
Estatut de Núria (aprovat pel Parlament i refrendat pel poble de Catalunya) 

 

Art. 1.  Catalunya és un Estat autònom dintre la República espanyola. 

 Els representants a les Corts de la República seran elegits d’acord amb les lleis generals. 

 

 Art. 5.  La llengua catalana serà l’oficial a Catalunya, però en les relacions amb el 

Govern de la República serà oficial la llengua castellana. 

 L’Estatut interior de Catalunya garantirà el dret dels ciutadans de llengua materna 

castellana a servir-se’n personalment davant els tribunals de justícia i davant els òrgans de 

l’administració. 

 Així mateix, els ciutadans de llengua materna catalana tindran el dret d’usar-la en llurs 

relacions amb els organismes oficials de la República a Catalunya. 

 

Estatut de 1932 (aprovat per les Corts espanyoles) 

 

 Art. 1. Catalunya es constitueix en regió autònoma, dins de l’Estat espanyol, d’acord 

amb la Constitució de la República i baix el present Estatut. 

 

 Art. 5. L’idioma català és, com el castellà, llengua oficial a Catalunya. Per a les relacions 

oficials de Catalunya amb la resta d’Espanya, així com per a la comunicació de les autoritats de 

l’Estat amb les de Catalunya, la llengua oficial serà el castellà. 

 Tota disposició o resolució oficial dictada dins de Catalunya, haurà de ser publicada en 

els dos idiomes. La notificació es farà també en la mateixa forma, cas de sol·licitar-ho part 

interessada. 

 Dins del territori català, els ciutadans, qualsevol que sigui llur llengua materna, tindran 

dret a elegir l’idioma oficial que prefereixin en les seves relacions amb els Tribunals, autoritats i 

funcionaris de totes classes, tan de la Generalitat com de la República. 

 A tot escrit o document judicial que es presenti davant dels Tribunals de Justícia, 

redactat en llengua catalana, haurà d’adjuntar-se la seva corresponent traducció castellana, si 

així ho sol·licita alguna de les parts. 

 Els documents públics autoritzats pels fedataris a Catalunya, podran redactar-se 

indistintament en castellà o en català i obligadament en una o altra llengua a petició de part 

interessada. En tots els casos, els respectius fedataris públics expediran en castellà les còpies 

que hagin de tenir efecte fora del territori català. 

 

ERC va seguir la crida del President Macià i va donar suport a l’Estatut. Proclama Macià: 

 

“CATALANS! En aquesta gran hora històrica que posa en mans de nosaltres mateixos una part 

important del nostre alt destí, hem de saludar amb una alegria vibrant d’esperances el primer 

Parlament de la nova etapa autonòmica, en el curs de la qual podrem refer una Catalunya 

políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa”. 


