’hora d’ensenyar a dirigir un web, as-
sessora autònoms, contribueix a la ins-
tal·lació de botigues en línia... “Mentre 
això no ho acabi fent el departament 
corresponent, mentre no tinguem un 
Estat amb la infraestructura que cor-
respondria, aquest suport l’haurà de 
prestar la Fundació”. Sense un estat 
català al darrere, “es dona la parado-
xa que els holandesos o els suecs, amb 
el mateix nombre de parlants que el 
nostre domini lingüístic, tenen tot un 
munt de serveis amb què nosaltres en-
cara no comptem”.

Tot i les dificultats, si una “conjun-
ció astral” va fer possible l’aprovació 
del domini, ha sigut el treball continu-
at i desinteressat el que ha convertit el 
.cat en la gran referència de la comu-
nitat catalanoparlant. Els reptes que es 
presenten són immensos, però no ne-
cessàriament més complicats del que 
ho han sigut els darrers anys. •

La Fundació .cat compleix 15 
anys. El 2005, la idea de crear 
un domini català era ben clara. 
Però pensaven que allò d’inter-

net podia arribar a adquirir la impor-
tància que ha acabat adquirint?

—Els iniciadors d’aquest projecte van 
sol·licitar la creació d’un domini d’àmbit 
cultural per als territoris de parla cata-
lana. Ells ja tenien claríssima la impor-
tància d’aquesta idea. Es tractava de te-
nir presència cultural i lingüística en el 
món, i que no només nosaltres en fóssim 
conscients, sinó que el món sencer se 
n’adonés que nosaltres existim. Per tant, 
la creació del domini .cat es va fer amb 
una visió de futur i de consolidació del 
català en l’àmbit digital.

—Com va sorgir la idea?
—L’element clau va ser la discreció. 

Totes les discussions dels processos en-
caminats a la creació d’un domini pro-
pi es van fer des de la màxima discreció 
possible. Primer es va pensar en un do-
mini .ct, com si fos el domini d’un estat. 
Això no va ser possible i es va descartar 
de seguida. Llavors es va optar per po-
tenciar el domini cultural: un domini de 
primer nivell d’àmbit cultural, geogràfic 
i lingüístic. Va ser un procés lent, de ne-
gociació i de persistència desenvolupat 
en unes condicions singulars a l’Estat 
espanyol que ho van fer possible. Es va 
obrir una finestra d’oportunitat en què 
això podia succeir. I així va ser. El domini 
.cat es va convertir en un element fona-
mental per a la dinamització de la nostra 
cultura. I per això, actualment, quan a la 
Fundació .cat preveiem quin és el nos-
tre propòsit, ens plantegem accelerar la 
transformació digital en els territoris de 
parla catalana. El nostre àmbit és: llen-
gua, cultura i internet.

—Quina estratègia tenen en aquest 
sentit?

—És una estratègia basada en tres 
punts. Un seria la capacitació digital en 
els territoris de parla catalana: bretxa di-
gital zero. L’anomenem Aula Oberta. Un 
altre, identificat com l’Observatori, seria 
obtenir informació sobre digitalització i 
dades sobre la xarxa per posar-les a dis-
posició de tots els usuaris .cat i dels qui 
dinamitzen el català a la xarxa, de ma-
nera que les activitats que es desenvolu-
pin a cavall d’aquest domini i del català 
siguin més eficients i garanteixin més 
benefici i projecció a les persones i em-
preses que l’utilitzin. El tercer element 
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