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41% van de Spaanse
burgers woont in

gebieden met twee
officiële talen

27,5% van de Spaanse
burgers woont in

gebieden waar het
Catalaans de officiële

taal is

In Spanje wonen 16,3 miljoen mensen in gebieden met meer dan één
officiële taal. Dit staat voor 41% van de totale bevolking van Spanje.
Het betreft de grondgebieden van de autonome gemeenschappen
van Catalonië, Balearen, Comunitat Valenciana, Galicië, Baskenland
en Navarra (zie tabel 6).

Ook dienen twee grondgebieden genoemd te worden met 2,3 mil-
joen inwoners waar een taal gesproken wordt die van het Spaans ver-
schilt, maar niet de status van officiële taal heeft in de desbetreffende
autonome statuten. Dit zijn Aragon (waar Catalaans en Aragonees
gesproken wordt) en Asturias waar Asturiaans gesproken wordt. In
Catalonië erkent het Statuut naast het Catalaans het Aranees, een
variant van het Occitaans dat in de Vall d’Aran gesproken wordt waar
het als officiële taal beschouwd wordt.

Twee van drie mensen hiervan, d.w.z. 10,8 miljoen mensen, wonen in
de drie gebieden waar het Catalaans, onder deze naam of als het
Valenciaans, de officiële taal is, hetgeen neerkomt op 27,5% van de
Spaanse bevolking. Dit komt neer op één van de drie Spaanse burgers.

Met meer dan 46% van de burgers die in gebieden wonen waar
een andere taal dan het Spaans gesproken wordt, is Spanje, naast
België en Luxemburg, het land van de Europese Unie waar de
meertaligheid een belangrijk verschijnsel is, zodat het verre van een
anekdotisch feit veeleer een wezenlijk kenmerk van het land betreft.

Om deze reden zegt artikel 3 van de Grondwet, nadat eerst Het
Castiliaans tot officiële omgangstaal van de Staat uitgeroepen is en
als zodanig als officiële taal, Hebben alle Spaanse burgers de verplich-
ting deze taal te kennen en het recht deze taal te spreken, dat De
andere talen in Spanje ook officieel zijn in de betreffende autonome
gemeenschappen in overeenstemming met hun statuten. Aan de an-
dere kant bepaalt hetzelfde artikel dat De rijkdom van de verschil-
lende talen in Spanje een cultureel erfgoed vormt dat een bijzonder
aanzien en bescherming geniet.

Tabel 6. Autonome gemeenschappen waar meer dan één officiële taal bestaat
AUTONOME GEMEENSCHAP INWONERS % M.B.T. SPANJE

Catalonië 6 147 610 15,4
Balearen 796.483 2,0
Valenciaanse Gemeenschap 4.023.441 10,1
Galicië 2.724.544 6,8
Baskenland 2.098.628 5,3
Navarra 530.819 1,3
Totaal 16.321.525 40,9

BRON: INE. 1998.
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Het Catalaans in Spanje

BRON: INE
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Verdeling

4 van de 10 Spanjaarden woont 
in autonome gemeenschappen 
met meer dan één officiële taal

23,5 M

16,3 M

Aantal inwoners dat in autonome gemeenschappen 
woont met meer dan één officiële taal

Aantal inwoners dat in autonome gemeenschappen 
woont met één officiële taal

41 %

59 %
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