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INTRODUCCIÓ
Davant de la costa occidental de Sardenya, una de les illes més desconegudes
de la Mediterdmia, hi ha un illot encara més desconegut, deixat de la ma de Déu,
que els mapes anomenen «11 Catalano». Tot i !'exuberancia de debats sobre la situació sociolingüística que apareixen a les cartes als directors de diferents diaris, i
tot i el volum de vendes cohsiderable·d'alguns llibres sobre el tema, la tradició sociolingüística deis pa'isos de llengua catalana és més aviat ignorada tant a dins del
país coma fora. En bona mesura, el seu desconeixement recorda l'ai:llament d'Il
Catalano.
Poc abans de tancar la redacció d' aquest volum, llegíem a la premsa de Barcelona
comes titllava els sociolingüistes de «sociopatriotas o socioideólogos» (La Vanguardia 20-III-98) i certa sociolingüística de «nefasta i sectaria» (El País, edició Catalunya
5-III-98). La sociolingüística té mala premsa en alguns sectors. Injustament, al nostre ·
parer. Massa sovint es pensa que la sociolingüística catalana és encara la mateixa que
es feia els anys setanta, en plena transició política postfranquista. Pero aquesta percepció no es correspon amb la realitat, com demostra una lectura de qualsevol revisió bibliografica recen t. Al compas de 1' evolució historica, la sociolingüística d' aquest país
s'ha anat transformant, i així, mentre alguns sociolíngüistes viuen apassionadament
els processos que estudien i es deleixen per modificar-ne el curs, d' altres opten per fer
una analisi distanciada i més aviat academica de la seva societat.
La sociolingüística deis pa'isos de llengua catalana coneix avui una innegable
diversitat interna, tant en termes geogdtfics com d' especialització. Amb una tradició
única a Europa, les últimes decades han permes acumular un enfilall de recerques en
gairebé totes les branques de la sociolingüística internacional: sociología de la llengua, psicología social delllenguatge, etnografía de la cornunicació, sociolingüística
variacionista, contacte de llengües, planificació lingüística, dret lingüístic, etc.
Aquest manual és una introducció a les moltes sociolingüístiques que es fan als
pa'isos de llengua catalana.
El manual esta estructurat en set capítols. En el primer capítol passem revista a
les orientacions príncipals de la sociolingüística i, rnés en detall, a l'evolució de la
sociolingiiística catalana. En un segon capítol presentero la visió macrosociolingüística de la llengua, la qual s' interessa per la relació entre els factors de 1'estructura social (classe, etnicitat, xarxes socials, arnbits) i l'ús lingüístic. En el tercer capítol, en canvi, descrivim la perspectiva antropologica en l'estudi de l'ús lingüístic, és
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a dir, I'etnografia de la ~omunicació, que analitza l'ús lingüístic en petites comunitats. En el quart capítol, intitulat «Llengua, poder i ideologies», descrivim les ideologies lingüístiques (des de la lleialtat lingüística fins a les ideologies liberals i ecolingüís~iques) i el canvi i manteniment deis límits etnolingüístics. En el cinque capítol
expl~quem les claus fonam,entals deis processos de substitució lingüística. El capítol stse se centra en els fenomens de contacte de llengües. Finalment, al sete capítol
~ese~vo~.~p~m les fases i les ~en~~n~ies d'int~rvenció, és ~ dir, de planificació i política lmgmstlques, deis usos lmgmstlcs descnts en els capttols anteriors.

Un manual divers, unitari, academic i practic

.. , f!n manual divers.

Aquest manual és divers, :per comen9arperque la sociolingmstlca treballa am? el context de l'ús lingüístic. Sigui quina sigui la resposta a la
pregunta metodologtca més freqtient entre els sociolingüistes (on s'acaba el context
que hem de tenir e~ compte per poder explicar l'ús lingüístic?), aquest context sempre és ~eterogeni. Es també divers perquela fragmentació deis pai.'sos de llengua catalana es ben real. Els contextos socials del País Valencia, d' Andorra, de Catalunya,
de les Illes Balears són prou diferenciats per l'evolució i la historia del seu sistema
polític i del se u procés de substitució lingüística. La nostra unitat lingüística i la nostra complementarietat economica contrasten amb la manca de referents comuns
-polítics, informatius, estadístics, simbolics ...- que permetin un autoreconeixemen~ com a comunitat lingüística diferenciada. Com la Cerdanya, estem separats per
multitud de fro?tere~ de tot tipus, que fan difícil el coneixement mutu indispensable.
El volum tambe és dtvers perque la sociolingüística no té un cos teoric comú: hi confl~:i~en tr~d~c~o.ns de recerca di~er.ents, com la sociologica, l'antropologica, la ling~tstlca ... 1 dtfictlment pot estudiar-se des del forat del pany d'una sola especialitat.
Fmalment, el volum és divers perque esta escrita quatre mans: en F. Xavier Vila és
el redactor inicial dels capítols 1, 2, 5, 6 i 7, m entre que 1'Emili Boix ha escrit el text
base deis capítols 3 i 4. L' autoría de la versió final és, pero, conjunta.
U~ manual .~nitari. Alllarg del manual hem intentat compensar tant la fragm~ntactó deis patsos de llengua catalana com la diferencia de perspectives d' analisi.
D una banda, els dos autors som barcelonins, pero hem fet un esfor9 per aportar
exemples concrets i recents provinents de totes les zones del nostre territori lingüístic .. Val a dir que obtenir estadístiques i dades especifiques d'alguns d'aquests territons resulta de vegades difícil, i que és encara molt més complicat d'aconseguir dades comparables peral conjunt de l'area lingüística. D'altra banda, hem volgut evit~r una presentació de la sociolingüística en subdisciplines excessivament ai1lades.
Es per aixo que dediquem el primer capítol a situar el lector en les divisions tradicionals deis corrents d' estudi de la socio lingüística.
Un manu.a,l ac~demic. Aquest és un manual academic tant pels seus orígens i
pels seus destmatar1s com pel seu to vigílant epistemologicament i axiologicament.
- Pel que fa als seus orígens, aquest manual esta adre9at a cursos universitaris i
prové també de cursos universitaris de la.Facultat de Filología de la Universitat de
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Barcelona. De lleves diferents, tots dos autors hem rebut una formació fon;:a eclectica
en sociolingüística, bé que a diferents bandes de 1' AtHmtic. Tots dos hem estudiat el
contacte de llengües en noves generacions de la zona de Barcelona. Tots dos ens hem
centrat en els aspectes socials i antropologics de les relacions entre llengua i societat,
aquells on precisament la tradició del país és més poderosa.
- El manual esta destinat a un públic plural: els lectors potencials són tan heterogenis -o més- com les tradicions de la sociolingüística. Els autors hem fet un
esfor9 perque el manual sigui utilitzable per introduir la sociolingüística en estudis
de lingüística, de ciencies polítiques, de sociología, d' antropología i en ciencies de
l'educació.
Pel que fa al seu to, en aquest volum hem volgut, com s'ha dit, controlar una
mica la relació entre les eines de coneixement i els nostres valors.
- Axiologicament, perque -seguint el consell del classic El polític i el científic, de Max Weber- no volem confondre les nostres opinions i passions com a ciutadans amb la nostra feina com a investigadors de la realitat social.
- Epistemologicament, perque al nostre país la correcció política i la mistificació informativa interfereixen constantment la recerca sociolingüística.

Un manual practic. Sobretot, aquest manual vol ser practic. Practic perque el
lector hi trabara, al costat deis fonaments teorics de la sociolingüística, for9a activitats practiques suggerides al final de cada capítol. Aquestes activitats han de ser
adaptades a les necessitats locals de cada cas. També se li fomeixen al lector els recursos bibliogrlifics i documentals per ampliar informació i comen9ar a investigar i
actuar autonomament. Bis recursos metodologics per a la recerca, el treball de camp
i 1' analisi de les dades han estat concentrats en un Practicum de recerca sociolingüística publicat per aquesta mateixa editorial.
Aquest manual pretén estimular la imaginació sociolingüística en dos sentits.
D'una banda, convidant a recollir dades poc maquillarles, baixant al subsol, a observar la realitat per veure si aquesta flastoma d'incognit, com deia Josep Camer. D'altra banda, convidant a treure l'entrellat de les nostres dades. En aquest sentit lamateixa diversitat interna deis paYsos catalans pot ésser aprofitada: la comparació té valor heurístic en la mesura que ajuda a descobrir noves interpretacions.
Aquest manual també voldria ser practic perque ofereix elements per al debat
sobre la realitat sociolingüística. En ciencies socials cal saber raonar les opinions, i
aixo va molt més enlla d' exposar unes simples dades. Aquest saber raonar no és només un requisit d'honestedat i rigorositat intel·lectuals. El conflicte lingüístic als
parsos de llengua catalana es manifesta en una gran diversitat i oposició d' ideologies
i practiques lingüístiques. Al lector li caldra, a més de coneixer les dades i les seves
interpretacions, estar preparat per argumentar les seves opinions.
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Per acabar
En allo que té a veure amb les repercussions públiques de la recerca en sociolingüística, les preguntes essencials continuen essent les mateixes ara que en els
ánys seixanta i setanta, quan Aracil i Ninyoles comen9aren el que seria anomenat
«Sociolingüístic~ catalana»: entre d' al tres, com impulsar una política lingüística
majoritaria i democratica que asseguri un futura la llengua catalana i garanteixi la
diversitat interna? Com construir un sistema social de comunicació de masses per
als paYsos de llengua catalana? Com arribar a un estandard assumible arreu del domini?
El que ha canviat són les expectatives deis sociolingüistes. Sabem que des de
cada una de les nostres subespecialitats podem ajudar a ehtendre la dinamica sociolingüística. Pero no tenim tantes expectatives que els poders polítics i mediatics tinguin en compte aquestes analisis per transformar la realitat.
Confiero que aquest volum sigui útil per entendre la nostra realitat i qúe el lector
el superi ben aviat. Un manualja fa servei si, comuna bona guia, convida a emprendre el viatge i orienta prou bé el navegant. Pero, al capdavall, qui fa el viatge és el
lector. Voldríem pensar que teniu entre mans una guia que us permetra fondejar finálment a Il Catalana.

CAPÍTOL

1

p ANORÁ.MICA GENERAL DE LA SOCIOLINGÜÍSTICA
«Afirmem, dones, que cap efecte supera la seua causa, en la
mesura que és efecte, jaque una cosa que no és no pot fer res.
Així, com que qualsevol llengua n_ostra \tret de la que fou
creada per Déu peral primer home) es mo?¡ficada perles no~
tres preferencies després d' aquella confus1Ó, que no és res m~s
que !'oblit de la llengua anterior, i com que l'homeés ~n ammal molt inestable i variabilfssim, la llengua no pot ser m durable ni contfnua, sinó, com altres coses que són nostres •. com ~a
e!s costums i e!s vestits, ha de canviar a causa de les d¡sti'mcles
de lloc i de temps.»

Post scriptum

DANTE ALIGHIERI (c. !305-1307) De vulgari eloquentia,
citat per Viana (ed.) (1995: 42)

És just i necessari agrair les hores i els anims de les dones de casa. Són elles les
qui ens han esperonat i obligat a tirar ehdavant en moments de defallen9a. En Jaume
Farras, en Jordi Bañeres i en Joan Maria Romaní ens han donat la seva opinió sobre
algun capítol. L' Anna Oller, sempre cordial, ha permes que el manual viatgés per internet i sobrevisqués les moltes conversions informatiques que ha hagut de patir, i
també els ho volem agrair. Pero com se sol dir - i és veritat-la responsabilitat d' aquest volum, si de cas, és ben nostra. Exclusivament nostra.

«E cor havem fretura de vocables qui no són en vulgar,
cavé-nos usar alcuns vocables qui s6n,en latí, e enca;a d' al~u
nes paraules estranyes quino són en usen vulgar m en latl.»

RAMO N LLULL (c.! 290) Proleg de l'Art Amativa,
citat per Riquer (1984: 342)

l.

Els antecedents

Tenim proves molt diverses que confirmen I'antig?: de. les activitat.s que _a~u~
considerem plenament sociolingüístiques, com ara 1~ ~odtflcact? del san~cnt de Pal]ln~
( 400 aC) 1' aprenentatge de segones llengües lllltJanyant metodes d ensenyamen
~iingüe d~ant l'imperi assiri (Lewis 1976) o la planificació de l'ú~ del q~ítxua coma
llengua oficial de l'imperi inca (Calvet 1974). Més en.lla de la .practtca aphcada, també
1 reflexió a l'entorn de la relació entre les Uengües tles soctetats c?mpta amb.nom:rosos precedents. El pensament de Dante Alighieri sobre la questzone delta lzng~a,
les propostes fetes per Ramon Llull de recuperació delllatí co.m a lleng?a col-lo~t~l,
la visió del paper de la Uengua com a expressió de cultura 1 com a vmcle soct .e
0
Herder i els romantics alemanys són alguns dels exemples que recorden fin~ a qum
punt la reflexió sobre el paper de la llengua en la societat ocupa un lloc constderable
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en la hi~toria del pensament huma (en aquest sentit, vegeu una tria de textos a Viana
·
.
(ed.) 1995).
Especialment significatius pel que fa als precedents de la sociolingüística són
els estudis en lingüística historica, en romanística i en dialectología geogdtfica del
segle xrx. Saber fins a quin punt el can vi lingüístic es devia a raons internes del sis~ema l~ngüístic o a factors extralingi.iístics es plantejava de forma punyent pera uns
mvestigadors abocats a treballar amb mostres de variació lingüística tant en la parla comen la llengua (Labov 1994: 16). El treball amb dades lingüístiques de varietats orals no estandarditzades obligava els investigadors a plantejar-se si més no
e~s procediments de selecció d'informants, i per tant, la qüestió de la representativitat de les seves dades. Romanistes i dialectolegs van haver de desenvolupar les
P:!m~res ~eto~ologies d'obtenc~ó i. tractament qe dades orals, i així van produir
questwnans, ststemes de transcnpctó, mapes lingüístics, etc. En un altre context,
els es.for~os deis primers antropolegs per investigar, les cultures agrafes deis pobles
amenndts menaven necessariament a 1' observació de la interacció oral. Aquests i
d'altres corrents prefiguren una part important deis estudis sociolingüístics ac·
tuals.
Bis estudis propiament sociolingüístics no apareixen fins a mitjan segle xx.
Chambers (1995: 15) recorda que el terme socio-lingüística apareix per primer cop
ell952 de la ploma del poeta i filosof Haver C. Currie. Probablement una de les primeres obres que cal considerar com aja plenament sociolingüística és elllibre d'Uriel Weinreich Languages in Contact, aparegut el 1953 i fruit de la seva tesi doctoral, 1 el qual estableix les bases de l'estudi del contacte de llengües. Perla seva banda,
Mar~el Cohen a ~our ~ne sociologie du langage (1956) planteja la importancia d'un
cone:xement socwlogtc s,obre la llengua. L'article Diglossia de Charles Ferguson,
pubhcat poc temps despres (1959), no sois popularitza un terme que fara fortuna en
el camp de la sociolingüística, sinó que ajuda a situar la distribució funcional de les
llengües en el centre deis interessos de la nova disciplina. L'any 1963 Tullio De
Ma~ro i~corpora la visió social de la llengua en la seva Storia linguistic~ dell'Italia
Umta. Fmalment, la trabada de 1964 al Summer Linguistic Institute d'una desena de
lingüistes i sociolegs interessats en els lligams entre llengua i societat sol considerarse -s.i .m~s no en la bibliografía anglosaxona- com 1' acte academic que consagra
la legtttmttat tant de 1' especialització en les relacions llengua-societat com de la
nova etiqueta sociolingüística.
Quines raons expliquen 1' afermament de 1' estudi deis vincles entre les societats
i les var~etats lingüístiques que parlen? Alllarg dels segles xrx i xx, la humanitat ha
prese.nc~at u~es transformacions sense precedents. El creixement demografic, la indus~~tahtza~tó, la ur?anitz.ació, les. colonitzacions i les migracions, la reorganització
pohtlca, ~~Im~r en 1m~ens colomals, després en estats nació i encara després en
blocs pohttcs 1 comerctals, les creixents facilitats de comunicació i transport, han
trasbalsat profundament la realitat social, política economica cultural i per tant
lingüística de tot el món.
'
'
'
'
Bona part deis estudis sobre sociolingüística arrencaran de les necessitats prac~
l.

En tcniu una versi6 catalana de 1996 (vcgcu bibliogralia).
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tiques derivades d'aquestes transformacions. D'aquí la natura aplicada d'alguns dels
corrents de la sociolingüística, com ara la planificació lingüística.
Als apartats segi.ients repassarem alguns deis trets més significatius del procés
de desenvolupament i establiment dels diferents corrents sociolingüís~ics: A la secció 2 plantejarem 1' evolució de la disciplina segons els seus corrent~ pnnc1pals .arr.eu
del món, mentre que a la 3 corisiderarem amb més detalll'evoluctó de la socwlmgüística als territoris de llengua catalana.

Disciplines que s'ocupen de les relacions llengua~societat

2.
2.1.

LES DIMENSIONS DELS ESTUDIS DE LLENGUA 1 SOCIETAT

La polemica sobre 1' abast i la denominació de la sociolingüística res,ulta en ~art
llunyana per al lector de llengua catalana, per~ue en aquest~ llengua s ha tend1t a
atorgar a aquest terme un significat molt ~:"ph que rec~~r~1x tant les tas~~es d~ls
lingUistes com la dels antropolegs, els socwlegs, els pohticolegs, el~ plamf¡cadot~,
etc interessats en el vincle llengua-societat. Pero el debat sobre la uilltat deis estud1s
ce~~rats en les relacions entre llengua i societat ha acompanyat l'establiment de la
sociolingi.iística des de practicament els seus inicis. Coma bon terreny multidisciplinari, no hi ha acord ni pel que fa a 1' abast de la disciplina ni pel que fa a la seva den o-·
minació.
. .
Alguns deis principals promotors de la sociolingüística, co~ Wilham.L.abov,
!'iniciador de l'anomenat variacionisme (vegeu 2.4), han sostmgut tradiCI?nalment que allo que ells fan no és «sociolingüística», sinó simplement «lingü~stlca»,
una lingüística, pero, «realista socialment», entenent que la llengua resulta mco~
prensible si no es posa en relació ambla socie~a~ en que es ?es~~v.olupa. ~~gumt
aquesta perspectiva, la sociolingüística subsum~na de fet la lmgmstlca tradicion~l,
com a mínim aportaría un complement essenctal a cadascuna de les se ves subdis0

ciplines.
. ,
d' 1
La posició de Labov i d' altres no ha estat .acc~ptada. pels par~id~~s d estu ~~~ a
llengua independentment del seu context soct~l; es a d1r, pe~s lmgmstes «tradtclOnals», «formals», «teorics», tant de formacw estructurahsta com .acostats als
corrents generativistes i transformacionals. Aquests autors han prefent res~rvar el
terme lingüística per a les línies de recerca que exclo'ien els fenomens. soc1als del
camp d' estudi, i han optat per restringir el retol so~iolingüísti~a als est~d1s de la llengua que incorporen la dimensió social, o als estudts de la soctetat que mcorporen al:guna dimensió lingüística.
.
. . .
,
Tampoc els investigadors amb formacwns 1objectms d~ recerca mes allunyades
deis interessos estrictament lingüístics -com Joshua A .. Fishman (vegeu
ac,cepten unanimement el retol sociolingüística per denommar el seu cam~ d .es~udt.
Sovint aquests autors han preferit servir-se d'altres retols pera les se~es ~~sc1p~mes,
com ara sociología de la llengua, etnografia de la parla/de la comumcacw, pstcolo-

2!-

gia social de la llengua, etc.

1

i
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2.2.
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EL POL SOCIAL 1 COL·LECTIU

Dins dels estudis sociolingüístics més acostats al poi social i col·lectiu podem
distingir tres grans línies:

POL
PSICOLOGIC

Els tres pols de la sociolingüfstica.

Alllarg d'aquest llibre, i d'acord amb l'ús generaÍitzat en catala} tendirem a
atribuir al terme sociolingüfstica un sentit ampli que permetra incloure-hi un gran
ventan de temes.
.
Una certa tradició tendeix a dividir els estudis de llengua i societat en dos grans
vessants (per exemple, Hudson 1980 o Chambers 1995): d'una banda, la sociolingü(stica en sentit estricte, que se centraria essencialment en 1' estructura i 1' ús de la
llengua, bo i incorporant-hi la dimensió social; aquesta sociolingüística s'ocuparia,
per exemple, de com la diversitat lingüística s'explica, entre d'altres factors, segons
la classe social, i analitzaria els mecanismes (intems i externs) del canvi lingüístic.
Enfront d'aquesta disciplina, la soeiologia de la !lengua s'interessaria per la com. prensió de la societat tot incorporant-hi les variables lingüístiques pertinents; així, la
sociología de la llengua analitzaria, per exemple, la funció de la diversitat lingüística
en el desenvolupament economic, podría heure-se-les amb l'analisi de les ideologies
subjacents als conflictes lingüístics i amb els factors socials que expliquen el manteniment i la substitució de les llengües.
Tot i que simple i for~a entenedor, aquest esquema resulta ja a bares d' ara una mica
massa simplificador per presentar la diversitat de disciplines que s'ocupen de l'estudi
dels lligams entre llengua i societat. La classi:ficació d'aquestes disciplines resulta més
clara si partim no pas de dues dimensions sinó de tres: (a) la dimensió social-col·lectiva
(b) la dimensió individual-mental, i (e) la dimensiólingüística-estructural.
'
Aquestes tres dimensions no es corresponen estrictament a tres disciplines (en concret, sociología, psicología i lingüística), sinó que totes les disciplines sociolingüístiques
les tenen d' alguna manera presents, pero en proporcions diferents. En al tres mots, cadascuna d'aquestes dimensions forma un poi al qua! un corrent pot acostar-se més o menys;
pero, en definitiva, tots els estudis sociolingüístics incorporen en alguna mesura consideracions de tipus social, psicologic i Iingüístic.
La interdisciplinarietat essencial de la sociolingüística fara que aquí la concebem com un gran continuum tridimensional on es poden produir acostaments i divergencies entre autors i subdisciplines, més que no pas com un conjunt de materies
discontínues amb límits infranquejables.
2. Val a dir que aquesta tendencia no és exclusiva de la tradici6 catalana, jaque lins i tot obres col·lcctivcs de rclerencia internacional com ara el manual d'Ammon, Dittmar i Mattheier (eds.) (1987, 1988) Sociolinguistics. Soziolinguistik se serveix d'aqucst rctol pcr referir-se al conjunt de la disciplina.

a) La sociología de la llengua, amb un emfasi especial en el multilingüisme i
la substitució lingüística.
b) Una línia d' estudis essencialment jurídics i de planificació lingüística que
s'ha ocupat sobretot de l'analisi deis ens polítics multilingües.
e) Una línia d' estudis centrats en 1' analisi antropologica i en 1' estudi microsociologic de la interacció cara a cara, tant de contextos monolingües com plurilingües.

2.2.1. La sociología de la !lengua
Englobem en aquest apartat la recerca duta a terme per sociolegs, politicolegs,
geografs, demografs, etc., que han incorporat la llengua a l'estudi de les seves respectives disciplines. Aquesta línia d' estudi ha tingut el plurilingüisme al centre de
les seves preocupacions. Joshua A. Fishman és sens dubte un deis cappares de la sociología de la llenguá, i la seva obra n'és un deis referents clau.
Joshua A. Fishman va néixer el1926 a Filadelfia (EUA) en una familia jueva parlant
de jfdix i compromesa activament amb el manteniment d'aquesta llengua .. J. A: Fishman s'adherí des de menut a la lluita pel jídix. Després d'estudiar a la Umvers1tat de
Pennsylvania, treballa de psicoleg de l'educació mentre es doctorava en psicología
social. De 1955 a 1958 investiga per al College Entrance Examination Board mentre
comengava a ensenyar sociología de la llengua. Des de 1960 ha estat ~rofessor de
psicología i sociología a la Yeshiva University de Nova :or~. ~11·~-6~ escngué la seva
primera gran investigació sobre els proce~sos de subst1tuc¡,ó hngws.t¡c~ al~ EUA (~an
guage Loyalty in the United Sta tes), segwda un any despres per Yidd1sh m Amenca).
El 1968, amb d'altres autors, publica Bilingualism in the Barrio i Language Problems
of Developing Nations (un deis primers reculls en planificació lingüística) i edita Readings in the Socio/ogy of Language. El 1972 publica Language and Nationalism. El
1991, després de més de set·centes publicacions sobre el multilingüisme, l'ensenyament bilingüe, la relació entre llengua i pensament, la planificació del jídix, la planificació lingüística, la substitució lingüfstica i l'etnicitat i el nacionalisme, aparegué el s~u
vol um sobre la recuperació lingüfstica Reversing Language Shift: Theory and Pracflce
of Assistance to Threatened Languages, del qua! s'ha tradu'it un capftol al catala
("Tres casos amb (més o menys) exit: l'hebreu modern, el trances al Quebec i el catala a Espanya", Trebafls de Sociolingüística Catalana 11, 19·47, 1993). Des de la
seva creació el 1973 és el director de 1' lnternational Journal of the Socíology of Language. Fishman va influir decisivament en ~ls inic.iadors de la socioling~ísti~a catalana, sobretot en L. V. Aracil i en F. Vallverdu. La lhsta de les seves pubhcac1ons apareix a Fishman, J. A. (1991) Bibliographical inventory (compilad by G. S. Fishman),
publicat a R. L. Cooper i R. L. .$polsky (eds.) The lnf/uence of Language on Culture
and Thought: Essays in Honor of Joshua A. Fishman's Sixty Fifth Birthday.
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D'altres autors han col·laborat activament en el desenvolupament de les disciplines sociolingüístiques més sociologiques. L'obra d'Einar Haugen, en especial el
seu llibre Ecology of Language (1972), impmta la perspectiva ecologica al tractament de la diversitat lingüística. Especialment rellevant en aquest corrent han estat
els treballs de manteniment i la substitució lingüístics, sovint centrats en comunitats
redu'ides, com ara la de parlants de gaelic estudiada ~~r Nancy Dorian (1981) o la
d' hongaresos de Susan Gal (1979). De fet, 1' estudi de la substitució lingüística i deis
factors que 1' acceleren o retarden ha constitui't un dels punts centrals de la sociología
de la llengua, fins al punt que el mateix Fishman va haver de subratllar a principi
deis 90 la necessitat d'enfocar el problema no només des de la perspectiva de la
substitució, sinó també del manteniment i de les map.eres de capgirar la substitució
·
(vegeu capítols 5 i 7).

P lanned?, en que s' analitzen les possibilitats de manipular conscientment la llengua
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Algunes publicacions periodiques en sociologia de la !lengua:
La sociología de la !lengua disposa de diversas publicacions periodiques: una de les
més veteranes - i imprescindibles- és 1'/ntematíona/ Joumal of the Sociology of
Language, dirigit per Joshua Fishman. D'altres revistes d'interes són:

• /nternatíonal Yearbook of European Sociolínguístícs
• Language in Socíety
• Langage et Socié té

Els sociolegs van ser presents al naixement oficial de la sociolingüística 1' any
1964, pero han estat molt menys actius que els lingüistes en la se va recerca i organització posteriors. Aquesta menor participació pot haver provocat un cert desequilibri
en la sociolingüística en general entre les aportacions teoriques de tipus lingüístic i
les -més escasses- de tipus sociologic. Aquesta tendencia podría comen9ar-se a
cotTegir amb obres com la de G. Williains (1992) Sociolinguistics. A sociological
Critique.

2.2.2.

La planificació lingüística i el dret lingüístic

També a finals deis anys cinquanta i als Estats Units, Einar Haugen inaugura
l'analisi de la planificació lingüística amb l'estudi del cas noruec. Des de la independencia de Noruega es produeixen diversos intents per estandarditzar i acostar
les dues varietats lingüístiques principals del país, en un context, 1' escandinau, en
que laplanificació en mans de l'estat guanya adeptes coma forma d'organitzar la
vida social. L'obra de Haugen Language Planning and Language Conflict; The
Case of Modern Norwegian (1966) pot considerar-se la partida de naixement d'aquesta disciplina.
Poc després, la coJ.laboració durant 1968-1969 a Hawaii entre Joshua A. Fishman, Bjom Jernudd, Jyotirindra Das Gupta, Joan Rubin i d'altres investigadors acaba desembocant en elllibre de J. Rubin i B. Jernudd (eds.) (1971) Can Language Be

3

per tal d'aconseguir objectius de tipus divers.
La reflexió sobre política i planificació lingüístiques rep un impuls notable al
llarg de tota la segona meitat del segle quan el creixent descontentament entre les minories lingüístiques tradicionals (quebequesos, flamencs, etc.) es veura incrementat
pel malestar i les reivindicacions de les noves minories nascudes de la immigració (finesos a Suecia, hispans als EUA, etc.). D'altra banda, els nous estats sorgits de la descolonització hauran de definir les seves polítiques lingüístiques davant del multilingüisme que els sol caracteritzar en un entorn massa sovint de precarietat de recursos
insostenible. En aquests pai'sos, els dilemes se superposaran de forma esfere'idora: cal
alfabetitzar en les llengües colonials i aprofitar materials estrangers, incrementant aíxí
la dependencia d' al tri, o més aviat perdre un temps i uns recursos preciosos desenvolupant materials propis en llengües sovint agrafes? Com optar entre les varietats disponibles a !'hora de triar les llengües de l'administració, de les campanyes de vacunació infantil, deis programes de formació agraria? És possible -i lícit- fondre diverses varietats en un sol estandard? Com ruTibar-hi esquivant els nombrosos conflictes
etnics, religiosos, tetTitorials, etc.? Els models triats finalment oscil·lara~ entre la continuació i fins i tot l'impuls de les polítiques colonials a bona prut de 1' Africa, amb la
tria del frances (com al Zaire o al Senegal) o 1' angles (com a Liberia o Nigeria) com a
llengua oficial, fins a 1' establiment de polítiques lingüístiques que afavoreixen opcions indígenes (com al Magrib, a Tanzania o al sud-est asiatic). La inconstancia entre
unes i altres polítiques sera també més que freqüent.
Els estudis sobre política i planificació s'han ocupat de les funcions de la llengua, de 1' organització jurídica i administrativa del multilingüisme i de la gestió dels
coneixements i recursos idiomatics de les comunitats. Si bé les experiencies de planificació lingüística han estat di verses i molt variades a tot el món, la teorització sobre la planificació ha restat en mans d'un redu'it cos de professionals que han compartit normalment una ideología funcionalista, inspirada en 1' obra del socioleg deis
EUA Talcott Parsons [1902-1979]. Tal com veurem al capíto17 d'aquest llibre, hom
atTibara a definir dos grans camps d'actuació planificadora: d'una banda, la planificació del corpus, que s'ocupara d'aspectes de codificació, d'estandardització, de
creació i unificació de terminologies, etc. D'una altra, la planificació de les funcions
lingüístiques o de 1' estatus, que ham·a de determinar els ambits i les ocasions d' ús de
cadascuna de les varietats.
És prioritariament en aquest segon camp on es desenvolupara una disciplina amb
creixent importancia: el dret lingüístic ocupat principalment de definir els mmcs legals d'aprenentatge i ús lingüístics. La protecció dels drets de les minories lingüístiques no és en si cap novetat en el camp jurídic. Sense anar més lluny, el principi d'autodeterminació té un paper evident en el disseny de !'Europa nascuda de la Primera
Guerra Mundial. Tanmateix, la modemització, la creixent complexitat social i 1' aven9
de regims democratics i participatius comporta una (re)definició deis drets i els deures
3. A banda de les ja assenyaladcs, ú'altres obres signilicatives pera la planilieació lingüística són J. Cobarrubias
¡J. A. Fishman (eds.) (1983) Progress inLanguage Planning, R. Cooper (1989) Language P/anning and Social Change,
J. W. Tollefson (1991) Plmming Language, Planning lnequality. Language Policy in the Comrmmity, o les molt més rccents actes del Congrés Europeu de Planificació Lingüística (Direcció General de Política Lingüfstica J9Q7).
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lingüístics de majories i minories arreu del món. El cos jurídic que s' ocupa de les llengües s'ha anat incrementant progressivament, tant perles necessitats de regular els
drets i deures lingüístics en organitzacions multinacionals com perles aportacions realitzades en paYsos multilingües com Canada, Belgica, SuYssa, i, més recentment, l'Estat espanyol (cf. Gauthier 1993, Corretja 1995, Milian 1992, Marí 1996; també podeu
consultar la base de dades MOST-http://wwwunesco.org/most/, la qua! conté els articles relacionats amb els drets lingüístics a nombrases constitucions del món). La Taalunie o Unió Lingüística Neerlandesa («Convenció entre el Regne de Belgica i el
Regne deis PaYsos Baixos que institueix una Unió de la Llengua Neerlandesa»), la
Convenció de Política Lingüística de Harare (1997) (cf. New Language Planning
Newsletter 11, 4, 2-5), la Carta europea de les llengües menys esteses adoptada pels
estats membres del Consell d'Europa (1994) -menys Fran9a i Grecia- o les propostes de drets humans lingüístics com els continguts a·lá Declaració Internacional de
Drets Lingüístics de Barcelona (1996) -aquestes dues consultables a Marí 1996constitueixen algunes de les iniciatives de relleu en aquest ambit.
La reflexió a l'entom de l'activitat planificadora i de dret lingüístic ha estat especialment fertil als paYsos en que s'ha produYt abundant legislaciólingüística, com
ara Belgica, amb Bruno de Witte, i Canada, de la ma d'autors com William F.
Mackey, Kenneth D. McRae oJean Claude Corbeil, i molt especialment grades a
institucions com el Centre International pour la Recherche en Aménagement Linguistique (CIRAL), anteriorment Centre Intemational pour la Recherche en Bilinguisme (CIRB) de l'universitat de Laval (Quebec). Aquesta experiencia en política,
en planificació i en dret lingüístics ha influYt de manera clara en la política lingüística
a Catalunya.

sos lingüístics i paralingüístics per aconseguir els seus objectius de convenciment,
de seducció, de confrontació, etc.
Els corrents interaccionals són nombrosos i sovint es barregen entre ells (per a
una síntesi introductoria, cf. Schiffrin 1994). Tal com veurem al capítol3, en aquesta
area conviuen la socio lingüística interacciona! més estricta, inspirada en 1' obra
d'Erving Goffman i representada per Gumperz (Gumperz 1982; Gumperz (ed.)
1982) i Brown i Levinson (1978); J'etnografia de lá comunícació, amb Dell Hymes
(1972, 1974) i Saville-Troike (1982); 1' ana.lísi de la conversa (Auer i Di Luzio (eds.)
1992; Tuson 1995), o lapraginatica (Mey 1993).

Algunes publicacions periodlques

Entre les publicacions periodiques a l'entorn de la polrtica i la planificació lingüístiques podem assenyalar:
• Language Problems and Language Planning
• New Language P/anning Newsletter
• Journal of Multilíngual and Multicu/tural Deve/opment

En el camp del dret lingüístic, destaquen les multilingües-i catalanes- Revista de
Llengua i Dret i el butlletf Mercator.

2.2.3.

Les perspectives antropologiques i interaccionals

Els plantejaments macrosociologics descrits a la secció anterior van trobar ben
aviat una resposta en les posicions de caire antropologic i microsociologics que privilegiaven 1' estudi de la interacció cara a cara i 1' analisi de la llengua com a codi imbricat en una cultura. Hereus d' antropolegs, etnografs i etnometodolegs, els sociolingüistes més interaccionals es plantegen el fet comunicatiu com el centre del seu
estudi i escruten com els participants en una interacció se serveixen dels seus recur-

Aigunes publicacions periodiques:

Hi ha una munió de revistes lligades d'alguna manera a les perspectivas interaccionals. Esmentem, a tal! d'exemple:
•
•
•
•
•
•
•

American Anthropology
Anthropological Linguistics
Journal of Linguistic Anthropology
Journal of Pragmatlcs
Language in Society
Pragmatics
Text

2.3.

EL POL PSJCOLOGIC I IDEOLOGIC

Els corrents sociolingüístics que posen al centre de les seves preocupacions els
aspectes relacionats ambla dimensió d'allo que Bastardas (1996a) unomena el complex cervell/ment inclouen: (a) 1' estudi de les ideologies i les representacions, (b)
1' estudi de les actituds englobat habitualment dins la psicología social de la llengua i
(e) els diversos corrents d'analisi de la relació entre llengua i ensenyament.
2.3.1.

Les ideologies í les representacions lingüístiques

L'estudi de les ideologies a l'entorn de la llengua poua -de forma més o
menys inadvertida segons el cas-en l'analisi de les ideologies generals (veg~u
4.2). En aquest terreny destaca la sociolingüística francesa, la qual para especial
atenció a veure com les ídeologies o les representacions serveixen per emmascarar
la realitat ilegitimar unes relacions de dominació. Dins d'aquest corrent sobresurt
pel seu impacte internacional Linguistique et colonialisme, de Louis-Jean Calvet
(1974), obra en que !'autor acusa directament la lingüística no social d'haver proporcionat cobertura ideologica a l'explotació i el colonialisme. Partint de la
historia de la colonització francesa, Calvet denuncia que els lingüistes hagin proven de patina científica uns termes ambigus com ara díalecte -i, encara més, patues- per referir-se a les varietats lingüístiques deis pobles dominats, i hagin be-
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2.3.2.

Psicologia social de la !lengua
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i els seus objectius. També de Giles i els seus associats és la teoría de la vitalitat etnolingüística, un intent de sintetitzar els elements que permeten predir el manteniment/substitució lingüístics d'un grup lingüístic subordinat a partir dels'ftit:tors d' escrtatus -incloent-hi l'estatus economic, social i sociohistoric de cadascuna de les
llengües i comunitats en joc-,íels factors demografics -concentració/dispersió en
el territori, proporció dels grups subordinat i supraordinat, etc., nombre absolut, taxa
de naixements, matrimonis mixtos, immigració i emigració, etc.- i t:JSjactors insti\tucionals -mitjans de comunicació, educació, serveis governamentals, incidencia
en el món de la indústria, política, etc. (cf. Viladot 1993 iRos et al. 1994).
Una altra de les teories que han adquirit un cert relleu en el camp de la psicología social de la llengua és la teoría del valors centrals (core values) de Smolicz
(1979, 1981, 1984). D'acord amb aquesta teoría, les comunitats humanes atorgarien diferents valors als seus atributs socials i culturals (llengua, estructura familiar, religió, tradició gastronomica, etc.), de manera que alguns d'aquests atributs
tindrien un paper nuclear a l'hora d'estructurar la seva identitat col·lectiva. Smolicz assenyala que, per exemple, els italians immigrats a Australia atorguen una
gran importancia al manteniment de la !lengua, de la religió i dels vincles familiars, mentl'e que pera la comunitat jueva del mateix país els valors centrals serien
la religió, el patl'imoni cultural i la historicitat. La diferencia de valors centrals podría explicar, almenys fins a cert punt, els ritmes tan marcadament diferents de
substitució lingüística entre comunitats immigrants com els holandesas, molt poc
mantenidors de la se va llengua en contextos anglofons, enfront dels grecs o els polonesas, molt més lents a integrar-se.
La psicología social de la llengua constitueix una branca marcadament experimental dels estudis de llengua i societat, basada normalment en 1' elaboració de qüestionaris ad hoc que són impartits a subjectes en situacions contl'olades (laboratoris, escoles, etc.). Els investigadors en psicología social aspiren. a obtenir mostres suficientment amplies per poder-ne extreure resultats mínimament generalitzables, pero rarament plantegen estudis sociologicament representatius de comunitats lingüístiques
senceres. Una de les tecniques més conegudes de la psicología social de la !lengua és
la prava d'aparellament de veus disfressades (matched guise technique). Habitualment amb aquesta prava s'intentaconeixer fins a quin punt l'adopció d'una o altra varietat provoca en el membres d'un col·lectiu algun tipus de reacció. Tot i que la prova
presenta múltiples varietats, en essencia consisteix afer escoltar a un grup de subjectes una interacció en que diversos personatges duen a terme activitats identiques -per
exemple, sol·licitar un favor a un company- en les quals !'única cosa que canvia és la
varietat lingüística emprada. Un cop sentides diverses mostres d'aquesta interacció, ·
els subjectes de la mostra responen un qliestionari per tal d' avaluar diversos aspectes
de la personalitat dels actors, coro la confian~a o la simpatía que inspiren, la seva imatge professional, etc. El que en principi no saben els subjectes de la mostra és que normalment els actors han realitzat més d'un dels estímuls, de manera que, per exemple,
un mateix actor pot haver sol·licitat un favor en catala estandard, en catala fortament
castellanitzat, i en castella coma segona llengua. D'aquesta manera, !'existencia de
diferencies significatives entre la imatge social creada només pot atribuir-se a la varietat emprada en cada ocasió (cf. Pueyo 1980; Boix 1981, 1993; Woolard 1989, 1992a).
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·La política lingüística i la planificació del' estatus han continuat gaudint d' una atenció privilegiada durant aquest període. Tot i que a 1'inici de la decada (el 1981, tres setmanes després de l'intent de cop d'estat del23 F) hi havia hagut alguna oposició a lapolítica de promoció del catala, els 80 van coneixer una relativa unanirnitat política --o almenys indiferencia- que va permetre 1' extensió deis seus usos a Catalunya, de molt el
tenitori més dinamic en la promoció del cataHt. Mentrestant, cadascun deis altres tenitotis de llengua catalana anava seguint vies de política lingüística molt fragmentades o divergents. A finals deis 80, pero, s'anava estenent el convenciment que amb l'oficialitat
l'ensenyament escolar i les tímides mesures de suport no n'hi havia prou per modific~
els comportaments sociolingüístics de la població a favor del catala (cf. Bastardas 1988).
Aquesta constatació acaba generant una polemica.entre aquells que consideraven que no
s'havia_corregit el rumb cap a l'extinció del catala i els que, contrariament, opinaven que
el capgrr~ment de la substitució estava reeixint, si més no al Pdncipat de Catalunya (cf.
Vallverdu 1990). El debat, conegut com la polernica sobre elfutur del catala va fer passar la reflexió sobre la planificaciólingUística d' una primera fase, basac;la en ia promoció
del coneixement del catala i les actituds favorables, a una segona fase centrada en l' ús
social de la !lengua. L'obra aplegada a Direcció General (1991) conté les reflexions de
diversos especialistes sobre aquest tema.
De fet, la recerca ha anat avanr;:ant en di verses línies, que inclouen des de la confecció d'índex~ de ~esura~en_t de ~'ús lingüístic com l'Inuscat (Romaní, Aragay i
Sabaté 1997) fms la mvesttgacró a 1 entorn de la transmissiólingüística en les famíli~s lingüísticament heter?genies'' o l'estudi de les noves migracions. D'altra banda,
d~~er.sos aut?rs han contmuat reflexionant sobre la configuració de la política Iingmstlca de 1 Estat Espanyol (Bastardas i Boix (dirs.) 1994) i fins i tot en el marc europeu (Marí 1996).
Part d'aquestes ~efle~ions_ h~~ ti?gut una concreci~ legal, si més no al Principat
de ~atalunya. De~p1és d ~~a m1c1attva en aquest senttt fracassada a principis deis
90, 1 després de 1 aprovacw el 1995 del Pla General de Política Lingüística, I'any
1998 el Pa~la~ent de Catalunya va aprovar una nova Llei de Política Lingüística.
Els successms mtents per modificar la legislació en un sentit més favorable a la llengua catalana s'han vist acompanyats d'una important reflexió jurídica a l'entorn de
la llengua. A vui es perfila a Catalunya un solid nucli d' estudi del dret lingüístic amb
el suport de l'Escola d'Administració Pública i de l'Institut d'Estudis Autonomics
de la Generalitat de Catalunya, i amb la Revista de Llengua i Dret com a maxim organ de difusió des de 1983. Aquest nucli ha adrer;:at els seus esforr;:os basicament a
omplir de sentit el regim de doble oficialitat per tal de dotar el catala d'hegemonia
com a !lengua propia dins el marc constitucional i estatutari, en un interessant exercici de combinad? d~:s ~rinci~is de territorialitat i de personalitat (cf. Puig Salellas
1989). Els drets lmgmshcs a 1 escala han estat objecte d'atenció preferent (Milian
1992), pero d'altres arees, com ara la protecció deis drets de les minories lingüístiques, també h~n estat abordats (Corretja 1995).
Pel que fa· a la planificació lingüística del corpus, 1' accés del cata! a als nous
mitjans de comunicació provoca durant els 80 unes enceses polemiques sobre dos
11. Cf. Vila 1993; O'Donncll 1991; Boix 1995; Vilardcll 1998.

models de llengua: d'una banda un model més purista, conegut com el cat~la heavy,
d'una altra un model més obert a la llengua parlada, sobretot a les grans cmtats, sovint denominat catala light. Aquestes polemiques, que van arribar a assolir certa virulencia conduiren finalment a repiantejar determinats aspectes de la varietat estandard. F~t i fet, pero, les modificacions no han transgredit la normativa i només h~n
significat la preterició d' unes formes arca"itzants i 1' admissió d' un grapat de mots Ja
corrents en el nou diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans. També en
J'a.mbit del corpus de la Uengua, el cataHl. ha viscut un esclat de l'activitat ter_minologica, amb la creació d'un Centre de Terminología Catalana (TERMCAT) 1 de
diversos centres universitaris de recerca tenninologica i lingüística aplicada en general (com l'IULA de la UniversitatPompeu Fabra).
Fora deis dominis de la planificació, la incorporació a nous ambits i el debat
normatiu han provocat un aprofundiment deis estudis descriptius. El contac:e de
llengües ha continuat rebent l'atenció dels lingüistes (l'any 1991; el IX Congre~ de
I' Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes h1 va estar ded1cat;
igualment, vegeu entre d' altres Payrató 1985 o Mont~ya 1989). S'~i ha afegit l'estudi de les varietats funcionals del catala, que fora de Lopez del Castlllo (1976) restava
quasi erm fins fa ben poc (Payrató 1988; Lacreu 1989; Payrató (coord.) 1998).
D'altres arees han restat més desateses, tot i que algunes són abordades de forma creixent. L'etnografia de la comunicació i les perspectives interaccionals en general han proporcionat diversos estudis, sovint concentrats en l'analisi _de l'alternanr;:a de codi.12 La sociolingüística de la variació ha coneg~t un notab_le mcr~ment,
amb tres nuclis d' estudi, 1' un centrat a les comarques alacantmes (cf. Gtmeno 1Montoya 1989), un altre de Iocalitzat a l'entorn de Valencia (Gómez Malina 1986; Bias
Arroyo 1992, 1993 ), i un altre nucli al Principat (d' una banda, Pon~ 1991; d' u~ a altra el volum col·lectiu coordinat per Turell 1995). Caldra veure s1 la confecc16 en
cu;s del Corpus de Catala de la Universitat de Barcelona pot incentivar aquest i altres tipus de recerques. La psicología social de la lleng~a ha compta~ amb apo~a
cions sobre les actituds interdialectals, interlingüístiques 1 grupals (Bo1x 1993; V!ladot 1993; Ros et al. 1994).
L' aprenentatge escolar del catala ha constitui't el centre d'i~tere~ d'un d~l_s c?r'"
rents d' estudi més solids deis PaYsos Catalans, amb un centre a 1 Inst1tut de Ctenc1es
de l'Educació de la Universitat de Barcelona i seminaris anuals a Sitges. El model
d' ensenyament en catala L2 esta assolint un reconegut prestigi en_ el camp de 1' ensenyament bilingüe. Paradoxalment, malgrat les valuases ~portacwn_s a aquest ~er
reny elaborades des de perspectives psicolingü_ístiques 1 peda~o~1q~~s (A~tlgal
1989; Arnau et al. 1992; Siguan [coord.] 1994), fms ara pocs soc10lmgmstes ht han
dedicat la seva atenció (Vila 1996).
3.4.3.

L'assuaujament del caracter militant

La sociolingüística catalana no s'ha estalviat pressions externes, ans al contrari.
D'enr;:a de la uansició política, Valencia ha conegut una polemica a l'entorn de l'ads12. Calsamiglia i Tuson 1980; Nussbaum 1990; Tuson 1985; Boix 1993; Pujolar 1997; Vila 1996.
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LA PERSPECTIVA MACROSOCIOLÓGICA DE LA LLENGUA
«Bis galaadites van ocupar els guals de!Jorda, en direcci6 a
Efrai'm. I quan un efraimita fugitiu els demanava que el
deixessin passar, Ji preguntaven:
-Ets d'Efralm?
Si contestava que no, Ji demanaven que digués "xibolet"
[espiga], pero en deia "sibolet"' perque no sabia pronunciarha correctament. Aleshores 1' agafaven i el degollaven vora els
guals del Jorda. En aquella ocasi6 van morir quaranta-dos mil
efralmites.»

Llibre deis jutges 12, 6-6

l.

l. l.

L' estructura social i la llengua
LA DIVERS!TAT I LA DESIGUALTAT

Les comunitats humanes no constitueixen amalgames desordenarles d'individus. Els membres de qualsevol comunitat mantenen entre ells relacions, que poden
ser de caracter molt divers i presentar graus d' estabilitat variables alllarg del temps.
Aquest trellat de persones i relacions és el que coneixem per estructura social.
«(... ) anomenem estructura social la xarxa de relacions fonamentals entre els subjectes o actors socials, que són principalment grups (la qua! cosa fa referencia als subjectes per un costat i a les relacions per un altre). Tals relacions, relativament estables, no es
refereixen a qualsevol aspecte de la vida de les persones o de la cultura, sinó que versen
sobre recursos basics per a elles, sobre domini i poder, i donen Jloc a un sistema de desigualtat que és la seva característica principal i, al mateix temps, aquella que pot donar origen a una explicació més satisfactoria [de 1'estructura social]» (Miguélez et al. 1997: 19).

En les comunitats humanes, els recursos basics solen estar distribui'ts de forma
desigual. L' analisi de les col-lectivitats humanes demostra que en totes elles hi ha un
cert grau, variable, de diversitatpel que fa a moltes característiques. Una part molt significativa d'aquesta diversitat, com el color dels ulls o les preferencies per un tipus de

r
1

48

SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA LLENO UA CATALANA

3. Les societatsfeudals o estats tradicionals preindustrials tenen la seva base
en una economía agrícola amb un bagatge tecnologic més desenvolupat, que inclou
noves tecniques de domesticació d'animals, de conreu de la terra i d'irrigació.
Aquesta mena de societats sovint disposa de la roda i d'altres ginys que permeten
una ce1ta comercialització deis productes, tot i que encara depen de 1' energía basicament animal o humana. Coma conseqüencia, genera uns excedents de producció alimentaria que no sois permeten mantenir un nombre superior de baques, sinó que faciliten 1' especialització funcional i laboral. La societat preindustrial es caracteritza
per una urbanització sense precedents en les societats anteriors, amb exemples
d'urbs milionaries, gdtcies al fet que s'han desenvolupat procediments de distribució
de la producció agrícola. També es caracte1itza per unajerarquització i una estratificació socials molt marcades en que el pas d'un estrat a un altre resulta sovint impossible a la practica: 1' estatus, la posició social, és .adscrit per raó de naixement, no pas
adquirit amb el propi esfor9. En aquestes societats sol desenvolupar-se una casta superior ociosa governant. Un ti pus particular d' aquestes societats és la de les civilitzacions no industrials com les d' America Central (maies o asteques), I'Imperi Roma 0
1' Imperi Inca.
En les societats revisades fins aquí, els conflictes de natura lingüística són poc
prese~ts. En les societats de car;adors-recol·lectors i en les agrícoles i pastarais no hi
ha gmre lloc pera la diversificació interna dins de la comunitat. En contextos de con~acte freqüent entre grups que no comparteixen una mateixa llengua poden apareixer
mstruments de comunicació supralocal, com ara els pídgins igualitaris desenvolupats a Nova Guinea-Papua (vegeu 6.4.5.8) o les llengües de signes deis amerindis de
les planúries de Nord-america. En les societats feudals, per contra, !'estructura social és molt més complexa, i 1' abast de les relacions individuals pot arribar a ser més
gran. Alguns imperis -com inca- imposen la seva llengua coma eina de comunicac.~ó interetnica i administrativa, tot i que el més freqüent és que es desenvolupin
llengues franques -el greca Orient, elllatí a !'Europa medieval-, aixo sí sovint
coinc.~dents amb les deis poders imperials. Els mercaders i viatjants poden a~rendre
Ilengues franques o llengües estrangeres, i les elits se serveixen de torsimanys o poden aprendre, si els convé, algunes llengües segones. Tanmateix, com que la immensa majoria de la població resta profundament lligada a la terra i a les comunitats Iocals, i al marge dels esdeveniments sociopolítics majors, l'aprenentatge lingüístic es
limita a la varietat oral local i, com a molt, a la deis grups etnics ve'ins si molt convé.
Aixo no impedeix, pero, que hi hagi processos de substitució lingüística per assimilació més o menys horitzontals (un grup que s'assimila lingüísticament a un altre de
v~í, nor~a.lment més poderó~), pero aquesta no constitueix un objectiu polític explíclt deis dmgents. En aquest tipus d'estructura immobilista hi ha poc lloc per als conflictes lingüístics expressos,ja que l'aprenentatge d'una segona llengua no permet el
can vi ~e 1~ ~osició social. _Les llengües poden servir per distingir les poblacions i poden comcid1r ambles des¡gualtats socials, pero no són l'eina per establir-les.
. 4. Les societats industrials urbanes o societats capitalistes industrials, caract~ntzada pels processos d'industrialització i urbanització. Nascuda a 1' Anglaterra de
fmals del segle XVIII, aquest tipus de societat s'estén progressivament a la resta del
món, sovint de lama de la invasió i .el colonialisme per Europa i fora d'Europa, fins
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anibar al seu predomini mundial ja als anys 1970-80. Aquesta f?r~a ~· estruct~rar ~a
societat implica la victOria de la burgesia damunt deis grups ~nvil~gmts per ~ _Anti_c
Regim (aristocracia i clergat). La societat industrial urbana vm 1~ ~mplantaciO cre1xent d 'una mentalitat que cerca 1' acumulació indefinida de benefici~ 1 qu.e valora no
pas I'estatus adscrit -perla sango la naixe~r;a- de le~ perso~es, smó_l ~status adquirit pe! propi esforr;. Aquesta societat .cone1~ u~ am~h pro gres t~c~o-l~g1c basat en
una utilització amplia de recursos d energw mammada, la d1v1s10 del. treball
mitjan~ant metodes fabrils (substitució de 1' artesanat pel treball en cadena) 1la producció a gran escala de productes que necessiten la conquest~ de me:cats.
.
La industrialització i 1' economía de mercat provoquen 1 abando progressm de
1' economía de subsistencia i la concentració de grans mas ses de treballadors ~a
nuals en els centres urbans. Igualment, la necesitat de nous mercats perdonar s01t1da
a la producció mili ora les vies de comunicació i f~ c:éix~r els ~espla~am_ent~ de persones ¡ mercaderies. L' accés al poder de la burgesia Implica la 1mpla~t~c1ó d .u~a política de modernització que busca la creació d'un estat nacional.umflcat; a~xo permet disposar d'un merc(l.t nacional amb u~ nom?r~ de ~?nsu~Idors suficient per
amortitzar les inversions requerides per la mdustnahtzacw creixent, un m~rcat que
sovint caldra defensar del competidor estranger enemíc i que es procurara e1xa~npl~:
mitjanr;ant les colonies. La creació d~l ~ercat na~io~al va apm·ellada amb la ~tfus~~
de les ideologies de la integració sociall del patnotlsme modero. ~a mo~ernltzacw
necessita convertir els súbdits rurals autosuficients en treballadors m~ustnals. consu- .
midors deis nous productes. Les ídeologies modemítzado:e.s, emfasltzen .la Igual_tat
(teoríca) entre els ciutadans ---:-alme?ys en cont~apostciO amb les 1deolog~es
previes-, i criden a desfer-se de tot allo que es consideren ror:nanall~s feudals_-mcloent-hi les llengües no oficials- per donar lloc a una naciÓ de cmtadans 1guals
(vegeu capítol4).
.
.
· · .. , ·
La societat industrial té un impacte molt considerable en la reahta~ socio1mgu~stica occidental, jaque fa créixer la necessitat de disposar d'elements d'mt~rcom~mca
ció per a les poblacions que comencen a posar-se en cont~cte de ~o~a creixen~.' 1h~ !~
en un context en que als grups dominants els interessa d afa¡onr 1 homog~neltzacw 1
el control ideologic de la població. Així, 1' escala va conv~rtin~:se progressivam~n~ e~
universal i obligatoria, i esdevé una eina fonamental de difusiO de la llengua 0~1Cl~l1
de la ideología nacionalista. Més que imposar el ~anvi ,d~ la llengua de les m~no~1es
per la llengua oficial -encara que sovint el cerqm exphcitament-, la tasca pnnc1~al
de 1' escala és lafacilitació de 1' aprenentatge d' aquesta segona per part deis col·lec~us
socials que no la saben (cf. Pueyo 1996). L'~lfab~ti~z~ció esdevé «serve~ta de .la mdustrialització»: l'escola obligatoria permet 1 adquiSlclÓ de la llengua de 1 estat 1 posa
els ciutadans en disposició de participar en el joc polític de 1' estat nació i d' integrar-se
en el mercat nacional.
En aquest context, la funció de la llengua variara su.~stancialment. D'una banda,
el trasllat a les noves localitats urbanes i la transfonnacw deis camperols en proletaris conduira a la reestructuració dels repertoris comunic~tius (veg.eu 3.4.2) de .les
persones afectades, i a 1' adopció de varietats comunes per mterrelacwna~~se. s~:mt,
aquestes ja no seran les llengües rurals sinó varie~ats urbanes de les llen~ues ofictals.
D' altra banda, el coneixement de la llengua legítima -la del grup dommant- esde-
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vinddi condició necessilria -pero no suficient- pera l'ascens. social, ja sigui ent¡;ant en l'administració coma mestre, funcionari, policia, soldat, etc., ja sigui incorporant-se a les naixents classes mi1janes de coll blanc.
El lligam entre llengua i mobilitat social resultara fonamental per explicar les
transformacions sociolingüístiques occidentals deis darrers dos segles. En alguns casos, la mobilització deis grups minoritzats derrotara els grups dominants i aconseguira convertir les varietats burgeses i/o rurals en la llengua de construcció de les
naix~nts societats urbanes industrials (vegeu 4.3). És el cas deis pai"sos que s'independ1tzen durant aquest període, com Noruega, Finlandia, Txecoslovaquia, els
pai"sos baltics, els baldtnics, etc.; la independencia política servira normalment per
facilitar la democratització en la llengua propia de la comunitat emancipada, pero no
la _gara?tira p,as: a Irlan?a, els independentis~es an~loparlants n~ posen en qüestió la
pnmacta de 1 angles. D altres casos, com Flandes 1 el Quebec, vmran el capgirament
del procés de substitució lingüística sense trencar el marc estatal.
.. , ~·e~anci~ació deis grups minoritzats seia freqüent, pero no tots els grups lingmstlcs 1 assohran. En molts casos, les classes dominants aconseguiran de mantenir
el control polític, social i cultural, i se serviran deis seus mecanismes per impulsar
l'hotnogeneització deis grups subordinats a favor de la llengua del poder. Franc;a, inventora de l' estat nació que exigia la supressió de tata diferencia cultural en honor a
1' ~~alité, és el paradigma d' aquest procés, pero d' al tres estats com Gran Bretanya,
I~alta o. Espany_a, cadasc~~ amb els seus matisos i el se u ritme, la segueixen a poca
dtstancta en la tmplantacw de les noves llengües nacionals.
Acarats am~ la necessitat de refer la vida en nous habitats urbans i proletaris en
un context en que la llengua nacional va lligada a la possibilitat de mobilitat social les
poblacions aprendran treballosament la varietat prestigiosa, i els pares procuraran 'que
els fills l'adquireixin tan aviat com sigui possible per facilitar-los un ascens social
que ara s'entreveu coma possible. Coma conseqüencia, Europa coneix un procés de
convergencia lingüística multipolar: les varietats locals s'aniran acostant progressivament ~ les varietats. dominants dels estats nació en que han quedat englobades, i moltes amran desapare1xent, de vegades per simple dissolució de la varietat local (vegeu
6.4.5), d'altres per substitució (vegeu capítol 5). El fet és que, pera bona part de les
varietats lingüístiques minoritzades d'Europa, el procés d'urbanització i d'industrialització coincideix amb la maxima intensificació de la substitució lingüística. És el cas
del gal-les al sud de Gal-les, del neerlandesa Brussel·les, de l'euscar abona part del
País Base, de l' aceita a Franc;a, del catala a Alacant i a Valencia.
5. Els anys 80 i 90 han conegut unes transformacions socioeconomiques tan
rellevants que cal plantejar les característiques de la societat postindustrial. Val a dir
que encara ens trobem en un estadi inicial i de transició cap a aquesta nova societat
de la qual només entreveiem les noves tendencies, algunes clarament contradictories. Entre els trets més destacables d'aquesta nova societat sembla haver-hi l'acceleració en el desenvolupament de les tecnologies, i molt especialment en les tecnologies inforrnatives i de comunicació. Aquest desenvolupament fa possible una
veritable níundialització («globalization») economica, política i fins i tot social, que
va acompanyada d'un discurs dominant favorable allliure comen;: internacional. Els
capitals internacionals migren massivament d'un estat a un altre segons variables
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que escapen al poder deis estats, les empr~s-es deslocalitzen I,a sev~ producció,
duent-ne les etapes manuals als pa"isos amb ba1xos cost~s de ma d obra, I els rr:ercats
nacionals van quedant esquifits davant de les oportumtats del mercat mundial. ~n
conseqüencia, els estats nació es veuen desbordats i c~rquen fór~ules de cooperac1_ó
i regulació internacional que arriben fins i tot a planteJar la cess10 de part de la soblrania, com en el cas de la Unió Europea.
.
Acostumades a situacions de plena ocupació durant 1' etapa daurada dels 50 1 60,
les societats europees han bastit uns sistemes de protecció ~acial sense preceden~s,e~
la historia. La nova situació internacional, pero, els planteJa una paradoxa_d~ dtflcll
solució: davant de la internacionalització economica, les feines poc espec~~htzades
realitzades en pai"sos sense regims de protecció social són molt més compettt1ves q_ue
les se ves. Aixo ha implicat la reducció d' aquesta mena de llocs de treballa les soc1e:
tats desenvolupades, amb l'aparició d'altes taxes de l'anomenat atur.~structural1
l'increment creixent de carregues pera l'estat del benestar. Alguns patsos comEstats Units o la Gran Bretanya han optat per permetre la dualització de la societat en el
que s'anomena la societat deis tres ter~os:. en aq,u_es~ mo~el social, dos terc;os de la
població estan integrats en el món econom1c, polltic I soc1al, saben com recl~mar els
seus drets i prosperen. El terc; restant de la població, en canvi, que~a,despe_nJa~ d~ la
marxa economica de la societat i cau en situacions de pura supervivencia I maxtma
precarietat economica que acaben conduint a la marginació. E~ tracta de 1~ nova pobresa, formada molt sovint pels elements més febles de la soc1etat: vells, JOV~s, d?:
nes, immigrants il·legals, que viuen en la preca:ietat. ~n la mesura que la dual:tz~cw
es consolida, les dues parts de la societat van diferenciant-se en recursos economtcs,
modes de vida, llocs de residencia, i pautes cu~turals. , .
,
La caiguda deis regims comunistes i la fi de la ~o~Ittca de blocs ha. perr~es el
(res)sorgiment de tot un conjunt de conflictes tant rellgwsos com locals. 1 r~gwnals
en que les dimensions etnolingüístiq~~s havie~ p_assat desapercebudes fms 1 tot durant decades. La nova conjuntura pollttcoeconomtca permet augurar, c?ntra allo que
alguns havien predit a mitjans del segle XX, que aquesta mena ~e confhctes_ n~ des~
pareixeran en un futur immediat. Caldra veure com les ten~enc1_es _de ~u~diahtzactó
i particularització es combinen pe~ produ~r ~n ~-ou _escenart socwlmgms~tc.
.
Quines seran les conseqüencies socwlmguíst~q~es d~ la n?va soc1~ta~ ~ostm
dustrial? Pel que fa al nivell internacional, la mund~aht~a~tó del e~o.nomm I, 1 ~dop
ció progressiva de la inforrnació com a mercadena bastea del traflc economic ha
aguditzat la necessitat de les Jlengües franques, la qual co~.a permet preveure u~ augment a mitjan termini del multilingüisme, si més no als pmsos no anglüfons. L hegemonía en tots els ordres deis Estats Units i el desplac;ame~t. dels m~tors ~el desenvolupament economic lluny d'Europa i cap a l'area del Pac¡flc han ,sltuat l angl~s com
a Jlengua franca per excel·lencia, fins al punt que els parlants d altres llengues ~x
pansives com el frances 0 el castena se senten empesos a adoptar ~e~ures pro~eccw
nistes i creen institucions per defensar i promoure les seves propies llengues als
forums internacionals.
Aquestes tendencies posen en qüestió les ideologies ~onolingüistes en les llengües nacionals defensades tradicionalment pels estats naciÓ europeus com Fran<;:a o
Espanya (vegeu 4.1 i 4.2). De fet, l'etapa d'integraciólingüística «nacional» de lama
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tradició de Max Weber [1864-1920] i d'altres sociolegs. Els autors que se situen en
aquestes posicions retreuen als anteriors que la seva imatge de la societat retrata un
món sense desenvolupament historie, un món ineal i utopic amb un alt nivell d'inte~
gració social, en que tothom comparteix els valors fonamentals i les normes socials
(cf. Williams 1992). Els posicionaments més conflictivistes situen el conflicte entre
els grups socials al centre de 'les se ves preocupacions, i s' esmercen a analitzar els
mecanismes pels quals es genera i es manté la desigualtat social. Per als plantejaments conflictivistes, la desigualtat social no és sinó el resultat de 1' opressió d'un
grup social que domina la resta de la societat. Aquesta oposició entre dominats i dominants es tradueix en uns interessos antagonics i en una lluita constant entre aquells
que volen mantenir l' statu quo deis seus pri vil egis i aquells que volen transformarlo. En aquesta lluita, els grups dominants poden servir-se tant del seu control deis recursos, del seu poder o possibilitat de for9ar els altres a actuar com ells volen, i/o de
la seva capacitat de convencer mitjan9ant la producció de maneres d'entendre el

de :a industrializació i la urbanització sembla estar concloent a E
O 'd
pero no a la resta del món. Tot i que no sem
h
.
.uropa CC1 ental,
, ries Iingüístiques, els estats europeus han
les
dels seus ciutadans coneguin la llengua oficial i 'h
q e la
totahtat
tics i, socials per mantenir aquest
1
ommmode deis estats nació de la primera meitat del se 1 x ·.
~ ~' e po er
una cnsl.
nova situació permet que els grups lingüístics minorit e x
breviure a l'acció de l'estat nació industrial
.
za ~que an aconsegmt de sode legitimitat pública i política pera les sev~:f¡um ~lanteJar-se una ce~a recuperació
depassi una valóració més aviat emblematica Ale;gues, e~cara que ~ovt~t aquesta no
ca és molt més acusada, la tensió entre la co~struc:~e~;non, on la d1v~:sttat Iingüístio uns estats nacw més o menys
unitaris a 1' África i 1' A .
recta en l'econo~ia int~~~:~i~~~~~7a:~t ~n.que ~cerca simultaniament la inserció dinoves «llengües nacionals» arribln a esteaJbal~~po ants reptes, perque no és ciar que les
II-se coma tals.

ac~~:e~ta:t~~~ l~;u~stttuc1? d~ mi~o
prac~ca

coneixemen~ asmi~~:s::r~;~: e:a:~~~1sm~s p~lí
~
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~m

~questa

món que els justifiquin a ells.
El paradigma de l'equilibri ha estat de moltel predominant a la sociología elaborada als Estats Units i ha gaudit d'un fort prestigi a la resta d'Occident. Els seus
plantejaments han amarat la recerca sociolingüística, fins al punt que s'ha arribat a
denunciar que aquesta disciplina havia adoptat el paradigma de l'equilibri sense ni
tan sois qüestionar-se que només es tractava d'un deis enfocaments possibles, i sense considerar les seves alternatives (Williams 1992). És al continent europeu on els
plantejaments conflictivistes han assolit una for9a més considerable. A causa de les
particulars condicions en que va néixer, la visió que ha predominat entre els sociolingüistes catalans fins ben recentment és la conflictivista, fins al punt que entre
1960 i 1980 la sociolingüística catalana va adoptar majoritariament el model del

EL CONFLICTE I EL CONSENS EN LA SOCIOLINGÜÍSTICA

tts

La diferent distribució de recursos i d' 0 ortunit
.
e~ les comumtats sol provocar tensions entre els individus i els grups qu p
.
oposició entre diferents actors socials. Aque:¡e:ot:~s; aca. ~n ~esembocant en oberta
tenen molt a veure amb l'evolució d 1
wns: es ormes comes resolen
ció d'aquests processos va ocu
e es estructures soc1als. La diferent interpreta.
par bona part deis debats sociologics deis 60 i els 70
En allo que ,
mes ens mteressa aquí podem parlar d d
.
.
prensió de la realitat social: el paradigma de l' q /b
?s dgralns
de com1
del conflicte. 1
e Ul n
e consens 1 el paradigma

°

parad~gmes

El paradigma de ['
'l'b · ,
Talcott Parsons. El funci~~u:l;s;:e e;o~~~~esentat e~pe~ialment pel funcionalisme de
tructurats de forma compiexa en " 1 edra que e s S1Stemes socials són uns ens esque:: ca ascuna de les instituc·
t,
f
.
e una unctó;
quan aquesta funció deixa d'existir o passa a complir sed f
teixa dinamica del. sistema elimina a uella inst't . , e orma e ectuosa, la malt ~~cw de f?rma espontl'mia. El fundonalisme es basa en l'assumpció de ~ .
arribar alla on vul ui a base d'
1gua at oportumtats de partida: tothom pot
ferencia de capac~ats entre el:~~~~f;rsonal. P~r t~n.t, 1~ ~esigualtat prové de la didiferents i en graus diferents, progresse~sci!:~;ue ~ s :nd1Vld~s,, que te~en habilitats
percebuda com a injustfcia i com a font d
fl~a es1gual. Atxt, la destgualtat no és
e con tete entre grups sinó com · t
,
,
a JUS a recompensa al triomf personal. La societat es tr b
1' equilibri existent, i les normes d
'
o a sempre e? un preces de millora de
d'uns individus sobre els altres sinóedc~mportament no. ~e1x~n pas de la imposició
cietat.
e a seva acceptacto tac1ta pe! conjunt de la so-

1~n~

1

. .L'altre gran paradigma de comprensió de 1
l'
.
.
fl¡ctlvista, arrenca de !'obra de Karl Marx [1818a_rle8a8t3t]at soctal, el ~a~adlgma con' pero tambe s abeura en la
l. Cf. Migtlélez er al, (1997), per a una visió sociologlca,
.
.
1 Paulston (1977b), Cooper (1989) i Williams (1992)
pcr a una perspectiva sociolingüfstica,

'•

conflicte lingüístic (vegeu 1.3).
Els corrents sociolingüístics més consensualistes han tendit a emfasitzar 1' existencia de nonnes comunes i compartides per la totalitat de la comunitat tant en
l'ús comen l'avaluació de les varietats lingüístiques. Aquests conents descansen damunt de !'existencia d'uns valors compartits a l'entorn de la llengua, i ofereixen visions més aviat estatiques, sincroniques, de la realitat sociolingüística. En canvi,
d'altres propostes més conflictivistes posen més l'emfasi en la lluita i dominació
d'uns grups socials sobre els altres (vegeu capítol 4). En aquests enfocaments, les
varietats lingüístiques adopten valors grupals i són usades -conscientment o inconscientment- en processos de can vi i transformació socials.
Com veurem al capítol4, la lluita ideologica per bastir i justificar el consens social constitueix un dels punts més interessants de l'estudi sociolingüístic: comes poden atTibar a produir consensos efectius, practics, a favor, per exemple, de la desapa~
rició ra.pida de varietats lingüístiques mil·lenaries? Pero la pertinen9a a una de les
comunitats lingüístiques minoritzades d'Europa amb més capacitats reivindicatives
ens hauria d'advertir contra les falses unanimitats ideologiques. Aquesta circumstancia ens ofereix la possibilitat de comprovar «en directe» com la dinamica
sociolingüística va estretament lligada a la tensió entre interessos de grups determinats, i com sovint els esdeveniments es produeixen mitjanc;:ant la denota d'unes posicions o grades a acords de compromís sortits d'ardues negociacions.
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Les variables socials i la Uengua
LES

VARIABL~S,

suposat 'barceloní', ésa dir, adopten un significat social, emic, que permet assignar
un parlant a un grup, mentre que no es produeix un fen9men Wnilar ambles variants
l3l assenyalades per a la parla de Benicarló. fV p r:v¡ cJI~
.
La tradició variacionista ha establert tres grans categories d'elements que presenten variació social (cf. Labov 1994: 78 i passim). En primer lloc hi hauria els estereotips, fenomens reconeguts pels membres de la comunitat que serien objecte de
comentaris explícits i fins i tot de correcció i hipercorrecció. La iodització i el ieisme
han estat tradicionalment ridiculitzats en catala dient que els seus parlants. eren «de
la paia a l'ui», o fent-los repetir «alla avall hi ha un cavall que menja palla». En un
altre exemple, durant les daneres decades les formes papa, mama han estat estigmatitzades com a «castellanes» i propies de les classes altes -castellanitzades- a la
zona de Barcelona, fins al punt d'haver retrocedit molt notablement davant de papa,
mama i pare, mare, sentides com a més genuYnes (Boix en preparació).
En segon lloc hi hauria els marcadors, fenomens que mostrarien una estratificació social i estilística consistent, tot i que els parlants no en demostrarien un nivell de
consciencia tan elevat. L'ensordiment de [d3] en [tf] en cursa Petrer (Vinalopó Mitja)
sembla situar-se en aquest estadi, jaque, a p~ de Gimeno i ~ontoya (1989: 92):

ELS AGREGATS 1 ELS GRUPS SOCIALS

L'estructura social esta fonnada per una serie d'
.
laci.ons de tipus divers entre ells. Aguests actors pode~c~~~~J·o~wls g~e mantenen reganes. D'una banda, els actors individuals les ersones·~~~e en ues grans catecol·lectius, és a dir, els grups socials. La sociolo i~ ,
, una altr~, .els actors
més dels actors col·lectius que no pas deis . d' .~ ~ ha pre.ocupat tradicwnalment
tuació deis individus estava més o menys ~nt IVI .ua ~· considerant sovint que l'ac-

~~up concret. ~n aquest capí~ol abordarem la ~e~:~~=n~-::~t~:ss~~~i~l~r:il~:~g9~aadun
, .
.
es
una perspectiva macrosoctal, és a dir artire d 1 ~
tius ~m~ns idehntificables té repercussi~~sen l~di:tri~~¿~es~~~\s~enf~~l~:gc~~·lec-

s essers umans presenten característiques u
,
.
conjunts de menes diverses. Per tal que es pugl.ü"p'!rl:;~~eten d a~I7g~-los ~n subse necessari que els seus membres tin uin al
gru~ soeza so considerarunes pautes d'interacció relativament~stabl!~:~~:: ~e senltimed~t de pertinen9a i/o
El nombre d
·
.'
n • par em · agregats.
social mínima laed~~~;: ~~~~~alsdapr~oprosatds fms alvui. és considerable: des de la unitat
•
'
, 1 ' ma es exc ustvament per d
t
amb múltiples
_(la.

g::!s
P:~t,
fet,~a soc~ol~~iac~~l~~

;:s!~~~:;~:~~t;d~l

po~sibilitats

.

ban;:.sl~ c~~:.~~~~e~

d'edat, etc. De
l:ts nno~IOns, les ~tm~s, els sexes, els grups
els grups socials: Nisbet (1 970) enumera~a la di bros~~ cntens per tal de classificar
grup, la seva natura personal o territorial, la se~e:::~;:~~aract~~ ~bert o ta?cat del
memschaft) o as.sociativa, elegida (Gesellschaft) (cf. Tonnie~~~~t;t~,tdscnta (c:ede ~rup de pertmen9a o referencia. D'altres classificacions
'.I a seva e?tlt~t
emmentment socioeconomics (pe
1
oposanen uns cntens
economica: ríes i pobres classes so~ia~:e~p e, gr~ps basa~s en la seva capacitat
mats sobre la base de driteris sociode~~g~i:i~~ctoprofesswnals, etc.), a grups forsexe, en 1, edat, en ellloc de naixement t )
per exemple, grups basats en el
El
'e c..
s grups humans presenten sovint nomb
d'f , .
.
pero no tots els elements comunicatius ue vari:ose~ I e~encies ?e ti pus lingüístic,
mateixa rellevancia per als arlants E q
n d. un g:up huma a un altre tenen la

anali~f d~ :i~~~;~:~t~~¡s~:~~~~~~;:.i;t~~g)i;~ntre

una analisi d,e nivell etiG: i u!
nem per fenomens de mvell etic aquells ue són d' . .
' . .
. ntetstmgtbles empmcament, ja sigui
mitjan9ant la percepció humana ja si .q ·r
experimental ens permet compr~var q~~~ ~ Jan~ant alparells. Per exemple, 1'analisi
menta t
, d'
a arce ona a vocal neutra [e] esta experila de B:n~~!~~~~s roo:::~ra q~e !a fa acosta~-se a. ~a [a] (Pla 1995), o que en la parde [d3], [i3] o [3] (~radilla l~~)acTió ten la reahtzacw de 131, que pot adoptar la fonna
, .
. .
· o s aquests resultats empírics -et · _
necessanament un 81 gmficat social A. , 1
,
!CS
no tenen
.
.
1
1
neutra s?n associades per
·

nombros~s ~::~l::o;~.t~~~~~~:~o~:~~~=~:~i~:1 ::~~~

2. Aquesta oposició es basa en una allra 1 • 1
.
.
lbnlimensfonemics.
pncccent de la lonologta que distingeix entre fcnbmcnsfonetics ¡

.

·~
.·z~. ':Ir"'·~
"'''· . :i..~irf
• w+'.rii',
'
~

«N arnés una minoria deis entrevistats que s'han mantingut al marge del canvi fan
notar, en la seua avaluació subjectiva de les gravacions, que la veu que distingeix [d3]
de [tJ] ho fa 'millar' o és 'més clara' o 'és de Petrer' o 'és més catalanitzada' o pertany
a un 'valencia més ortodoxo' (... )Ésa dir, s'arriba a alguna estigmatització, com la de
la mare que fa 'M a filla parla en la hache; io sempre 1i ho die'.»

.1

Finalment hi hauria els indicadors, fenomens de variació no comentats i fins i
tot no percebuts pels membres de la comunitat, i que es diferenciarien només eri el
seu grau d'avenc; justament en els grups que inicien els canvis lingüístics. A la conurbació barcelonina, !'obertura de la [G] ja esmentada en seria un exemple, ates que
«el procés de canvi es manté encara en un nivell de consciencia baixíssim, especialment en els grups capdavanters, i en general només és estigmatitzat per parlants de
fora de la comunitat urbana barcelonina.» (Pla 1995: 157).
Fins aquí només ens hem referit a fenomens ai1lats, vmiables que presenten dues o
més variants. Quan un conjunt de vmiants lingüístiques tendeix a coocórrer de forma sistematica --és a dir, es presenten plegades-, formen una varietat lingüística. La dialecto logia tradicional ens ha mostrat com els grups socials caracteritzats perla seva residencia solen mostrm· unes varietats -els dialectes geografics- que els diferencien dels altres grups (Veny 1993; Viaplana 1996). Pero l'migen o la residencia geogratica no.són
pas l'única variable social determinant; moltes alu·es variables poden ser tan o més importants a 1'hora d' estructurar la variació sociolingüística com els factors geografics. Coseriu (1981) planteja l'oposició entre vmiació diatopica (geografica), diastratíca (social)
i diajasica (estilística o funcional). Més modemament, i sempre dins de la variació social, parlem de dialectes de classe, d' etnia, d' edat, etc., o bé de sociolectes, etnolectes,
acrolectes, etc., tots ells englobats de vegades sota el generic lecte ..
En els apartats següents passarem revista a com algunes de les variables socials
més importants contribueixen a estructurar la diversitat lingüística.
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LA CLASSE SOCIAL
Definició de classe social

.
.
La tradició sociológica ha posat la noció de el s ,
de !'estructura sociaJ.3 Un deis exemple d
a se so~zal ~1 bell m1g de l'analisi
1
briUmics de principis de !'epoca moderna s e e a~se social es el dels terratinents
.
·
'
, caractentzat per unes f
d' ·
armes mgressos
paral·Ieles 1, per tant amb interessos ec , .
d'aquesta classe soci~l, sovint units per ~~c7Ic~ est_r~tament lliga~s. Els membres
pautes culturals, fruit d'una educació formal es. ~~Ihars, compartren una serie de
ment molt determinats i elitistes El seu mod 1-1 ~nl ormd~l~ en .centres d'ensenyadel gentleman.
G socia po la smtetltzar-se en la nació
. . . ,
Més enlla deis exemples, com definim una ·c1
en !'estructura social? Les formulacions d'
asse .soctal, I qum es el seu paper
1
n:ental per definir les classes socials: la relaa:I: a::~;ta .a?opten un criter! fonadir, ambla terra la maquinaria les ind, t . .
mzfJans de producczó, és a
1
guanyar-se la vÍda. En les soci,etats tri~~~:Ie:, e~ a tres para~le~, all~ _que els permet
propietat es posseeix en comú entre tots els' m~mtr~~ad:srecia~ttzacw del treball, la
anomen~va «com~nisme primitiu». Pero l'especialització ~~~~~~a\~n eldque. Eng~ls
cumulactó de la nquesa ¡a l'a ar· .6 d 1
.
a con uetx a 1 a1
divisió de la societat en class~ s~c~ialse pr~pte:at p~ivada, la qual possibilitara la
molt esquematics, les classes socials p~de~ ~· s.~.anteJaments marxistes, en termes
1
plotadors, possei'dors dels mit' ans de r
~~ lN~ en dues: d'una banda els exvendre la seva for9a de treballJ~ls pri~e oduc~w;dde_l alt~a ~ls explotats, que han de
rs pe1 po e1 subsistir Segons e d
d d
.
.
a amo e e
pro d ucci 6' aquestes dues classes es 0 d 1'd 1'f
propietaris de les terres ¡ setfs burgeP. .en ent . Icar amb grups socials diferents:
81a 1 pro1etar1at etc En aqu ta
.
,.
•
.
con fl tete d mteressos resulta consubst . 1 1 ¡' . . . es perspectiva, el
,
·
anc1a
a
a
re
ac16
soctal
d
.
hIstona de totes les societats, fins als nostres d.
. , . ' e mane~a que «La
les, és la htstona de la llmta de classes» (Marx i Engels$1848) 4 Les 1 .
d 1 ,
.
re acwns economiq
que determina 1' estructura de elas ses d
. u~s e ~ essers humans són allo
rals,
etc., entre els grups
cultues I erenc1es de classes soc1als Dlt de manera -"'XC .
·
-.., esstvament- reduccio · t
··
.
Ciall'estructura economica determina en d
. :.
~· m.ltJan9ant la classe somón, etc.
arrera mstanc¡a 1 esttl de vida, la visió del

f,

li~güísti9ues,

~~~~~I:c~~~~;tvl:~ ~~ffre~~~es,so~ials,

n:s

Max Weber (1864-1920] i els seus se uid
d
.
na pluralitat més gran en l'explicaci, d 1~ ors a vaquen pel reconeixement d'usocial esta definida perla posició e: ele estr~cDtura social. Pera W~ber, 1~ cl~se
.
merca . os altres elements mtervenen de
3. Pera una introducci6 a ¡
'6 d
.
4 E 1 ¡·
.
a noc¡ e e1as se soc¡aJ, vcgcu Giddens ( 1980)
. n es onnulacions d'olientaci6 marxista les classes soc' , . . • ..
tumbé ambla seva posici6 dins del sistema productiu: 1 .b .. ;
u~ls. es.divJdcn<cn enfraccions de classcs, en rclaci6
hurgesia linan'.ccra; el proletaria! pcr seva banda .da' ud~g~ds~a es dJv~dCix en hurgesia inct'ustrial, burgesia comercial i
f
•
'
'
']10 na lVI Ir-se en form d'
onnancn part de la classc trcballadora mentre que pcr a d' lt
. ,
':' !Verses; pera alguns uutors, els empleat,\'
mitjana, mé.~ dillcil d'encahir en l'csqu~ma binari e~scncial ~ ¡res, co.nlonnanen un altrc grup social,l'anorncnada c/asse
se, les di verses socictats historiqucs coneixcricn ·/ . d
e ~~r.'usrnc.-!' banda d' aquestes el as ses i fraccions de clasproduccit\ i un altrc (per cxcmple la pagcsia ¡·n"tcarmss~ds. e tral nstol·w, ésa dir, giUps soc.·ials intenncdis entre un sistema de
,
·
·
•
· •
e Ia en re e s campero!· · r · ¡
'
agiUpacwns htlladcs de <<quasi-classes>> com ara cts·c 1 (G'dd,
s ser s 'e rnode de producci6 capitalista) i
"
se aus 1 ens 1980: 78).
·

la

manera decisiva en l'estratificació social. D'una banda hi ha l'estatus, ésa dir, l'honor social, el prestigi que cada societat confereix a cadascun dels grups socials que la
conformen -no té el mateix estatus un mestre que un agent de policía, encara que
puguin tenir retribucions similars. D'altra banda, el tercer factor basic de l'estratificació social pera. Weber es configura a l'entom de l'afiliació política, ésa dir, dels
partits, entesos en un sentit ampli. Els partits són institucions que apleguen individus
amb formació, interessos i objectius similars, i són rellevants a l'hora d'entendre la
repartició del poder. Encara que poden adre9ar-se a classes socials determinades, els
partits també poden basar-se en d'altres factors, com ara la confessió religiosa o !'origen etnic. L' existencia d' aquesta pluralitat d' orígens pera 1' estratificació social fa
que no sigui possible de convertir els ordres polítics i socials en meres extensions
mecaniques de les relacions economiques, sinó que cadascun d'aquests ordres té
dinamiques propies, tot i que profundament interrelacionades. La classe estaría formada pel conjunt d'individus que tindrien accés als mateixos béns i serveis, i hi hauria diversos tipus de classe economica: la classe obrera, la classe de la petita burgesia, la classe dels intel·lectuals i especialistes sense béns, etc. La diferencia de dasses no conduiria necessariament a la lluita de classes i, per descomptat, aquesta no
seria el motor de la historia.
L'interes de la sociología per l'estudi de les classes socials no vol pas dir que
s'hagi arribat a un consens (cf. Giddens 1997: 239-282). Hi ha autors que consideren
que 1' analisi de classes ha anat perdent valor en algunes societats on la distancia entre els grups socials més poderosos i els més desafavorits s 'ha anat escur9ant pel
creixement d'una nombrosíssima .classe mitjana. De fet, sovint la sociología nordamericana ha tendit a analitzar la seva propia societat més en termes de capes o
trats socials, grups socials de contoms i fronteres molt més tenues que no pas les
classes i, per tant, molt més facils de traspassar per als seus integrants. D' altres autors, en canvi, continuen considerant la perspectiva marxista coma fonamentalment
encertada, sense deixar d'atribuir un pes considerable a d'altres formes de grup social basades en el sexe, la cultura, la ideología, l'etnia, etc.
Quina és, per exemple, 1' estructura de classes de la societat catalana contemporania? La diversitat de definicions del que és una classe social ha condu'it nombrosos sociolegs a evitar les definicions apriorístiques. Tal és l'enfocament adoptat a les
diferents Enquestes Metropolitanes de Barcelona (EMB), un dels millors estudis de.
l'estratificació social del territori de llengua catalana (Subirats, Masats i Sanchez
1991; peral conjunt de Catalunya, cf. Giner (ed.) 1998; pera Valencia, cf. Ninyoles
1996).,Centrada en l'analisi de la població de la conurbació barcelonina, l'EMB parteix d'una enquesta de periodicitat quinquennal (1986, 1991, 1995) feta a una mostra
de més de 5.000 individus. Va comen9ar realitzant-se a 1' Area Metropolitana de Barcelona, per eixamplar-se a la Regió Metropolitana de Barcelona (Barcelones, Baix
Llobregat, Valles Oriental i Occidental, Maresme) des de la seva segona edició, i va
incorporar el Garrafi 1' Alt Penedes a l'edició de 1995. L'EMB analitza les condicions
de vida de la població d'aquesta zona a partir d'un ampli qüestioriari en que es demana
informació sobre una gran varietat d' aspectes economics, professionals, familiars,
culturals i lingüístics als entrevistats. Aquestes dades són analitzades migan9ant uns
procediments estadístics que agrupen els subjectes segons les seves semblances. Els
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resultats són unes agrupacions que no estaven definides a priori, sinó que es deriven
de la quantitat de trets de tota mena compartits per cada grup.
Els resultats de les successives EMB donen suport a la hipotesi que la posició deis
subjectes en el trellat de les relacions de producció constitueix un element central per
comprendre l'estructuració social de la realitat barcelonina. La població de la zona estudiada té una tendencia a mostrar més semblances amb els subjectes que es traben en unes
condicions socioprofessionals similars a les seves que no pas amb els altres, i aixo no tan
sois en el camp deis ingressos, sinó també en allo que té a veure amb les pautes de comportament, les preferencies i les afinitats. Tal com afirmen a les seves conclusions «(...)
podem afirmar que 1' analisi de classe segueix essent central per comprendre 1' estructura
social d' ara i d,' {IJJJJÍ,;;·(Suhlrats-;-SancheZi1Jóñi'íñguez.I992:·7f--""'"~ ..,.~
---·Lei'su~~~sives EMB han permes definir'les pautes més importants de l'estratificació social de la regió barcelonina a partir de tres grans conceptes: els grups socials, que s'agrupen enfraccions de classe soéial, les quals conformen dues grans
elasses socials: la classe mitj ana i la classe treballadora. Fora d' aquesta estructura
.
--·-··-. ·-··---,.........._.,__
queden les forces armades, que rormen un grup social amb prou trets divergents
-per origen, per ingressos, per residencia, per habits de consum i culturals, etc.per resultar difícils d'encabir a cap de les dues classes, tot i que majoritariament puguin ubicar-se al costat de la classe treballadora.
Tot i que aquesta estratificació intenta reflectir la de la conurbació barcelonina,
els autors de l'EMB indiquen que hi ha dos coJ.lectius als quals no es té accés
0

•

~~j.<mf1lt~,t_~~!2W9Jü~~..~:.~n9.Y~~Jª~" Ia

••• '

•

'"""''".,.

ciasseiíiía"léls ..grups· s'üclals ffiill:g:rñats. I!s

evident que els primers disposen de prou recursos per evitar les molesties de ser enquestats; pel que fa als segons, la seva propia marginació els situa fora deis procediments habituals de selecció de la mostra; si molt sovint ni estan censats ni tenen residencia fixa, com en el cas deis immigrants iJ.legals, com poden ser localitzats per a
una entrevista? Amb tot, aquesta impossibilitat d' enquesta no té per que valer dir inexistencia. Els uns i els altres poden fer-se fonedissos davant de 1' investigador amb una
perspectiva macrosociologica, pero tenim a l'abast d'altres tecniques, sobretot en la
tradició antropologica, per accedir-hi.
2.2.2.

La classe social en la soci.olingüística

Independentment de com s'entengui la noció de.classe social, totes les comunitats
que most:ren estratificació social tenen diferencies lingüístiques i comunicatives que hi
estan relacionades. Les diferencies poden trobar-se tant pel que fa a les primeres llengües
apreses, a les segones llengües, als usos i les practiques habituals, a les actituds envers
cada idioma, etc. Així, les classes altes europees s'han distingit de les poblacions locals
durant el segle XIX i bona part del xx per un cert coneixement de frances i, avui, les escoles privades bilingües (llengua o llengües locals i angles) acullen un nombre creixent
deis fills de la burgesia i de les classes miganes-altes a !'Europa Occidental.
El coneixement de cataia a Menorca segons el cens de 1991 representat al grafic 1
exemplifica ellligam entre llengua i estratificació social. El cens no proporciona dades
sobre «classe social» coma tal, pero sí que n'ofereix d'alguns deis seus indicadors, com
ara el nivell d'instrucció. Als teiTitoris de llengua catalana, coma la resta del món occi-
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TAULA l.

TAULA 2. Nombre de subjectes de cada estrat soci~l entrevistats
peral Subco 11Jus Oral Social del CUB (cf. Bmx 1996)

Divisió de classes socials amb els seus correlats ocupacionals generals
(Chambcrs 1995: 37)

Classe
Mitjana (CM)

Classe
Treballadora (CT)

Baixa (CMB)

Propietaris, directors, gent amb riquesa heretada
Professionals, comandaments de gestió ( executive
managers)
Semiprofessionals, capatassos

Alta (CTA)
Mitjana (CTM)
Baixa (CTB)

Oficinistes, treballadors manuals qualificats
Treballadors manuals semiqualificats
Treballadors no qualificats, treballadors. temporers

Alta(CMA)
Mitjana (CMM)

ciologic funcionalista i nord-americanocentric,'tendeix a adoptar una concepció de
la classe social estretament lligada amb la categoria socioprofessional deis subjectes,
tal com veiem a la taula 1: «La divisió social principal a les naci<;ms industlialitzades
es troba entre les persones que es guanyen la vida treballant amb les seves mans i les
que se la guanyen amb feines d'oficina i serveis.» (Chambers 1995: 37, 47 i següents.) En aquesta concepció, les classes socials són vistes com un contínuum sense fronteres brusques, i els autors mostren una certa tendencia a oblidar els extrems
de la pidunide social (classes altes i grups marginats):
«La "classe alta", consistent en gent amb riquesa i privilegis heretats, és tan irrellevant -inexistent fora d' Europa i Asia, i afeblint-se dtpidament en aquests indretsque en aquesta obra no la tindrem en consideració.» (Chambers 1995: 37.l

No resulta estrany, a la vista del tractament que rep en sociologia, que l'ús del
terme «classe social» no hagi estat gens homogeni en la sociolingüística ca~
-ni en cap altra. Ates que la ctefmició aeles clasS'i;s sócials és fán éciíñpiexá, ~'"es~fta
c'óñVeñreñ'f"'d'iaprofitar al maxim les fonts sociologiques que !'aborden en el nostre
context. En aquest cas, l'Enquesta Metropolitana de Barcelona proporciona dades
sobre ellligam entre llengua i estructura social de la regió barcelonina. 7 Per exemple, projectes com el del Subcorpus Oral Social de la Universitat de Barcelona l'han
adoptada per elaborar la seva mostra de subjectes, tal com veiem a la taula 2.
En 1' estructura de el as ses socials barcelonina observem un lleuger predomini
del cata!a a les categories al tes, un cert equilibri entre catala i castella en els grups de
classe mitjana, i el predomini de la llengua castellana entre la classe treballadora, de
manera que podem parlar d'un cert increment de la presencia del cataU't a mesura que
ascendim en la piramide social (vegeu grafic 2).
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Percentatge
·sobre la
Edats deis subjectes entrevistats
poblacióde
la regió de
Totals
Barcelona 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-75+

Grup social

3

3,8

Elits, alta burgesia
Noves classes mitjanes
Tecnics alts i professionals
liberals
Empleats i tecnics mitjans
Velles classes mitjanes
Petits empresaris
Comerciants i autonoms
Sectors treballadors
Contramestres i capatassos
Treballadors manuals en actiu
Treballadors manuals vells (i
aturats)

1
3

10,2
19,2

1
3

2
1

2

~ 1,5

2
2

3

16,6

2
2

6,4
17,9

1
1

1
3

1
3

5

5

1/

1

8

2.

l.

15

2

1
1

9
13

1
4
3

10,2

1

5

3

14

5

8
3

3,8

Lumpen

100

TOTALS

10

13

19

.1
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'""

:),,J

13
.,/

9

14
,.,

'?

100

80

111 Ambdues
r¡¡;¡ Castalia

60

11 Catala
40

20

5. Val a dirquc constatar la diticultal d'arribar als extrcms de la pirilmidc social no equival de cap manera a trcurc'ls importiÍncia, com si les grans J'ortunes o els immigranls il·legals ja no linguessin cap paper en la vida social i
cconi\rnica(!). En aqucsl sen lit, 1'atirmacilÍ de Chamhcrs conslitueix una moslra del seu posicionament idcoli\gic.
6. Tal com assenyala Pradi!la (1997), la sociolingüfstica variacionista catalana s'ha central en l'estudi de pobles i
viles de pocs milers d'hubitants -i, pcr tan!, amo menys eslratiticaci6 social- més que no pus en ciutats i conurbacions,
de manera que bona part deis estudis han pogul esquivar la qilestilÍ.
7. Cl'. Subirats (u cura de) (1990); Rambla'(l993); Subirats, Masats i Sanche7. (1991).
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Categorias altas

GRA.FIC

2.

Llengua propia i classe social a la regió de Barcelona segons
l'Enquesta Metropolitana de Barcelona (1990).
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La conurbació barcelonina té una estructura de classes profundament marcada
pel fet_immigratori, i aixo en dificulta 1' analisi en termes purament de classes socials. Es obvi que el cas barceloní no reflecteix un procés d'implantació del catala
entre una població originariament castellanoparlant, sinó !'arribada massiva de
treballadors castellanoparlants majoritariament no qualificats alllarg d'aquest segle (cf. Cabré 1995). De fet, les enormes dimensions d'aquesta immigració han
ocultat el procés de substitució del catala pel castella, que sí que ha patit bona part
del territori de llengua catalana, especialment les ciutats de Valencia i Alacant, i
pel frances a la Catalunya Nord. La substitució del catala pel castella va assolir
proporcions considerables entre la classe alta barcelonina. 8
2.2.3.

Les varietats de classe social: els sociolectes del cata/a

TAULA

3.

(N"·:)

Alguns dels trets principals dels sociolectes barcelonins als anys setanta

Nivell

Xava 1 Xamego

Bleda

Fonetica i
fonología

Reducció vodtlica: [a] > [a]; [e] > [e];

(A banda dels trets del xava «potser
més amorosits», ibid.: 58)

[::~]>[u]

> [J], [z] > [s]
Ieisme no tradicional: ['-] > Ol

Ensordiment [3]

Realització no velar de /1/
No neutralítzació en [u] d'algunes -o:

moto, foto, total

Elisió/aspiració de [s] implosiva: les
nenes [lah nenah]
Morfosintaxi
i lexic

Les diferencies entre classes sochils no es manifesten tan sois en relació amb la
diversitat de Jlengües. Les diferents classes socials solen tenir estereotips, marcadors
i indicadors que les diferencien, i poden arribar a tenir veritables sociolectes, ésa dir,
dialectes conesponents a determinats grups socials.
López del Castillo (1976: 53-62) va mostrar com el catala del Principat deis
anys 1960-1970, a banda de les diferencies geolectals, presentava també una serie de
varietats socials amb trets característics. López del Castillo distingia, en primer lloc,
un cata/a bleda, parlat per alguns cercles de classe alta. També detectava !'existencia d'un catala xava, propi de classes populars de diversos bmTis barcelonins i molt
castellanitzat, i d 'un cata! a xarnego, varietat de catala molt proper estructuralment al
xava i parlat basicament com a segona llengua per castellanopm-Jants del mateix nivell social que els parlants de xava. 9
Aquesta descripdó de les varietats socials del catala ha tingut algunes repliques
en d'altres indrets del tenitori, com ara a Alcoi (vegeu el parlar baia analitzat per Colomina 1985). Tanmateix, vint anys després d' aquella primera síntesi, i malgrat alguns
intents de renovació (com el de Tusón 198Sb; el diccionari de Pomares 1997; vegeu
3.4.2) continuem sense tenir una caracterització detallada de les varietats sociolectals
del catala (vegeu l'estat de la qüestió a Boix, en premsa). 10 Aquesta tasca resulta difícil .~ ..
per mol tes ~aons. D'un~. banda hi ha ~ificultats ¡¡jfdirereñ~ Vg!gar, popular, etc.,
comuns a d altres llengues (cf. Bourdteu 1983). :i5?I'1t1a;a,Jll.ha-pí-oblemes específics ·~·~····''
del catala. La substitució lingüística i l'an·ibada massiva d'immigrants al·loglots
-que provoca que sovint no hi hagi alguns sociolectes del catala perque determinats
grups socials ni tan sois el parlen-, i 1' ensenyan9a anomala de la llengua catalana, entre d'altres factors, fan que els fenomens de variació sociolectal del catala no siguin
estrictament compm·ables als que s'esdevenen en altres llengües no minoritzades. A
més, cal tenir en compte que la realitat sociolingüística del ca tala ha viscut en aquestes
8. Vegeu McDonough (1986); Ca han a (1996); Angucra (1997).
' 9. Una nitra varictat esmentada, de !rcts mcnys dclinits, era el parlar ultra, caractcritzat pcr les hipercorreccions
i 1' arcaismc.
10. El projccte Subcorpus Oral Social, inclos dins del Corpus de Cataltl Contemporani de la Unil'ersitat de
Barcelona del Dcpartamcnt de Filologia Catalana d'aquesta univcrsitut, del qua] formen part cls autors d'aqucst volum,
s'adre<;a explfcilament a cobrir aqucst buit en la sociolingüfstica catalana pel que l'a a la rcgi6 de Barcelona. Resta pcr
cmprendrc l'estudi, pero, de la resta dcl.territori.
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Ús anomal (supressió, usos pleonastics, confusió) d'alguns pronoms
febles: en, hi, ha:
«~

tinc tres», <<n 'hi ha una casa»,
tot» ·

<<lO farem

«arcaismes (... ) (quelcom) i certs estrangerismes (!rapar, afrós)» (ibid.:
59)
Bandejament de formes considerades
vulgars: got, ficar, plegar, engegar,

totxo
FoNr: L6pez del Castillo 1976: 55-59.

daneres decades transformacions profundíssimes que han afectat tant el nom com les
característiques de les varietats apuntades per López del Castillo. Els antics banis i les
poblacions industrials o rurals que circumden les grans arees urbanes veuen desdibuixada la seva personalitat lingüística a causa de les immigracions, la mobilitat social
i els canvis de residencia en les arees metropolitanes Per posm· només un dels casos
més notables, durant els darrers decennis sembla haver-se estes la varietat apijada o
pija. La varietat és ara com ara prou coneguda socialment, fins al punt que esdevé objecte d'escarni als mitjans de comunicació (per exemple, a mans de comics com Lloll
Bertran amb el seu personatge Sandra Camaca).
2.2.4.

Els sociolectes de la marginació: els argots

Dins del món deis sociolectes hi ha els argots, entesos com les varietats parlades per col·lectivitats tancades en elles mateixes i amb forta consciencia de grup
(Payrató 1996: 177). Cal diferenciar els argots deis tecnolectes o varietats funcionals
d'una area especialitzada -el tecnolecte jurídic, medie, de la construcció, etc.-, ja
que els tecnolectes deriven majoritariament d'una voluntat de precisió més que no
pas d'una identitat social diferenciada o d'una finalitat críptica.
Entre els diversos argots existents --els deis grups polítics clandestins, els de
les casernes, els de les presons, etc.- el més destacat és el deis marginats, és a dir,
les varietats propies de grups socials ubicats al capdavall de !'escala social, en allo
que es coneix com ellumpen o la marginació. Les ocupacions d' aquests segments de
la població -delinqüencia, prostitució de caner, capta, etc.- no es tan in tegrades en
la vida economica de les se ves comunitats i són habitualment reprimides o com a mínim repudiades. Aquesta falta d'integració en 1' estructura economica, social i políti-
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ca de la comunítat permet (provoca?) l'aparició de varietats molt estigmatitzades i
fm1ament diferenciades de les de la resta de la comunitat. 11
En parlar dels argots cal distingir, com a mínim, tres grans fonts de diferenciació lingüística:

a) La procedencia social deis parlants: els argots reflecteixen !'origen geografic i social predominant dels membres dels col·lectius afectats, de manera que solen presentar característiques de les comunitats dialectals més pobres, traces de
grups immigrants, etc.
b) La necessitat de definir la realitat en funció de les propies experiencies.
Tenint en compte que es tracta de grups no integrats ni economicament ni ideologicament en l'ordre establert, no cal sorprendre's que els argots subverteixin els
ordres de valors institucionals. Així, un policia esdevé un mono, mentre que de
«obtenir grans beneficis per qualsevol mitja delictiu» passa a dir-se'n fer bones
(Vinyoles 1978: 57, 117).
,
e) Les necessitats instrumentals dels parlants. Les dedicacions dels parlants
argotics exigeixen un cert nombre de conceptes -tecnics- inexistents en les varietats al seu abast, cosa que provoca l'aparició de noves denominacions. Resulta logic
que en aquest context aparegui un terme raca «part del robatori que correspon a cada
implicat» o una expressió com tocar algú «provar com reacciona la futura víctima
d'un robatori» (Vinyoles 1978: 148, 165). Una de les necessitats més significativa és
precisament la de no ser compresos per elements extems al grup. Aixo condueix els
parlants dels argots a 1' explotació de nombrosos recursos lingüístics per tal de fer més
críptiques les seves varietats als no membres del grup. Entre aquests procediments
n'hi ha de naturafonetica, com perexemple, la metatesi o can vi d'ordre de les síl·labes
(darrere > raderacs), 12 l'apocope (xocolata > xocola) o el despla~ament de l'accent
(carretó >carreta); de tipus morfologic, incloent-hi la creació de formants que permeten disfressar paraules del vocabulari comú: -iny(i): busquinyar, blatinyi, corbatinyi; -acs: dintracs 'dintre'; de tipus semantic, llaca 'lloc de refugi pera lladres', tricomí 'gua.rdia civil', etc. D'altra banda, el manlleu a d'altres llengües més o menys
conegudes -i, per descomptat, deis argots de les altres llengües- proporciona una
font inapreciable de recursos, ·sobretot lexics: així, 1' angles trip esdevé una «aHucinació produi'da per la droga» en !'argot catala, mentre que el castella argotic paloma
«pesseta» des de principis de segle ha passat al catala.
Historicament han existit argots catalans, amb una influencia molt considerable sobretot del cal6 (vegeu irifra) i del castella. Aquests argots eren ben vius a la Barcelona de
comen<;ament de segle, com mostra 1' obra literaria de Juli V allmitjana, i caldria explorar-ne 1' estat actual. Tanmateix, la substitució lingüística del catala, la immigració mas siva de castellanoparlants, amb l'ascens social d'alguns autoctons i la castellanització
1!. Que ['argot coma varictat de grup és fruit no pas d'una ocupació sin6 d'una posici6 social ho moslra a bastament el fet que la delinqUilncia llnancera, la prostitució «d'all estlmding» o el control deltralic de drogues no s'associcn
amb aqucst sociolectc. Es tracta sens dubtc d'activitals repudiades pero exercides pcr persones molt més integrados en les
seves comunitats.
12. Tots els exemples d'aquest paragraf provcncn de Vinyoles 1978.
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d'uns altres, i la facilitat de moviments del submón que parla 1' argot -incloent-hi la dispersió deis delinqüents catalanoparlants per les presons de 1'Estat Espanyol, «accelera el
procés de dilució del nostre argot» (Vinyoles 1978: 27), tant des del punt de vista de la
seva estructura com des del punt de vista deis seus parlants. 13 Així, no és tant que no hi
hagi «argot catala» sinó que aquest és absolutament tributari de les formes argotiques
castellanes, que són manllevades i calcades amb gran facilitat.
L'existencia d'un o més sociolectes argotics depen de la marginació i de la
practica d'unes ocupacions no integrades socioeconomicament. La societat catalana, que coneix aquestes realitats, es traba en un procés de dualització social que es
caracteritza precisament perque ocasiona la mobilitat descendent de segments anteriorment integrats en la societat (cf. Miguélez et al. 1997). En la mesura que contingents significatius de catalanoparlants es vegin abocats a la marginació, i en la
mesura que aquests no s'assimilin a la marginació castellanoparlant, és probable que apareguin noves varietats socials del catala de característiques argotiques.
Pel que fa al futur més immediat, i en la mesura que els Pai'sos Catalans esdevinguin la destinació d'onades de noves immigracions, pot ser que les varietats més
argotiques es nodreixin de llengües al tres que el castella igual com anteriorment ho
havien fet del caló.

2.3.

EL SEXE I EL GENERE

Al costat de la classe social, el sexe constitueix per a alguns autors la segona variable fonamental a !'hora d'entendre la variació lingüística (Chambers 1995). Contrapasada a la nació sexe hi ha la variable genere, 14 que fa referencia a la personalitat
social masculina i femenina. El sexe és essencialment biologic, mentre que els generes varien de comunitat en comunitat i tenen a veure amb els rols socials atribu'its a
homes i dones. La sociolingüística macro social sol referir-se a la variable sexe, mentre que la més micro i interpretativa prefereix el tenne genere.
És evident que alguns fets essencialment fisiologics fan que homes i dones no
parlin de la mateixa manera: els homes tenen majoritariament veus més greus que

13. Aquesta circumstancia és prou coneguda per aquells que es traben amb diticullats en abordar lant la crcació
literaria com la traducció d'altres llcng!lcs (cf. Pericay i Toutain !997).
14. Convé insistir aquf que no s'ha de confondre el genere sociologic amb el genere gramatical, ésa dir, ambla
t1exió de masculf i femcnf. Mcntrc el primer és una construcció identitaria social, el segon és una marcafonnal compara·
ble a la pcrtincn~a d'un vcrb a una conjugaci6, La relaci6 entre genere gramatical, d'una banda i sexc/gcncre social, d'una altra, és més que discutible. No toles les llengües tcncn genere gramatical; pcr exemplc, l'anglcs només en té pera alguns pronoms. Tampm: toles les llcngücs que tenen genere tenen cls mateixos generes: en llatf, en alemany i en neer·
landes, per cxcmple, existeix un genere ncutre que en catala només pot atribuir-se a alguns pronoms com aixii, alfo, etc.,
mcntre que en d'altrcs llengücs la diferencia de genere es dóna entre animal i inanimat. Finalment, i molt importan!, tot i
que existeix, Ja relució entre genere gramatical i scxe/gcnerc social no és ncccssariamenl sistcmatica: d'una banda, les
Uengücs amb flexi6 de genere es veuen obligarles a convertir en masculins, lemenins (o neutros) lots els éssers inanimals
¡ molts d'animats per als quals el sexe resulta irrcllevant, com ara la .mor, elfront, /a halena, el dofí, cte.; d'una altra, !ins
i tol dins cls substantius aplicats a persones presenten nombrases asislemalicitats: en alcmany i ncerlundcs, per exemplc,
una noiajovc (Mtidchen, meisje) resulta ser neutre, com tol diminutiu, mentre que en eatala ww crialllra i tmnadó poden
ser sinonims malgrat ser de genere diferent; igualmenl, tot i el predomini deis col·lectius maseu!ins generics hi ha col·lcctius com la mainada o la quitxal/a que engloben individus de sexe masculf.i femenf.
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les dones, a causa de la forma diferent deis seus organs fonatoris. Tanmateix, les diferencies entre els uns i les altres no s'aturen aquí. L'obra de Lakoff (1975) va posar
de relleu !'existencia de formes discursives i lingüístiques diferents entre homes i
dones en la societat nord-americana. A vui disposem de nombro ses pro ves que corroboren 1' existencia de diferencies entre els comportaments lingüístics segons el
genere a d'altres comunitats (cf. Chambers 1995: 102-145).
Homes i dones poden realitzar variables lingüístiques de qualsevol nivelllingüístic de manera significativament diferent. Així, i d'acord amb l'analisi de Gimeno i Montoya (1989: 85), les dones de la localitat valenciana de Petrer mostraven a finals dels 80 una probabilitat significativament més elevada d'ensordir /d3/
en [tf] (per exemple, en metge, netejar, dirimenge) que no pas els seus conciutadans masculins (p = 0,612 pera les dones, p =.0,388 per als homes). Els aspectes
morfosintactics també poden denotar la diferencia entre sexes. És un lloc comú
que la parla femenina fa més ús deis sufixos aspectius diminutius -et, -ó, pero les
diferencies poden anar molt més enlla. L' estudi d' Altura (1995) sobre l'ús deis auxiliars haver i ser a Pont de Suert, mostrava com els homes tenen més tendencia a
servir-se de ]'auxiliar haver (p = 0,65) que no pas les dones (p = 0,35), més conservadores i mantenidores de la distinció tradicional. Ellexic també pot mostrar diferencies significatives entre homes i dones: hi ha mots practicament vedats als hames, com els adjectius bufó -ona, preciós -osa, 'cuco -a', 'mono -a' i molts altres.
En sentit contrari, recordem la prohibició tradicional de renegar vigent a les classes mitjana i alta de les societats occidentals, una prohibició aplicada amb molt
més rigor a les dones. Els homes estan més autoritzats a transgredir verbalment les
convencions socials -a servir-se de !'argot i d'elements escatologics i sexuals,
per exemple (cf. Pujolar 1997)-, i es detecten diferencies en quité dret a interrompre a qui quan esta parlant, de quina manera ho pot fer, com cal adrec:;ar-se a un
home o a una dona (diferenciant entre l'estatus marital de la dona senyora o senyoreta pero no fent-ho amb l'home), etc.
Les diferencies entre sexes també afecten les normes d'ús lingüístic en les comunitats en que s'utilitza més d'una llengua. Se sol considerar que les mares juguen
un paper més important que no pas els pares en la transmissió lingüística, i així existeix una certa tradició d'ús del terme llengua materna per referir-se a primera llengua15 (cf. Skutnabb-Kangas 1984 pera una discussió dels significats que poden tenir
aquests termes). La tradició atribueix la filiació occidental al valencia a la repoblació
del territori valencia amb donzelles lleidatanes (cf. De Melchor 1995). En la sociolingüística catalana resulta ja classica la hipotesi de 1'esprint de les dones d 'Aracil
(1983: 207-217), segons la quall'etapa de bilingüisme intermedia entre la substitució de la llengua x perla llengua y seria molt més breu en les dones que en els homes.
Així, i segons aquesta hipotesi, en les comunitats amb llengües minoritzades en procés de s).lbstitució lingüística modemes, els rols socials deis homes els forc:;arien a
aprendre la llengua substituent abans que les dones; un cop apresa i col-loquialitzada

la nova llengua, les dones serien les primeres a deixar de servir-se de la llengua substitu'ida.16
La diferencia de genere té repercussions variables en el contacte entre catala i
castella. D'una banda, alguns estudis apunten cap a un paper més actiu de les dones en
la substitució del catala pel castella, com en el cas de la ciutat d' Alacant (Montoya
1996). D'altres investigacions, en canvi, no detecten que els coneixements de catala i
de castella presentin diferencies significatives atribuibles a la variable sexe. Referintse a les dades del padró de 1986 per al total de Catalunya, Modest Reixach afirmava:

15. Val n dir que l'ús de «matern» en aque~l context no deixa de ser sexista, per tal com semhla atribuir a la dona
-la mare- un paper prcdetcrminal en l'cdueació deis lills, per oposició al papcr del pare, «naturalment>> exempt d'aquestes tasques.
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«Pero la correlació entre coneixement del catala i sexe és tan poc significativa que
en realitat ens la podríem estalviar. En el conjunt de la població catalana no hi ha a penes diferencia entre homes i dones, millor dit, és tan petita que no tindria cap interes si
no fos que sempre és en el mateix sentit, a favor dels homes.» (Reixach 1990: 133.)

Aquestes tendencieses confirmaven cinc anys després al cens de 1991 (cf. Sanchez 1997). Val a dir que aquests iesultats són lleugerament sorprenents a la vista
d'altres experiencies intemacionals que indiquen que les dones solen avan~rar-se als
homes en els canvis sociolingüístics, acostumen a servir-se abans de les varietats de
prestigi, solen disposar d'un repertori més ampli que els homes, fins i tot arriben a
veure's corn a més dotades pera l'adquisició i aprenentatge de llengües en termes
neuropsicologics (cf. Chambers 1995). També generen una relativa sorpresa pel fet
que la normalització del catala s'ha dut a terme de forma especialment intensa en
ambits de notable presencia femenina: ensenyament primari en especial, i sector de
serveis en general. A més, les dones són també de molt les usuaries majoritaries deis
cursos de catala pera adults a Catalunya (cf. Comas-Quinn 1997). Comes pot explicar que tot i aixo les dones restin -lleugerament- endarrerides en el procés de bilingüització? Probablement caldria explicar-ha referint-nos al paper de la dona en la
societat catalana, tradicionalment menys abocada a la feina fora de la llar que l'home. En aquest sentit, la incorporació massiva de la dona al món laboral en el sector
serveis i d'ensenyament pot provocar un canvi de tendencies. En les generacions
més joves, en les quals les dones ja no estan per darrere deis homes pel que fa al nivell educatiu, Cristina Sanchez feia notar (1997: 208) que es detectava que les dones
comenc:;aven a passar al davant deis homes pel que fa a aprenentatge de catala.
Bona part de la recerca internacional a proposit de les diferencies de genere ha
remarcat que les dones salen tenir un comportament lingüfstic que les acosta més a
les varietats estandards prestigiases, mentre que els homes resten -comparativament- més acostats a les varietats locals. Tot i que també disposem d'algunes con- ·
traevidencies (cf. Plaza 1995 peral cas del xipella en catala), la regularitat general
d' aquesta pauta demana una certa explicació.
A partir de Lakoff (1975), la majoria de les explicacions proposades han emfasitzat la necessitat de contemplar la diferencia entre homes i dones en termes més
d' estructura social que no pas de determinants biologj~§ .....................
~,,a•,.,...m<'•.'>N·""'',_..-·-•·''•'"'''"'''""''"•'~ ..,.• ""'"''''·»•·e·'""''•'"

Vfl,,,,_,..-, .....-)1<•

.¡i'-' ... >~•"'

,_.,,~• ••11'

_.,.. ·1·6~·-.CScgurumenl ello general empral en presentar aquesta hipotesi avui seria lilllal de ma.~clista: porque ~onside
rar·'~ls bornes coma punt de compuruci6 «nonnal» i les dones com l'elemenl compurat'l Sense anar més lluny, per que~

.J

~lentitud deis /lomes'!
<'r'~ ''•""'''" ••

•'

····~-, ~··-- '"'•'~•-'"''

"'·""'''" >",

~'' "• "" ,,..,_,,..,,, •'.' ""~' .••v•''•· ....,_.,...,,,_.,,,,,,,.,
>1'

>· '

•

.~ -~"~'••

'

'·~" (,•.-,,.,•,;...:,....<..•IY_.:: .,,... ..,.,,..,;...,<,¡, • v

¡ '"

•,•, , . . "

.._,

•'"

68

LA PERSPECTIVA MACROSOCIOLOGICA DE LA LLENGUA

SOCIO LINGÜÍSTICA DE LA LLENGUA CATALANA

69

S'han suggerit tres grans explicacions per justificar aquestes diferencies sociolingüístiques entre homes i dones:

«L' avantatge verbal neuropsicologic de les fe melles resulta en unes discrepancies
sociolingüístiques tals que les dones usen un repertori de variants i dominen un rang
d'estils que són més amplis que els deis homes del mateix grup social fins i tot quan els
rols de genere són similars o identics.» (Chambers 1995: 137.)

«Un en termes de conservadorisme (les dones s'aferren a les formes velles perque
són més conservadores); un en termes d' estatus (les dones enraonen més "correctament" perque són sensibles a les connotacions socials de la parla); i un en termes de solidaritat (les dones no experimenten les mateixes pressions que els homes per seguir
les normes vernaculars).» (Cameron i Coates 1988: 14.)

La posició de Chambers és sens dubte polemica, ni que sigui perque com a mínim des de Lakoff (1975) qualsevol referencia a bases biologiques pera les distincions entre homes i dones és suspecta de sexisme.

Perla seva banda, Trudgill (1972) mantenía que els homes s'acostaven a la norma local perque aquesta tenia prestigi amagat. Les dones, socialment subordinarles i
per tant més insegures, refermarien ·el seu estatus mitjanc;ant l 'ús de varietats socials
més prestigiases. Els homes mantindrien la seva posició social mitjanc;ant el seufer,
mentre que les dones es veurien abocades a construir-se una identitat primordialment per mitja de la seva aparen9a, incloent-hi la seva manera de parlar.
Cameron i Coates (1988: 14) titilen encertadament de «folkloriques» les explicacions basades en un conservadorisme inherent a les dones. Pel que fa a la resta
d'explicacions, cal en primer lloc comen~ar per replantejar la qüestió en termes no
sexistes: considerar que les dones «s'acosten més» a l'estandard que els homes implica en realitat fer d'aquests darrers la mesura «Objectiva», «normal», i veure les
primeres com a desviades. De fet, bona pmt de les explicacions apuntades solen
patir biaixos sexistes. Per exemple, la practica -molt comuna- de considerar que
l'estatus social d'esposes i filies es deriva automaticament de l'estatus del marit i
el pare nega a les dones qualsevol paper en la creació de la seva posició social. De
fet, cal analitzar la posició social en cadascun deis camps socials (vegeu 4.1.3) tant
deis homes com de )es dones per entendre les diferencies lingüístiques per raó de
genere.
Chambers (1995: 131) ha intentat sintetitzar tant els factors socials com els
biologics en 1' explicació de les diferencies entre sexes. En primer lloc, Chambers reinterpreta la noció de genere a partir de la.noció de mobilitat social:
«En societats en que els rols deis generes estan fortament diferenciats de tal manera que un genere té uns contactes socials i un rang geografic més grans que l'altre, la
parla del genere menys circumscrit incloura més variants deis grups socials contigus.»
(Chambers 1995: 126.)

Sense negar en cap moment el valor dels factors més estrictament socials,
Chambers ha recordat que la majoria d'estudis sociolingüístics i psicologics atribueixen a les dones unes habilitats comunicatives superiors a les dels homes en
fluYdesa, comprensió oral, complexitat oracional, vocabulari, ortografía, etc. També
.alguns estudis neuropsicologics assenyalen un cert dimorfisme sexual en la lateralització cerebral, fenomen que, per exemple, explicaría que la incidencia de 1' afasia fos
menor en les dones que en els homes (Chambers 1995: 135). Aquesta diferencia en
la lateralització li permet de plantejar una hipotesi:

2.4.

L'ETNICITAT 1 LA NACIONALITAT

«El teu Crist ésjueu, el teu cotxeésjapones, la teva pizzaés
italiana, el teu tomaquet és sud-america, la teva democracia
és grega, el teu cafe és brasiler, la teva numeració és arllbiga,
les teves lletres són llatines ... I encara gases dir que el teu vef
és estranger?»
Adaptació d'un anunci antiracista

2.4.1.

Una qüestió de noms: les etnies i les nacions

Tant 1' etnicitat com la.nacionalitat fan referencia al fet que hi ha grups humans
caracteritzats perque els seus integrants comparteixen un determinat nombre de trets
culturals, una histOria, mi origen -real o imaginat-, una ubicació geografica, i/o
una consciencia d'identitat comuna (vegeu 4.3.1). 17 Sigui o no sigui cert que la necessitat de pertinenc;a a un grup basic d'identitat és un universal huma, el cert és que
les agrupacions d'aquestes característiques s'han mostrat molt més resistents al pas
del temps que d' altres com la classe social.
La duplicitat de denominació etnia-nació reflecteix una certa diferencia d'interessos i de perspectives metodologiques. A grans trets, podem dir que la tradició
d'estudi orientada cap a la historia i les ciencies polítiques, en especiall'europea,
imbuida per la historia de grups que, com els polonesas, els bohemis, els grecs, els
búlgars, etc., adquirien, perdien i recuperaven la condició d'estats independents, ha
18
tendit a servir-se més aviat deis termes nació i nacionalitat, i fins els anys 40, també del terme rafa. Aquesta tradició beu en bona part de 1' oposició romantica de base
herderiana (vegeu 3.2) entre la nació o comunitat natural i 1' estat o estructura administrativa, concepció que considera que tota nació té dret a un estat propi. D'altra
banda, la tradició més antropologica, i en general la d' origen nord-america, ha prefe-

17. Vcgcu algunos introduccions al tema a Barth (1969); Fishman (1972, !989); Andcrson (1983); Mira (1985);
Hobsbuwm (1991); Wooll'(cd.) (1996); Delgado (1998).
18. Aquesta oposició té sovint una traducció jurídica. Reeordcm, por excmplc, com la República Federativa Jugos lava dilcrenciava entre nacions, que tcnicn el gruix nacional dins de lugoslnvia, com cls cslovens, cls croats o cls serbis, i nacionalitats, minories que tenien el gruix deis scus cl'cctius en un altrc cstat, com ara cls hongarcsos de la Voivodina (Bañcrcs 1987: 91). La Constitució es pan yola, por la scva banda, establcix una triple gradació entre nació,naciona/irars (hisrbrique.r) i regions, la qua! ha estat molt poc dcscnvolupada en la practica.
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rit fer servir el terme etnia o grup etnic per referir-se a les comunitats humanes amb
personalitat sociocultural que no necessariament han de voler constituir-se en entitat
política independent, i ha reservat el terme nació més aviat perdenominar els estats
independents creats a partir del procés de modernització (estats nació).
No és el mateix dir «som una etnia» que reivindicar «som una nació». L' objectiu de les mobilitzacions nacionalistes és diferent del de les mobilitzacions etniques.
Mentre que el grup etnic aspira que li siguin reconeguts drets civils i a la igualtat
d' oportunitats, i no sol ésser separatista, els grups nacionals tendeixen a ser separatistes i es plantegen les seves reivindicacions en termes territorials o de sobirania: reclamen un major control deis propis afer~.

De les races a les etnies

El darrer quart del segle xx ha conegut un eixamplament de l'ús del terme etnia.
Aquesta denominació ha passat a substituir en bona part el concepte de ra9a, estigmatitzat a partir de la 11 Guerra Mundial i desacredita! perla recerca en antropología
biologica. Així, hom ha deixat de seNir-se de termes com ra9a negra o ra9a gitana i
ha passat a parlar d'etnia negra (o afroamericana als EUA) o d'etnia gitana. Aquest
canvi té diversos avantatges, ja que permet insistir en la importancia deis factors socials i culturals («etnics») per damunt deis trets purament biologics («racials») en la
definició d'aquestes comunitats humanes. Tanmateix, etnia no és pas un concepte
neutre, i també comporta els seus riscos. A causa del seu origen, la denominació
nació és prestigiosa, moderna, «civilitzada»; en canvi, etnia i grup etnic (com tribu)
continuen arrossegant en bona part una carrega d'anormalitat i exotisme. Existeix
una torta tendencia a considerar que els grups etnics són els diferents de la majoria
local, els no assimilats, com els hispans als EUA o els bretons a Fran9a, especialment si no són caucasics i occidentals, com els hindis, els caribenys o els gitanos,
mentre que els grups dominants, com els americans WASP ( «White Ang/o-Saxon
Protestant»), els francesas francofons o els paios en general serien "a-etnics", ésa
dir, suposadament "normals" o "universals". Així, ningú no trabara estrany que un
diari faci referencia a una persona "d'etnia gitana", pero rarament a una «d'etnia espanyola», «catalana» «andorrana» o «francesa».

Hi ha dos grans corrents en la interpretació de 1' etnicitat i la nacionalitat: les teories
substancialistes i les relativistes. Les teories substancialistes s'interessen més pels senyals o signes socioculturals manifestos que caracteritzen i donen estabilitat i perpetuen
els gmps etnics. Aquests senyals o indicis són la llengua, els habits de vestir o alimentaris, el sistema de valors, la consciencia d'una histotia diferenciada, etc. L'objectiu central
deis estudiosos que parteixen de teories substancialistes és analitzar la pervivencia o desapatició d'aquests gmps, mitjanc;:ant la descripció de l'evolució deis tertitoris on s'han
instaJ.lat historicament els seus membres, deis seus trets diferenciadors, etc.
Les teories relativistes o subjectivistes, en canvi, entenen que els grups etnics
són assumptes d'organització sociocultural i no tant de contingut cultural. Aquesta
perspectiva no s'interessa tant pels trets culturals, sinó pels processos socials
mitjanr;ant els quals els actors socials creen i mantenen els límits entre grups (els
boundaries de Barth 1969). Aquesta perspectiva entén dones que 1' etnicitat es cons-
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trueix en les interaccions quotidianes, mitjanr;ant les quals els individus i grups
construeixen les se ves identitats socials. 19 Un aspecte d' aquestes identitats socials
són les identitats etnolingüístiques, que ampliem a 4.3.1.
En les societats tradicionals hi havia formes etniques -o nacionals- de vestirse, d'alimentar-se, de resar, d'establir relacions familiars, de construir els habitatges,
de néixer i fins i tot de morir. En aquesta etnicitat vella, hom erajueu i observava la religió mosaica, par1ava jídix, judeoespanyol o una altra llengua jueva, t~l~~nt com
feien els seus ve'ins, jaque vivía en un barrí majoritiiriamentjueu. Un breto VlVla en un
poble on tothom era bretó, parlava la llengua, sovint com a m~nolingüe; es vestía c.o~
un bretó, es dedicava a una serie de feines tradicionals, segma un conJunt de fest1Vltats, etc. L'etnicitat era comprehensiva i cobria bona prut de la vida quotidiana.
La integració social i regional de finals del XIX i principis del xx va fer que molts
membres deis grups minoritzats europeus renunciessin als seu.s trets culturals i ~dop
tessin els trets suposadament moderns i «aetnics» que els ofena el seu estat nació. El
procés de modernització va comp.ortar una important homogene'itzaci6 dins de cada
estat nació i una reculada important de les determinacions etniques o nacionals a favor
d'altres de suposadament tecnologiques i/o científiques en forc;:a camps de la .vida, ~e
manera que moltes de les formes de vida tradicionals van ser anaconades 1 substltu'ides per d'altres que eren -suposadament- neutres des d'un punt de vista etnic
(Fishman 1989: 6).

Etnic, jo?

El procés d'homogene'ítzació sol passar per alt les connotacions etniques de bona
part deis elements suposadament internacionals: ningú no considera un tret etnic que
els restaurants de menjars rapids ofereixin salses en comptes d'oli i vinagre per condimentar les amanides, per més ianqui que sigui aquest tret culinari: fon;:a mentalitats
,,gJobals» van considerar natural, ésa dir, no et~lc, que~~~ ordinadors no di.~pos.essin
de tecles per als accents o les dieresis, per mes que a1xo tos una c_onsequenc1a del
predomini d'un grup etnic -l'angloamerica- damunt la resta del mon.

A pruiir deis anys setanta es viu un reviscolame~: et~ic~ sobreto~ en els pa'isos
occidentals en que hi havia hagut més homogenei:tzacw prevta. El revtscolament de
l'etnicitat va venir sovint de lama de membres «desetnificats» deis grups minoritzats, moltes vegades desenganyats deis escassos fruits aportats per la renúnc~a dels
seus avis, per als quals la consciencia de pe:tinenr;a ~ la volunta~ de. ~ecu~eractó ~m:a
al futur tenia -té- una importancia supenor a la Simple adscnpc10 etmca mecamca. Així, escocesos, jueus, bretons, occitans, nord-catalans, etc., els avis deis quals
s'havien vist empesos a renunciar a la seva etnicitat, recuperen (alguns deis) trets
culturais deis avantpassats i els reutilitzen perdonar cohesi6 actual al seu g~u? p~r a
finalitats contemporanies (cf. Lafont 1991). Per exemple, bona part de la retvmd1ca19. CJ'. Jenkins (1996) per u una aproximació sociologica al conccptc, i sohrctot Bourhis i Leycns (cds.) (1996:
38-46) pcr a una visi6 sociopsico1ogicu.
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ció de 1' ensenyament de les llengües minoritzades a Europa la plantegen no pas els
parlants d'aquestes llengües, sinó parlants monolingües de les llengües estatals majoritaries (cf. Baker 1993b pera GaHes; Vila 1994). Encara s'ha de veure si aquestes
reivindicacions serveixen per reviscolar aquestes llengües o si, com és al cas d'Irlanda, la reivindicació s' acontenta amb només un cert coneixement com a segona llengua i alguns usos emblematics.
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2.4.2.

Grups etnics i nacionals i /lengua
20

Moltes vegades la diversitat lingüística esdevé un deis marcadors etnics i nacionals més importants, fins al punt que pot, arribar a constituir-se en el principal tret de
la identitat social diferenciada. La complexitat deis sistemes lingüístics ofereix infinites possibilitats de xibólets, com recorden·er setze}utges d'unjutjat... en catala o la
citació bíblica delllibre deis Jutges que encapyala aquest capítol.
Andona, un deis territoris de llengua catalana més heterogeni des d'un punt de
vista etnic, proporciona un bon exemple de diferencies lingiÍístiques en funció de la
pertínen9a etnica. El gra.fic 3 descriu quin és l'ús lingüístic amb els amics deis residents a Andorra segons la seva pertinen9a etnica o nacionalitat. 20 Segons aquestes
dades, andonans i espanyols catalanoparlants mostren un comportament lingüístíc
amb els amics -practicament identic- que privilegia el cataUt, mentre que els
membres deis altres grups privilegien les seves respectives llengües etniques o nacionals. A l'hora de servir-se d'una segona llengua, el castella i el catala són les opcions dominants; entre els grups minoritaris, els franceses s'inclinen més pel cataUt
que els portuguesas i altres, els quals semblen preferir el castella. Les dades d'aquests daners grups poden atribuir-se a la proximitat lingüística entre castella i portugues, d'una banda, i entre catala i frances, d'una altra, i a les respectives posicions
socials, amb els francesas ocupant posicions intermedies que els faciliten el contacte
amb els nadius, i els portuguesas ocupant sovint els esglaons inferiors de la piramide
social d' Andorra i interactuant prioritariament amb d'altres immigrants, entre ells
forya castellanoparlants.
Als territoris de llengua catalana, on la llengua constitueix un dels factors fonamentals per al manteniment deis límits etnolingüístics, hi ha la tendencia a confondre primera llengua i etnia/nació. Tot i el profund lligam que poden arribar a tenir
aquest dos trets, cal diferenciar-los: la coincidencia de L1 no implica necessariament
la identitat etnonacional. Per exemple, la majoria dels fills de 1' alta burgesia catalana
castellanitzada, amb cognoms plenament catalans, són etnicament catalans, encara
que aprenguin el catala -si l'aprenen- com a segona llengua; alhora, pero, pertanyen al grup de primera llengua castellana. El fet de compartir el castella com a
primera llengua tampoc no implica que automaticament tots els castellanoparlants
20. La taula mostru pcrcentatgcs pcr a cudascuna de les nacionalitats, pero no lotes tcncn el mateix pes dins 1'estructura social. A Andorra, els ciutaduns de nacionnlitat andorrana són el30 %, els cspanyols catalanoparlants -de llengua malcrnu catalana- s6n un 19 %, cls espanyols de llengua materna castellana s6n un 26 %, els l'rancesos un 7 %, cls
portuguesas un 11% i els altres un 7% (Servei de Polftica LingOfstica 1996: 11). D'altra banda, notcu com aquest mateix
estudi planteja problemes terminologics: els espanyols de Uengua primera catalana s6n una 'nacionalitat' diferenciada de
les altrcs'l Els andorrans són una 'etnia "1

o

Andorrana

Espanyols
Espanyols
catalanoparlants castellanoparlants

111
IIJ

catala

•

Catala =Castella

Castalia .

Q

Francas

111
UiJ

Portugulls
Altres
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Llengua més utilitzada amb els amics a Andorra segons la nacionalitat.

deis territoris de llengua catalana formin part d'un mateix grup etnic. Deixant de
banda que un percentatge significatiu d'aquest parlants es perceben coma catalans,
l'heterogeneltat d'origen d'aquest grup (andalusos d'or~gens divers~s, e~tre~e~ys,
castellanomanxecs, bascos, asturians, sud-americans, fllls de famíhes hnguísttcament mixtes, etc.) ha impedit fins avui la creació d'una identitat castellana oposada
a la catalana21 (cf. Delgado 1998).
La diversitat etnonacional es tradueix així molt sovint en una varietat de dialectes etnics o etnolectes. Dins d'aquests s'hi salen incloure les varietats parlades per
grups etnics dins d'un mateix estat nació, pero proba?Iement caldria veure !'existencia de varietats nacionals -l'angles dels Estats Umts, de Gran Bretanya, de Nova
Zelanda· el castella de 1' Argentina, de Mexic, del Perú, etc.- com un simple reflex
de les diferencies etnolectals. A vegades l'afany de diferenciació etnica condueix
fins i tot a emfasitzar les diferencies entre varietats lingüístiques properes: la Guerra
de Bosnia ha refor9at enormement 1' escissió del serbocroat en serbi i croat, i fins i tot
els bosnians musulmans reivindiquen avui dia els manlleus d'origen turc i musubna
-com els dies de la setmana.

21. Aixb no vol dir que no s'hagi intcntat. De l'ct, tant el Manifiesto de los 2.300 de 1981 com cl.Ma:rijlesto por
la Tolerancia Ling/Jfstlca en Catalulla de 1994 (ct'. Voltas 1996: 239-254) aposten claramcnt perla crcacr6 duna comunitat castellanoparlant de Catalunya, identilicada en !'unció de la primera llengua.
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El cata/a gitano, un etnolecte?

Des d'un punt de vista etnic, la comunitat catalana ha estat fon¡:a homogeftia
fins ben recentment, i, per tant, no disposa de grans etnolectes com l'angles negre
dels EUA. Un deis casos més clars d'etnolecte en cataUt és la varietat parlada pels gitanos catalans. Procedents probablement del nord de l' Índia i amb un sistema de vida
transhumant a través dé tot Europa, els gitanos arriben a les fronteres catalanes a
principis del segle xv. La llengua originaria deis gitanos catalans és anomenada
cal6, és probablement d'origen indoari, pero s'ha anat transformant molt profundament al llarg deis segles en estar en contacte amb les deis pai'sos d' acollida. Així com
els gitanos d'Europa Oriental han manting~t fins avui l'ús de varietats propies clarament diferenciades, les poblacions occidentals han anat perdent aquesta llengua per
un procés de lenta convergencia gramatical. o· de regramaticalitzaci6 (vegeu 6.4.5).
Així, per exemple, els radicals verbals del caló adoptaven la morfología flexiva catalana; pel que fa a la mmfologia flexiva nominal, de vegades es catalanitzava, mentre
que d'altres vegades quedava fixada sense que se'n percebés !'origen morfologic:
pinxera lo que xinela «mira 1 vigila el que hi ha» s'explica a partir del caló pinchar,
pincherar, pincharar 'coneixer' i de sinar, sinelar 'haver', 'ser', 'estar', 'existir'
(Vallmitjana, Sota Monljurc, 267, citat per Vinyoles 1973: 176).
La substitució definitiva del caló com a llengua diferenciada en terres catalanes sembla haver-se consumat a principis del segle xx. 22 Durant la primera meitat
del segle XIX la parla dels gitanos catalans tot just comen9ava a presentar signes
d'absorció pel catala: ja no mantenía la declinació deis noms, pero retenía la deis
pronoms, bona part de la conjugació deis verbs i una amplia gamma de demostra~
tius; sembla que encara possei:a elements fonologics avui totalment perduts, i s'hi
podien detectar algunes formes perifrastiques pel que fa a la sintaxi (Burlow citat
per Vinyoles 1978: 16). Val a dir que aquest manteniment contrasta amb el deis gitanos andalusos, que en aquell mateix moment usaven una varietat lingüística molt
més romanitzada.
A vui hi ha un mínim de tres poblacions de gitanos als territoris de llengua catalana, distingibles per la seva primera llengua: gitanos catalans, gitanos castellans o
andalusos, i gitanos portuguesas, a banda de !'arribada més o menys temporal de gitanos d'altres procedencies. Alguns deis nuclis mes importants dins la geografía
gitana catalana són Barcelona, on hi ha comunitats gitanes catalanoparlants com a
mínim als barris del Raval, de Gracia i d'Hostafrancs de Barcelona, i a Perpinya, on
es traben repartits per diversos barris.
Des d'un punt de vista lingüístic, el nombre d'aportacions del caló al catala
ateny xifres respectables. Una part ha passat a ser patrimoni comú de !'argot catala i
fins i tot s'han incorporat allexic familiar i comú: catipén «pudor», pirar «anarse'n», xaval -a «noi -a», calés «diners», etc. Aixo no impedeix, pero, que pugui haver-hi .un etnolecte (o etnolectes?) propis deis gitanos catalans. Aquesta varietat
22. Alinnacions d'aquesla menu respecte d'una l!engua emprada per un grup marginal i perseguit durant segles
que l'havia fcla servir entre d'allrcs coses perno ser compres pels paios semprc pequen d'arriscades. En tot cas, només
els mateixos membrcs d'aqucsla comunital estan en disposici6 de continuar o negar de !'onna categorica la supervivencia, pcr fragmentaria que sigui, del caló.
'

75

mostra romanalles del caló, hasicament a. nivelllexic; López del Castillo (1976: 63)
assenyalava bat 'pare', atxalar 'anar-se'n', mui 'boca', espinré 'peus', etc. D' altra
banda, la parlad' almenys alguns col-lectius gitanos m ostra un cert conservadorisme
en relació amb les parles circumdants. Així, els gitanos barcelonins semblen mantenir un vocalisme aton molt niés conservador que la resta de la comunitat, amb vocals
neutres clarament allunyades de les [a] -recordem que el barceloní deis joves presenta mostres ciares d' acostament cap a la [a] (Pla 1995) o l'ús col·loquial de termes
com ancle -substitui:t per tio i sobretot tiet a la capital catalana. El conservadorisme
lingüístic deis gitanos perpinyanesos queda reflectit pel mateix fet d'haver preservat
' ~ la llengua catalana en una ciutat on els paios han abdicat practicament en massa en
favor del fra~ces durant els darrers 50~ 7 5 anys, fins al ~unt que ~arlar catala ha pa~
sat a ser constderat, en algun moment 1 sector, «parlar gttano». D altra banda, la pm:la deis gitanos catalanoparlants presenta una certa síntesi transdialectal, probablement fruit de la seva mobilitat passada i present. Així, hom ha documentat la presencia de [e] atona en alguns contextos finals absoluts de femenins (p. ex.: casa) en la
parla de gitanos barcelonins (cf. Saladrigas 1995), mentre que sembla que el catala
deis gitanos perpinyanesos no tanca la /o/ tonica en /u/ sinó que manté la /o/ del catala general (Escudero 1997).

'o/

2.5. LA RELIGIÓ
Igual com !'existencia d'una varietat lingüística pot coadjuvar en el manteniment d'una identitat nacional o etnica, també la religió pot jugar-hi un paper molt
destacat. D'una banda, sovint les religions se serveixen d'una llengua sacra peral
culte, tal com passa amb els cristians captes d'Egipte, que conserven una varietat
lingüística anterior a l'ocupació islamica, o amb els musulmans d'arreu del món,
que reverencien 1' arab classic com la llengua en que Al·la dicta 1' Alcora. De fet, la
religió pot constituir un element central de la identitat, fins i tot per damunt de
la llengua, tal com mostren els exemples d'Irlanda del Nord o de la desintegració
de Iugoslavia.
Els territoris de llengua catalana han conegut si més no dos grans grups religiosos
lligats amb llengües (sacres) diferents del catala: els jueus i els musulmans. Abans de
les matances de l'Edat Mitjana i la seva expulsió ell492, els jueus catalans parlaven
la mateixa llengua vulgar que els seus veYns cristians. Se'n diferenciaven, pero, perla
seva llengua de cultura i religió: si en el cas deis cristians aquesta era elllatí, en el cas
deis jueus la llengua sacra era l'hebreu (cf. Ventura 1993). De vegades, l'hebreu podía
ser usat per relacionar-se amb jueus estrangers, i aquest ús es trasllui'a en alguns trets
del vocabulari catala propi de les comunitats hebraiques, tals com noms específics de
practiques culturals jueves, renecs propis, etc. (cf. Nadal i Prats 1996: 326-331), c~sa
que ens permet parlar d'un certjudeocatala similar al shuadit o judeoproven9al, el JUdeoaragones o el judeocastella del moment (cf. Berthelot 1993). Per exemple, en
aquells moments - i avui en dia- els jueus catalans havien de consumir menjar caser tals com vi caser o carn casera, que no vol dir «casola» sinó «preparat de forma
ad~quada als preceptes de la religió mosaica». Els jueus catalans també diferenciaven
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entre unjueu i ungoi (plural: goyim o gois), ésa dir, un gentil o no jueu. La possibilitat
d'introduir elements de la llengua sacra en la parla deis jueus catalans devia assolir la
seva maxima expressió en composicions com aquesta del segle xv:
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Al tehal·lel passa qui primer dona
sa filia al zaqén, qui la·n féu zona.
El zaqén se'n va a colgar al ros ha-mita.
La ne ara lo desperta am gran gebura.
Lo zaqén li·n diu: «(Que n'és) tu sota.
Seer we-kesut n'hauras, mas no pas ona».
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Piyyut naeh: Poesia festiva; Al tehal-lrd: no profanis; zaqén: vell; zona: bagassa;
ros ha-mita: cap alllit; ne ara: noia; gebzira: bra6; sota: enze; Seerwe-kesut: manutenci6 i vestir; ona: debit conjugal.
FoNT: Riera (1974: 16-19).

Els jueus de la Corona d' Aragó van ser delmats en diversos progroms al segle XIV i finalment expulsats a finals del segle xv amb els de Castella. En la nova
diaspora, els parlants de judeocataUt -com els de judeoaragones- devien assimilar-se més o menys de pressa als parlants de judeocastella, molt més nombrosos, fins
a la desaparició total d' aquella varietat medieval.
Si els jueus catalans es van caracteritzar lingüísticament perque, tot i ser de pri~
mera llengua catalana, la seva llengua de cultura i de religió era l'hebreu, els musulmans que van viure entre el segle XIII i el xvn -moros o moriscos- als actuals territoris de llengua catalana van mantenir tant el seu vernacle (1' algaravia o forma dialectal de 1' arab) com la se va llengua de cultura i de culte (1' arab cHtssic) fins a la se va
expulsió el1609 (cf. Burns 1979; Fuster 1992).
L'impacte lingüístic deis factors religiosos ha estat poc estudiat tant en la
historia social de la llengua com en la sociolingüística contempodmia catalana, i
s'ha centrat més aviat en el paper de l'Església catolica en el manteniment i/o la
substitució lingüística del catala pel castella. El procés de secularització de la societat catalana i les di verses reaccions del catolicisme davant d' aquesta tendencia, el reconeixement públic d'altres confessions com els evangelics -als quals, recordemho, es deu la traducció al cataHi de laBíblia que a principis del segle xrx (1832) constitueix una fita significativa en la represa del catala coma llengua escrita-, el retoro
de determinades confessions com l'islam, de lama de noves migracions, i l'establiment de doctrines religioses de creació recent permeten suposar que el factor religiós
continuara tenint el seu paper en la configuració sociolingüística del país.

2.6.

L'EDAT

L' edatés una variableespecialment significativa pera l'estudi de la variació i el
canvi en sociolingüística. D'una banda, el repertori comunicatiu de les diferents generacions en situació de contacte"de llengües sol ser un indicador forga ciar de 1' evo-
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Coneixement actiu («saber parlar») de catala a la Catalunya Nord
segons l' edat. Percentatges.

lució que empren el contacte de llengües, de manera que les generacions més grans
normalment representen els estadis anteriors de contacte lingüístic, mentre _que les
joves anuncien la direcció dels canvis (vegeu capítol5). J?'altra ba~da, els d1ferents
grups d' edat sol en presentar trets lingüístics que diferencien les varretats que parlen
en nombrosos aspectes.
L'edat és una de les variables més rellevants en l'analisi del contacte de llengües als Pa'isos Catalans. Hi ha determinats territoris -com 1~ Franja, ~artín et al.
(1995)- on el coneixement de catala parlat no demostra canvrs substan~rals segons
1' edat. En canvi, als territoris de llengua catalana que han conegut o cone1xen e~cara
-ni que sigui parcialment- un procés de substituci~ lingüística, l'edat de~s mformants resulta molt sovint el millor indicador per predrr el seu grau de cone1xement
de cataU\. A la Catalunya Nord, per exemple, el coneixement de catala v~ estretament lligat a les generacions més grans i minva espectacularme~t fins arnbar a ser
minoritari entre les generacions més joves, com observem al grafrc _4.
. .
L'analisi per edats és sovint un mirall de determinats esdevemments h1~t~ncs.
Així, per exemple, les generacions de catalans educats abans que la ~uerra Civil estronqués els esfor¡;;os per normalitzar el catala solien mostrar un conerxement del catala escrit superior al de les generacions posteriors, educades sense ensenyament,
premsa ni mitjans de comunicació en general en aquesta llengua. De man:ra semblant, el fet que a Catalunya sigui entre les cohorts d'edat (segment~ pobl~cwn_als ~e
la mateixa edat) en edat escolar on trobem un coneixement de catala oral_r e~cnt mes
elevat reflecteix la progressiva catalanització de 1' ensenyament al Prmcrpat deis
anys 80 enga.
.
.
.
El grafic 5 m ostra les oscil·lacwns en el conerxement de catala («saber parlar»)
a Catalunya per a cada cohort segons els resultats obting~ts als censos lingüístics de
1986, 1991 i 1996, classificades segons l'edat dels subJeCtes al cens de 1996. Al
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freqüent de recursos provinents de l'argot, fins al punt que sovint es fa referencia a
!'argot juvenil (vegeu la nostra discussió sobre la definició d'argot a la secció anterior). Aquest recurs pot explicar-se per diverses raons. D'una banda, part deis submons que generen 1' argot, especialment el de la droga, es tan estretament lligats a les
generacions joves. Així, expressions originarles en un context de consum de drogues
com picar-se o xutar-se (de 1' angles to shoot, «injectar-se droga») passen a formar
part d'aquest col·loquial abans de difondre's a la resta de la societat; fins i tot hi ha
formes que provenen dellexic de la droga com al·lucinar «tenir al·lucinacions a causa del consum de drogues» que poden patir canvis semantics i generalitzar-se. D' altra banda, la posició social deis joves, subordinada a d' altres grups d' edat -per més
que sigui alhora sublimada per determinats sectors- facilita la incorporació d'elements lingüístics provintents de grups clarament enfrontats amb 1' ordre institucional; així, el col·loquial juvenil catala inclou sovint termes originariament argotics
-avui; sovint d' origen castella- com ara curro o currego «feina» i currar «treballar», donar-se el piro «anar-se'n», priva «beguda alcoholica» i privar «beure», xapar 'tancar', etc. (Bellés i Vila 1989; Pujolar 1997).

-11- 1996 1

2.7.
FoNT: Elaboració propia a partir deis censos linglifslics de 1986, 1991 i l'avcng del de 1996. L'cdal indicada pera cada
cohort correspon a la que tcnicn 1' any 1996.
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LES XARXES SOCIALS

2.7 .1.

El concepte i les característiques de les xarxes socials

5. Percentatge de cada cohort que sabia parlar cata/a a Catalunya segons
els censos lingüfstics de 1986, 1991 i 1996.

gdific es pot pot apreciar com totes les cohorts d'edat que l'any 1996 es trobaven en
edat escolar (les ubicades a 5-9, 10~14, 15-19) anaven més enlla del 85 %de persones capaces de parlar cataUt, encara que als censos anteriors --és a dir, quan eren
cinc o deu anys més joves- els seus percentatges haguessin estat molt inferiors.
És evident a partir deis grafics 4 i 5 que el repertori lingüístic d'una generació,
és a dir, el conjunt de varietats a la se va disposició pot variar notablement. També les
mateixes varietats parlades per grups generacionals distints poden ser notablement
diferents. Les varietats col·loquials juvenils són probablement els dialectes d'edat
més estudiats del cataUt (cf. Muñoz 1995; Pujolar 1997). En la mesura que lajoventut es defineix com un grup social diferent -és un grup amb unes experiencies biografiques parcialment compartirles, dependent economicament pero amb una notable practica de consum, en !'etapa final de formació pero encara no integrat al món
laboral- no resulta estrany que desenvolupi unes pautes culturals propies, incloenthi la llengua. Així, les subcultures juvenils atorguen un lloc destacadíssim a la música d' expressió anglesa, la qual cosa facilita el manlleu constant de formes d' aquesta
llengua pera la terminología específica d'aquest camp i altres de relacionats: rack,
pop, hip-hop; punk, rap, ska, etc. El col-loquial juvenil comparteix amb la resta de
coHoquials d'altres edats tota una serie de trets -mecanismes lingüístics i paralingüístics per augmentar 1' expressivitat, gran contextualització, etc.-, per bé que duts
a la practica mitjanc;ant elements diferents i probablement aplicats amb més freqüencia. Un d'aquests trets, potser el que el caracteritza més les darreres decades, és l'ús

Les grans variables socials revisades als apartats anteriors tenen un paper impmtant en l'esti-atificació social i sociolingüística. Pero els individus no s'insereixen
en els grans grups de forma individual i aYllada, sinó partint d'unes unitats socials
d' envergadura molt més redu'ida, de les quals coneixen més o menys directament els
membres, com la família, el ve'inat, el grup d'amistats, institucions esportives, culturals, etc. Necessitem conceptes intermedis entre l'individu i els conceptes macrosocials com la classe social o el sexe.
Una de les unitats d' analisi social intermedies entre les variables macrosocials
23
i l'individu més usades en les ciencies socials és la xarxa social. El concepte ha
conegut un gran desenvolupament teoric i tecnic des d' aleshores. La nació de
«xarxa social» es basa en el principi que per comprendre correctament el comportament social cal partir de la natura de les relacions socials de cada individu amb
els que l'envolten. Per fer-ho s'utilitza una metafora segons la qual es comparen
els individus a punts en un pla. Cada relació entre dos individus donats es representa mitjanc;ant una lfnia entre ells, de manera que el conjunt de relacions entre un
grup d'individus forma una mena de teranyina o de retícula que es coneix com a
xarxa social de l'individu.
En fer l'ana.Iisi de xarxes prenem un individu coma punt de partida (Ego). El
diagrama que es forma en dibuixar aquesta retícula pot adoptar formes diferents depenent de la mena de relacions existents entre els individus estudiats. Diferenciem
les menes de relacions sobre la base de criteris interaccionals o criteris estructurals.
23.

Cf. Boissevain i Milchcll (cds.) (1973, 1974, 1987).
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Exemple de xarxa social.

Entenem per criteris interaccionals els que afecten la natura de les relacions que
lliguen dos individus. Alguns deis més importants són:

a) La multiplexitat, o nombre de lligams que connecten dues persones: cada
lligam social equival a un «fil» de la relació. Així, dos cosins que són companys de
classe i membres d'una mateixa colla d'amics tenen una relació múltiplex, mentre
que la relació que uneix un quiosquer i cadascun deis compradors de diaris és majoritariament úniplex. Podem calcular la multiplexitat d'una xarxa mitjan9ant un índex
que s'obté dividint el nombre de relacions múltiplex d'una xarxa pel nombre de relacions (rellevants) total.
b) El contingut transaccional de les relacions, ésa dir la natura deis béns i els
serveis que es transmeten entre les persones. En uns casos pot tractar-se de béns
economics (treballar pera algú, fer un cangur, etc.), pero també hi ha relacions de
suport recíproc no estrictament economic (pares que es reparteixen la fe in a d' anar a
buscar els fills a col·legi) i de caire afectiu o personal (donar suporten casos de depressió, fer-se companyia mútuament).
e) El flux direccional d'allo que s'intercanvia, és a dir, en quina direcció circula el contingut de la relació (qui dóna a qui).
d) Lafreqüencia i la durada de la interacció.
D' altra banda, els criteris estructurals fan més aviat referencia a les característiques del conjunt de la xarxa. N'hi ha quatre de principals:

a) La dimensió de la xarxa, és a dir, la quantitat de gent en contacte. Hi ha individus amb unes xarxes molt grans, és a dir, amb gran quantitat de contactes, mentre que d'altres --com els infants abans d'anar a escoJa o la gent molt gran que viu
sola a les grans ciutats- tenen xarxes molt petites. La xarxa del grafíc 6 és més redui:da que la del grafíc 7.
1

Ego

4

5

~,.._______.!
2

3

GRAFIC

7.

Exemple de xarxa social.

6
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Si prenem un dels in di vidus (Ego) com a centre de 1' estudi, es poden diferenciar
dues zones en la seva xarxa social: una zona de primer ordre, formada per tots
aquells que ego coneix i a quité accés directe (al grafic 7, els subjectes 1, 2, 3 i 4), i
una zona de segon ordre, formada per. tots aquells que ego no coneix directament i a
quité accés indirecte mitjan9ant els integrants de la seva zona de primer ordre, com
el germa petit d'un company de feina, a qui es pot recórrer per fer un cangur en un
moment determinat, o un cosí llunya de la mare, resident a l'estranger des de molt
temps enrere i a qui es pot acudir en cas de plantejar-se una migració. Al grafic 7,
aquesta zona esta representada pels subjectes 5 i 6.
b) La densitat de la xarxa, ésa dir, el grau de contacte entre les persones que
formen la xarxa d'ego independentment d'aquest. En les xarxes denses o atapeides
tothom esta en contacte amb tothom; en les xarxes esparses, clares o no denses, els
integrants de la xarxa no es coneixen entre ells. La .d~~sitat cal~~la el pot~~c~al de
comunicació entre els membres de la xarxa, la poss1b1htat que s mtercanvnn mformació, serveís, judicis, etc. La xarxa del grafic 6 és molt menys densa que la del
grafic 7, perque al primer grafic hi ha pocs lligams entre els contactes ~'ego, mentre
que a la segona xarxa practicament tots els integrants de la zona de pnmer ordre estan inteiTelacionats.
Podem calcular la densitat de la xarxa social dividint el nombre de lligams reals en·
tre els membres de la xarxa pel nombre de lligams potencials en la xarxa que exami·
nem (segons Milroy 1987a):
0

= 100xNa
N

Na= nombre de lligams reals (excloent-ne Ego);
N =nombre de persones reals de la xarxa (excloent-ne Ego).

e) La centralitat de cada membre, o e: grau d' accessibilitat. ~ntre. ells deis
membres de la xarxa. Com més central sigm un membre més fac1htat tmdra per
transmetre informació.
d) El grau d' agrupació (clustering), o grau en que membres de la xarxa formen conglomerats (clusters) de persones que estan més unides entre elles que ambla
resta de la xarxa.
Una de les característiques fonamentals de les xarxes socials és la seva capacitat
d' exercir pressió damunt deis membres. Les xarxes múltiplex i atapeYdes, en que tothom es coneix i manté diversos lligams amb tothom, tals com, per exemple, les colles juvenils, alguns grups d'immigrants reclosos en ells mateixos, o algunes zones
industrials on domina un sol sector de producció i fins i tot una sola empresa, salen
facilitar la generació i la pervivencia de normes de comportament propies i diferenciarles de les de la resta de la societat. Així, tant la reialesa i !'aristocracia europees
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TAULA

4. Puntuació de dos parlants pera vuit variablesjonol6giques a Belfast24
1

2

3

4

5

6

7

8

Variables

(al)

(a)

(/)

(Al)

(th)

(A2)

(el)

(e2)

HannaM.
PaulaC.

1,4
2,4

1,05
2,63

1,2
2,5

o

o

o

9

58,34

70,48

66,7
100

25,0
47,83

Fom: Milroy 1987a: 131.

com !'etnia gitana exigeixen la practica de !'endogamia, i tradicionalment han castigat els infractors amb certes formes de bandejament, com for9ar que els infractors
hagin de renunciar al trono expulsar-los de Ía comunitat (respectivament). És igualment coneguda la capacitat de moltes colles d'adolescents, especialment les que
s'integren en tribus urbanes (punks, mods,.grunge, etc.) per imposar uns determinats
estils musicals i una aparen9a concreta damunt deis seus integrants. Per contra, els
individus pe1ianyents a xarxes esparses i úniplex so len trabar-se' més oberts a les influencies externes i a les pressions normatives del conjunt de la societat.
2.7.2.

Les xarxes socials en la dinamica sociolingüística

El concepte de les xarxes socials ha estat de gran utilitat per a 1' analisi tant de la
variació social com del manteniment i la substitució lingüístics, com mostra la taula
4, procedent de Milroy (1987a). La taula recull els resultats obtinguts pera unes variables fonologiques en condicions similars per a dues parlants que compartien moltíssimes característiques: eren del mateix sexe i la mateixa edat, residien al mateix
barri de Belfast (Irlanda del Nord), estaven casades amb treballadors manuals no especialitzats i eren treballadores manuals elles mateixes, tenien un mateix nivell d'educació (primaria), i totes dues es declaraven satisfetes de viure al seu propi barrí. És
a dir, difícilment una analisi estricta en termes de classe social podría explicar les diferencies entre tetes dues. I, tanmateix, en les mateixes condicions contextuals de
producció del discurs, la parla d'una de les parlants, Hanna McK, s'apartava més
de la varietat vernacla que no pas la de Paula C.
L'analisi de le.s respectives xarxes socials va posar de manifest que les dues dones presentaven pautes de relació for9a diferents. Paula era membre actiu d'un club local de bingo, tenia molts parents a la zona i els seus companys de feina també eren els
seus vei"ns. Hannah, en can vi, no tenia parents al barrí i els seus amics eren de fora de
la zona. Així, la diferencia de xarxes socials permetia explicar la diferencia de varietats emprades alla on 1' analisi de variables macrosocials no resultava prou aclaridora.
L'estudi de Milroy, realitzat en barris treballadors de Belfast, va permetre corroborar la hipotesi que com més estrets eren els lligams a~b la comunitat local
-com més densos i múltiplex eren els lligams amb el veYnat:_ més s'acostava la
parla de la persona a les normes d'ús locals, mentre que com més feble era la vinculació del parlant a la comunitat immediata, més s' acostava en el se u ús Iingüístic a
24.

Una puntuació superior indica més aproximució al vcrnaclc, ésa dir, més allunyament de l'csli:mdard.
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les normes supralocals de l'estandard. Aquesta constatació coincidía ambla ídeaja
apuntada que les xarxes socials atape'ides i múltiplex són capaces d'ímposar i fer respectar les normes propies fins i tot per davant de les pressions extemes. Aixo és ben
evident en els grups d'amícs entre infants i en les colles d'adolescents, xarxes normalment molt atapeYdes capaces d'exigir als seus membres de forma explícita que
triYn una llengua determinada i no una altra, com mostra el següent fragment.
(6)

Durant una entrevista amb !'investigador (XVM).

Parlant Destinatari
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
. 11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ERL
ERL
ZMR
EBG
SFB
XVM.
XVM
ERL
EBG
SFB
NAK
ERL
ZMR
EBG
MAP
MAP
DIV
XVM
XVM
ERL
ERL
NAK
ERL
DIV
XVM
SFB
SFB
EBG
XVM
ERL

XVM
XVM
XVM
ERL
ERL
ERL
ERL
XVM
ERL
ERL
DIV
ERL
ERL
ERL
DIV
DIV
XVM
XVM
DIV
ERL
ERL
ERL
ERL

XVM

[a Guadalajara\]
esta a Guadalajara\
a Guadalajara\
{(P) habla en [castellano_}]
[muy bien\]

i que fas a: a Guadalajara\ a 0- Orea\
(..)Orea\
(..)dones: m::_
{(P) en castellano\}
{(P) en [castellano\]}
[xXXx\)
{(@) bue:no_ en castellano\}
oy:_
tampoco [es para tanto\]
[xXXx\)
habla ya\
@@@ [@@@]

[deixeu-Ia\
pobra nena_ que digui lo que vulgui\]
vaig al_
voy al: bosque_
{(@)(PP) xXXx\}
qué pasa/
{(@) na:da:_xXXx\}

va continua\
no pasa nada\
na(da) más que estás tardando un poquito\
@@@
eh:/
{(@)y juego por ahí\}

FoNT: Vila (1996, 1998).

Com podem veure a la línia 12, davant de les pressions de les seves companyes
de colla, ERL claudica i es passa al castella, encara que la se va única llengua de reJació habitual amb XVM fos el catala. 25
25. Pera una analisi en perspectiva d'aqucst fragmcnl i d'altrcs mostrcs d'imposici6 de nonncs de grup entre
iguals, cf. Vila (1998).
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La capacitat de resistencia de les xarxes atapei'des davant de les pressions exteriors ha de posar-se en la perspectiva de la seva habilitat per crear mercats alternatius
i per controlar determinats camps socials (vegeu 4). Diversos estudis han posat de
manifest la rellevancia de la configuració de les xarxes socials en contextos de substitució lingüística. En el seu estudi sobre el manteniment i la substitució de !'hangares per l'alemany a Oberwart, al sud-est d'Austria, Gal (1979) va posar de manifest com el tipus de relacions personals es correlacionava positivament amb el manteniment de.l'hongares: els parlants amb més lligams socials «pagesos» mantenien
millar l'hongares, mentre que els que s'incorporaven a la vida urbana -mesurantho pel nombre de lligams personals- palesaven una adopció progressiva de l'alemany. D'altres estudis, com Li Wei (1994), centrat en el manteniment del cantones
en una localitat del nord d' Anglaterra,, o Hatzidaki (1994), sobre el manteniment del
grec entre els immigrants a BrusseJ.les, han aprofundit en el lligam entre la reproducció de les llengües de les comunitats immigrants i la natura de les seves xarxes.
Als territoris de llengua catalana, la noció de les xarxes socials no ha gaudit de
la mateixa popularitat que conceptes més macrosocials coro la classe o l'ocupació.
Tanmateix, es tracta d'una dimensió que caldria no negligir, tal coro demostra l'exploració de la conurbació barcelonina de X. Rambla (1993). Segons aquest estudi,
basat en les dades de l'Enquesta Metropolitana de Barcelona de 1990, a principis
deis .noranta la distribució dels parlants de catala i castella coro a primera llengua
contmuava mostrant una sobrerepresentació dels primers als estrats mitjans i alts i
deis segons als estrats inferiors, tal com s'esdevenia una decada abans. Tanmateix' a
diferencia del que passava anteriorment, 1' analisi de les dades detectava la transf~r
mació del comportament d'alguns segments de castellanoparlants, els quals abans
no usaven el cataia i, en can vi, ara feien ús actiu d' aquesta llengua. Per explicar
aquesta transformació, Rambla apuntava a sectors que anomenava d' intersecci6 és
a dir, a individus - i capes socials- amb unes xarxes socials poc localistes i poc dependents dels lla9os familiars que tenien una vinculació efectiva tant amb l'esfera
del treball familiar coro amb la de la feina fora de la llar.
. Un exemple d'aquest fenomen el proporciona la taula 5, elaborada a partir de
l'mforme exploratori Pentecosta (Farras i Vila 1998) sobre el comportament lingüístic d'un redu'it nombre de subjectes castellanoparlants bilingüitzats en catala.
D'edats similars (31 i 27 anys respectivament), les parlants P2 i P4 coincidien en un
TAULA

5. Tipus de xarxa i presencia del cata/a en les xarxes de dues informants
castellanoparlants de Tarragona-Reus
Trets analitzats

Nombre de persones a la xarxa
Nombre de lligams entre els membres de la xarxa
Densitat de la xarxa
Nombre de lligams en catala entre els membres de la xarxa
Ús del catala sobre el total deis lligams de la xarxa (percentatge)
FoNT: Farrds i Vila (1998).

Parlant P4
44

25'

s1 X

12
48%

Parlant P2

28
25
89)'
3
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cert nombre de trets: totes dues eren solteres i de la zona de Tarragona-Reus, totes
dues eren filles de famílies castellanoparlants instaJ.lades a la zona a finals deis 60 i
principis dels 70, totes dues pertanyien a la classe treballadora. Pel que fa als estudis,
P4 en tenia de secundaris mentre que P2 tenia titulació universitaria, tot i que P4 tenia una feina de treballadora sense qualificació mentre que P2 estava a l'atur. Totes
dues havien fet un aprenentatge formal de catala limitat, més coma assignatura de
llengua que coma llengua vehicular. Tanmateix, P4 parlava i escrivia en catala amb
total fluYdesa, mentre que P2 hi tenia algun problema, tot i que P4 considerava més
facil o cbmode parlar castella i 1' altra parlant deia que totes dues. L' analisi de les seves xarxes socials permetia explicar amb més detall el perque de les seves diferencies.
Tot i els estudis universitaris de P2, la xarxa de P4 era for9a més amplia que la de
P2 (44 a 28), i for9a menys densa (57/100 contra 89/100). Practicament tots els membres de la xarxa de P2 es coneixien entre ells, mentre que els membres de la xarxa de
P4 estaven menys interrelacionats. També les diferenciava clarament l'ús del catala
entre els membres de la xarxa: aquest era practicament inexistent en la xarxa de P2
-només 3 dels 25 lligams entre dos membres de la seva xarxa es feien en aquesta
llengua-, mentre que 12 dels 25 vincles existents entre els membres de la xarxa de P4
-gairebé la meitat- tenien el catala per llengua habitual. Aquestes circumstancies
permetien explicar per que l'ús del catala de la informant P4 -fora de la seva relació
ambla llar paterna- en difer:.~nts ambits era maxim, mentre que l'ús de P2 en les mateixes circumstancies es redu'ia a un 25 % de les seves interaccions.

3.

La segmentació sociolingüística de la realitat

3.1.
3.1.1.

L'AMBIT D'ÚS

La nació d'ambit d'ús

Sovint un mateix grup de parlants modifica la seva actuació en funció de
parametres diversos, de tal manera que els seus integrants se serveixen d.' unes varietats lingüístiques en unes circumsamcies i d'unes altres varietats en unes altres circumstancies.26 Sense anar més lluny, els catblics d'arreu del món han utilitzat elllatí
fins fa ben poc pera tot un seguit d'usos, majoritariament rituals, mentre reservaven
les llengües vernacles pera unes altres finalitats. D'altra banda, la presencia d'elements aliens a una llengua pot variar enormement segons les circumstancies: en les
llengües europees en general, les converses sobre música rock o informatica contenen molts més anglicismes que no pas les que giren a l' entorn de la música classica o
1' ensenyament de la historia.
Aquest ús no es produeix a l'atzar, sinó que presenta tot un conjunt de regulari-

12%
2~. L'adopció d~ varictats dilcrcnts scgons l'activitat alccta tant les socictats plurilingües com les monoling\lcs;
en les pnmercs e~ produe1~ una a/ternan~a de c~di ~de /lengua entre idiomas dilercnts, mcntre que en les segones es pot
alternar entre vanctats soclolecta!s, gco!ectals, lunc!Onals, cte. (vegeu capítol 6).
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· tats que poden .descriure's i explicar-se. Per fer-ho, tal com constatava Weinreich
(1953: 3), cal incorporar els aspectes extralingüístics. Aixo va comen~ar afer-se recoiTent a la pertinen~a dels parlants a un determinat grup, al tema tractat en cada mo~ent de la interacció, a l'estatus, etc. Per tal de disposar d'una nació globalitzadora,
F1shman (1965a) va recuperar la nació d'ambit d'ús (domain oflanguage behavior o
language domain) de Schmidt-Rohr (1932), un concepte usat pels estudiosos del
manteniment de l'alemany fora d' Alemanya, i que es conesponia amb les esferes
d'activitat: la família, l'escola, el vei'nat, etc.
Fishman exemplificava ellligam entre llengua i activitat servint-se d'un fragment de conversa que ha esdevingut classic en l'estudi del contacte de llengües:

-teoricament- segons les normes del grupal qual pertany. Al fragment transcrit,
I'ús del castella es relacionada amb el pasa un ambit interpersonal, mentre que 1' angles con·espondria a un ambit professional. En passar d'un ambit de relació a un altre
els parlants es limitarien a adoptar la varietat adequada.
Pera Fishman (1965:75), els ambits responen a les realitats socioculturals de
cada grup huma, i no es poden transposar automaticament d'una comunitat a una altra, perque els elements que defineixen els ambits s'estructuren de forma distinta a
cada comunítat. Cada comunitat segmenta la se va realitat social en ambits i hi fa correspondre unes varietats determinades.
La nació d'ambit d'ús no va ser concebuda inicialment per analitzar qualsevol
situació plurilingüe, sinó per poder explicar el multilingüisme endogrupal, ésa dir,
l'ús de més d'una llengua dins d'una comunitat determinada en els seus usos interns
(vegeu 3.4.2 pera la noció de comunitat); en paraules del mateix Fishman:

[El cap ha estat dictant al secretari una carta adre~ada al senyor Bolger]
Boss:
SECRETARY:
Boss:
SECRETARY:
Boss:

... Sincerely, Louis Gonzale¡¡;
Do you have the enclosur~s for the letter, Mr. Gonzalez?
Oh yes, here they are
Okay
.
Ah this man William Bolger got his organization to con tribute a lot of
money to the Puerto Rican parade. He's very rnuch for it. ¿Tú fuiste a
la parada?
SECRETARY: S{, yo fui.
Boss:
¿Sí?
SECRETARY: U huh
Boss:
¿Y cómo te estuvo?
[continua en castella]
CAP:
SECRETAR!:
CAP:
SECRETAR!:
CAP:

SECRETAR!:
CAP:
SECRETAR!:
CAP:

... Sincerament, Louis Gonzalez
Té els documents adjunts a la carta, Sr. Gonzalez?
Oh sí, tingui.
D'acord
Eh aquest home William Bolger va fer que la se va organització danés
molts diners a la desfilada porto-riquenya. Hi és rnolt favorable. ¿Tú fuiste a la parada?
Sí, yo fui.
¿Sí?
Ajá
¿ Y cómo te estuvo?

[continua en castella]
FoNr: Fishman 1972c/95: 37.

Tal com el defineix Fishman, l'ambit d'ús és una construcció teorica de caracter
sociocultural, una abstracció que engloba un conjunt de situacions d'interacció humana, a?ru~ad~s ~nto~n d~l m~teix camp d'experiencia i aplegades per un marge
com~artlt d obJectms 1 obhgacwns. Els ambits segmenten la realitat sociocultural
d'una comunitat en subunitats amb trets compartits. Els ambits es basen en els temes
de coi?unicació, els rols .o relacions socials establerts entre els participants, i els es~en~ns en que es produe1xen les comunicacions. Així, els ambits d'ús permeten distmgir entre el comportament Pru.:ticular de cada individu i el comportament esperable

«Corn a resultat d'aquesta limitaci6, el coneixement general de la llengua materna
i d'altres llengües podia descartar-se com a variable operativa [per explicar l'ús lingüístic] per tal com la majoria dels individus podien comunicar-se entre ells arnb for~a
facilitat en qualsevol de les llengües disponibles.» (Fishman 1965: 67.)

Des d'aquesta perspectiva, l'ambit d'ús reflectiria un suposat acord social entre
els membres de la comunitat plurilingüe consistent a reservar cadascuna de les llengües presents pera unes funcions determinades. L' aplicació posterior del terme a les
interaccions exogrupals el desdibuixa en bona part, jaque difícilment es podra parlar
d' acord social en situacions <:1n que els parlants no pertanyen a la mateixa comunitat i
no coneixen les mateixes varietats.
El concepte d'ambit d'ús fou validat experimentalment en la recerca sobre el
Barrio porto-riqueny de Nova Jersey (Fishman i Greenfield 1970, citat per Fishman
1995: 76). Un cop hipotetitzades les associacions entre llengües i ambits per !'investigador després d'un any d'observació participant, l'autor va comprovar mitjan¡;ant
un qüestionari que els subjectes associaven significativament temes, llocs i tipus
d'interlocutors (rols) ambles llengües predites.
La noció d'ambit d'ús lingüístic duu aparellada una certa concepció del funcionament de la societat i del paper que hi juga cada individu. Igual com els parlants adopten els diferents rols en funció del moment i de les condicions d'interaccions, així també adopten una varietat o una altra. Per tant, seguint aquesta visió,
!'entrada en un ambit d'ús concret determinaría que els parlants adoptessin una varietat o una altra. D' aquesta manera, la sociolingüística passava a concebre la realitat social no pas com un tot informe sinó com si estigués parcel·lada en territoris
socials diferenciats amb requisits lingüístics propis als quals els parlants s'halirien
d'adaptar. Segons aquesta visió, cada ambit demanaria una varietat -o una llengua- determinada. L'ús d'una varietat, per tant, constituiría un indici del canvi
d' ambit, i aixo permetria la valoració dels comportaments individuals discrepants
de les normes socials.
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3.1.2. La delimitació dels cunbits d'ús

T AULA 6.

La definició de Fishman (1965a) duu implícit que l'ambit és delimitat per cada
comunitat a partir de les seva configuració sociocultural, de m~nera que només el
treball de camp entre els parlants permetria definir quins són exactament els seus
ambits d'ús. Així, l'estudija esmentat sobre el Barrio assenyalava una distribució en
els ambits de família, veiiwt, educació, feina, i religió. Alguns autors han tendit a
eixamplar el nombre d'ambits, per exemple, incloent-hi elements interns a la persona. Mackey (1968), per exemple, inclou nocions del tipus comptar, pregar, renegar,
somniar, etc., en la seva analisi dels ambits. D'altres, en canvi, han estat molt més
restrictius, com Hornberger (1988), que en el seu estudi de les comunitats quitxuofones de Bolívia postulava !'existencia de tres ambits: ayllu o ambit tradicional familiar o comunitari, on la tria adequada és el q~ítxua; no-ayllu, associat a les realitats
importades de la societat peruana i no in te grades en la vida comunitaria, com les relacions administratives o amb forasters, en que la llengua és el castella; i finalment,
l'ambit que anomena de la comunidad, intermedi, que engloba activitats generades
fora de la comunitat pero actualment ja in te grades plenament en la se va vida, en que
la tria de llengua és més var-iable.
L'analisi per ambits s'ha associat sovint a la descripció mitjangant diagrames de
fluxos de l'ús lingüístic. Aquests diagrames (vegeu grafic 8) intenten organitzar de
forma sistematica les variables rellevants pera la tria d'una llengua o una altra, i acaben indicant la llengua triada per a cada ambit. Aquestes descripcions tendien a ser
Ubicacló
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Factors que determinen la tria del castella i el guaran( al Paraguai
segons Rubin ( 1968).
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FoNT: Martín et al. 1995b: 33 i 34. Taula d'elaboració propia
NoTES. Catala, aquí, inclou el que el text denomina habla local (per oposici6 a cata/a deis mitjans de
comrmicació); els autors no van plantejar aquesta mateixa oposici6 pcr al castellll. Evidentment, la columna llengua
apresa a casa inclou un pctit grup que es declara bilingüe familiar que no és diferencial cxplícitamenl.

binaries, de manera que la presencia de més d'una varietat en un sol ambit d'ús tendía a ser rebutjada i s'intentava arribar a establir relacions al maxim de ciares entre
cada ambit i. una única realitat.
Les comarques catalanüfones incloses a la Comunitat Autonoma d' Aragó i
conegudes com la Franja28 forneixen un bon exemple d'una possible distribució de
1' ús lingüístic per ambits. Segcins els estudis realitzats fins al moment (vegeu taula 6), el catala és la primera llengua de la immensa majoria de la població i és parlat, en les seves formes locals, per la practica totalitat dels habitants de la zona;
d'altra banda, el castella és llengua coneguda també de forma activa per gairebé
tota la població local, com a primera llengua en el cas d'una minoria -normalment nascuts fora de la Franja- i coma segona llengua, més o menys interferida
pel catala, en la resta.
Malgrat la generalització del coneixement oral de les dues llengües, els usos del
catala i del castella no són de cap manera simetrics. Tal com mostra el següent grafic 9, les practiques lingüístiques dels habitants de la Franja presenten una bipolarització altíssima que sembla privilegiar l'opció per una de les dues llengües d'acord
amb l'activitat, el contexto l'entorn en que es desenvolupa l'activitat.
A partir de les dades proporcionades per Martín et al. (1995) (vegeu grafic 9),
es dibuixen a la Franja unes situacions majoritariament reservades al catala (la llar,
les relacions ve1nals, comercials, laborals i d'esbarjo), al costat d'unes altres plenament senyorejades pel castella (l'assistencia sanitaria i l'església), i, finalment, algunes situacions, poques (l'ajuntament, el banc i les reunions públiques), que semblen
escapar a aquesta distribució i mostren una presencia més o menys abundosa de totes
dues llengües, una distribució forga similar a la propasada -per exemple- per
Hornberger per al quítxua a Puno (Perú), en que també es distingien tres grans arobits, dos de practicament monolingües i un de mixt. Tanmateix, cal tenir ben present
que a la Franja -dependent de 1' administració aragonesa- bona part del personal
que atén els serveis medies i religiosos, així com part del personal administratiu municipal i deis treballadors de la banca, són foranis, monolingües en la llengua domínant i sovint mobils; difícilment, dones, poden considerar-se membres de la comunitat de parla.
27.
28.

Un 18,07 %no rcspon a aquesta pregunta.
Franja de Ponen!, Franja de Llevan!, Franja d' Aragó, cte., segons les

dil'ercnl~

posicions (ideologiqucs).
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tuació del grec. Grecia ha viscut fins fa poques decades una situació en que convivien dues varietats lingüístiques, una de molt arcanzant que intentava acostar-se a la
llengua classica (katharevousa), i una altra de popular, fruit de l'evolució natural de
l'idioma antic (dhimotikí). Fins c.1850, a Grecia s'entenia que la primera erapura i
noble, mentre que la segona era corrompuda i degradada. Rhoidis, ben aviat seguit
per Psicharis i d'altres autors, va reinterpretar acidament aquesta oposició qualificant-la de diglossia, de manera que la varietat «pura» passava a ser «morta», «falsa»,
i la «corrompuda» esdevenia «sincera» i «veritable». Segons apunta Fernández
(1995), aquest ús va conve1iir-se en comú a Grecia i entre els hel·lenistes cap a 1900;
de 1900 a 1930 es va estendre entre lingüistes i filolegs i entre el públic cultivat, i
des de 1930 passa a ser usat pels arabistes per referir-se a la situació deis paYsos
arabs, on 1' arab classic i els dialectes populars mantenien una relació comparable a
la de les varietats del grec.
És en aquest context que, 1' any 1959, Charles Ferguson se serveix del terme
diglossia per definir un tipus de situació sociolingüística en que coexistien dues
varietats lingüístiques d'una mateixa llengua: una varietat alta (A) que s'usava en
les situacions més formals, i una varietat baixa (B), emprada en contextos més informals.
1D

Castalia

11

Varletat local 1

FoNT: Martín et al. I995b: 75.

Gú.Frc 9.

3.2.
3.2.1.

Als ambits següents, quin codi utilitzeu?

LA D!GLOSSIA

«La DIGLOSSIA és una situació relativament estable en que, a rhés dels dialectes
basics (primmy dialects) de la llengua (que poden incloure un estandard o estandards
regionals), hi ha una varietat superposada molt divergent, altament codificada (sovint
més complexa gramaticalment), yehicle d'un corpus de literatura escrita ampli i respectat, procedent d'un període anterior o d'una altra comunitat de parla, varietat que és
apresa sobretot en l'ensenyament i és emprada pera la majoria dels usos escrits i orals
formals, pero que no és emprada per cap sector de la comunitat per a la conversa quotidiana.» (Ferguson 1959: 336.)

L'origen del terme i la definició de Ferguson

Estretament emparentat ambla noció d'ambit d'ús hi ha un deis conceptes soci~lingüístics que més ha arribat a populm·itzar-se entre el públic no especialitzat, si
mes no en terres de llengua catalana: la diglossia (del grec di «dos» i glossia «llengua»). Pero l'exit d'aquest terme va lligat a una indefinició tal que l'ha convertit en
practicament inservible pera l'ús especialitzat.
. _Fernández (1995) ha posat de manifest que la confusió acompanya la diglossia
fms 1 tot pel que fa al moment de la seva aparició. Contrariament al que afirma bona
part de la tradició sociolingüística, aquest terme no fou encunyat per Ferguson, sinó
que teniaja una llarga historia previa, de manera que«(... ) disponemos ahora de más
de medio centenar de trabajos en los que aparece el término( ... )» en frances, angles,
alemany, italia, etc., anteriors a 1959, a més de centenars en grec (Femández 1995:
166}. De fet, els adjectius díglossos 1 díglottos ja s'usaven als textos classics per expressar la noció de bi-/multilingüe, i tant aquests coro díglossía existien antigament
en grec pera la noció de «calumniador» i «fal-lag».
Sembla que !'origen de l'aplicació (pre-)sociolingüística del terme es deu a
Rhoidis, reputat escriptor grec del segle XIX, que se'n va servir per referir-se a la si-

Ferguson exemplifica aquest concepte mitjangant quatre casos contemporanis:
les situacions sociolingüístiques de Grecia, d'Egipte, d'Haití (frances i crioll
frances) i de la SuYssa alamanica (alemany estandard i alemany suís). En tots quatre
casos hi havia un context marcat per la presencia de dialectes locals, de vegades
acompanyats per varietats més o menys esteses (per exemple, el suís alemany de Zurich o de Berna) que funcionaven com a estandards locals. Al costat d'aquests dialectes hi ha vi a una varietat molt prestigiosa apresa a 1'escola i usada habitualment en
contextos escrits i parlats formals, pero no en els parlats informals.
Ferguson adverteix en comengar el seu miicle que la diglossia no es refereix a
situacions plurilingües, sinó tan sois a un tipus de situació plurilectal. De fet, la intenció de Ferguson (cf. Ferguson 1991), era proporcionar la descripció d'un tipus de
situació sociolingüística, amb l'esperan~a que descripcions d'altres tipus diferents
permetessin avangar en la comprensió del fenomen de l'heterogene'itat sociolingüística. Pero aquest proposit va quedar ben aviat arraconat per la propia expansió del
terme.
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3.2.2.

La diglossia segons Fishman

Ben aviat, la nació de diglossia va anar perdent els límits de la definició de Ferguson. Així, Gumperz (1962) va propasar de considerar també diglossiques tant les
comunitats multilingües com les societats que tinguessin qualsevol mena d'especialització funcional. Seguint aquesta tendencia, Fishman (1963) va eixamplar 1' abast
del terme per tal que diglossia passés a cobrir qualsevol mena de situació social en
que es produís una especialització de funcions de dues o més varietats, independentment que aquestes fossin varietats d'una mateixa llengua o llengües clarament distintes. Aquesta definició convertía 'diglossia' en el correlata nivell social de 'bilingüisme': la diglossia passava a entendre's com l'especialització funcional de les varietats parlades en una comunitat, mentre que el bilingüisme quedava reservat per a
les dimensions, més aviat individuals, del coneixement de varietats lingüístiques.
Fishman proposava així de classificar les situacions sociolingüístiques en quatre
grans casos segons si presentaven diglossia i bilingüisme (vegeu taula 7).
Fishman apuntava la dificultat de trabar societats totalment afectades per diglossia amb bilingüisme que impliqués dues llengües, i assenyalava el Paraguai, on
més de la meitat de la població parlava castella i guaraní, com un deis exemples
aproximats d'aquesta situació (vegeu grafic 8 supra). En canvi, trobava for9a més
casos de diglossia i bilingüisme en subgrups com ara els su!ssos alamzmics, empreses i firmes comercials de Montreal, grans plantacions, etc., on es produ'ia una distribució funcional de les llengües en contacte ben estable1ta. A banda de les situacions
plurilingües, Fishman inclo!a en aquest apartat les comunitats monolingües en que
hi havia diferenciació entre varietats funcionals (registres) de la mateixa llengua.
Segons ell, les situacions amb diglossia i bilingüisme s' ocasionaven en societats
complexes en que (part de) els individus accedien a rols (pare de família, treballador
d'un taller, membre d'una associació religiosa, etc.) diferents, els quals es mantenien
compartimentalitzats de forma complementaria. En aquestes societats, la diversitat
de rols aniria lligada a !'existencia d'una diversitat de varietats.
Les societats amb diglossia sense bilingüisme serien aquelles en que grups humans for9a diferenciats socioculturalment i amb fronteres de grup molt impermeables conviurien en una mateixa entitat política. Fishman ho exemplifica amb les relacions entre for9a elits europees d' abans de la I Guerra Mundial i les seves respectives societats. Com que els uns i els altres no es relacionaven practicament mai, no
formaven una única comunitat lingüística: les elits podien servir-se de llengües difeTAULA

7.

Diglossia i bilingüisme segons Fishman (1972c!l995: 121)
Bilingüisme

Diglossia

+
+

l.

Diglossia i bilingüisme

3. Diglossia sense bili.ngüisme

2.

Bilingüisme sense diglossia

4. Ni diglossia ni bilingüisme

93

rents per a les seves finalitats internes -el frances, el clanes, o el mateix caste!Ut als
Pa'isos Catalans- m entre la resta de la població romanía monolingüe en les varietats
locals. Fishman relacionava aquesta situació amb societats subdesenvolupades i no
modernitzades, com bona part de les societats africanes rurals d'aquell momento
1'Índia, amb una societat de castes. En tots dos casos, 1' autor augurava problemes sociolingüístics en la mesura que els grups dirigents «descastats i occidentalitzats» no
impulsaven el bilingüisme de les masses.
La tercera de les possibilitats, el bilingüisme sense diglossia es trobaria en societats que, per di verses raons, no havien as solit o havien perdut les normes de selecció de les varietats. És una situació de can vi social dtpid, d' abandó de les normes anteriors sense adopció encara de normes noves, freqüent en casos d'industrialització
en que lama d'obra és proporcionada per membres d'una comunitat diferent de la
dominant. Ben aviat, aquesta ma d' obra es veu for9ada a desfer-se de les seves pautes culturals anteriors i passa a adoptar-ne de noves que sovint incorporen una nova
llengua. Els immigrants socialment dislocats i els seus fills són pmticularment susceptibles d'usar durant un temps -les dues Jlengües de forma aparentment aleatoria
per a tots els proposits, en la mesura que han de recompondre les seves relacions socials; ben aviat, pero, es produeix una reestructuració, i s'acaben imposant noves
normes que normalment impliquen el despla9ament definitiu de la varietat B. Així,
Fishman afirma que «el bilingüisme sense diglossia tendeix a ser passatger (transitional)» (Fishman 1972a: 105).
Finalment, les societats que no presenten ni diglossia ni bilingüisme són comunitats petites i áillades, basicament autosuficients i amb escassa diferenciació social i
de rols. Tot plegat dificulta tant l'establiment de varietats funcionals com l'aprenentatge de varietats d' altres grups amb que tenen un contacte limitat. Es tracta debandes de ca9adors-recol·lectors, pero aquestes comunitats «són més facils d'imaginar
que de trabar» (Fishman 1972a: 105), per tal com l'exogamia i fins i tot la mínima
estructura jerarquica condueixen ineluctablement a la diversitat lingüística.
3.2.3.

L 'evo lució posterior del terme diglossia

La definició de diglossia propasada per Fishman va coneixer un gran exit, de
manera que avui la presentació de la diglossia forma part de tots els programes de
sociolingüística i apareix a tots els manuals, 29 normalment tant en la seva visió fergusoniana o diglossia estricta comen la fishmaniana o diglossia amplia. L'evolució
de la socio lingüística i de la lingüística ha permes descartar algunes de les característiques atribu'ides originariament a la diglossia. A vui ningú no defensa que una varietat alta és més complexa gramaticalment que una de baixa, com si les varietats vernaculars fossin més simples des d'un punt de vista lingüístic que les llengües estandard, ja que la lingüística considera totes les varietats igualment aptes com a eines
del pensament huma i la interacció humanes (vegeu com ho expressa el mateix encunyador del terme a Ferguson 1991). Molts dels autors que s'han servit del terme
29. Vcgeu, pcr excmplc, Appcl i Muyskcn (1987); Bakcr (1993a); Gimcno i Montoya (1989); Romainc (1995)
Rotaclxc (1988), aixf com la rcvisió bibliogd\lica de Fcrnández (1993).

94

LA PERSPECTIVA MACROSOCIOLÓGICA DE LA LLENGUA

SOCIO LINGÜÍSTICA DE LA LLENGUA CATALANA

diglossia han continuat modificant-ne el sentit i adaptant-lo a les seves propies necessitats. Així, la denominació ha donat llum a nombrosos descendents -triglossia,
macrodiglossia, poliglossia, actituds i comportament diglossics, etc.- i ha passat a
aixoplugar moltes definicions, una proliferació que ha acabat resultant contraproduent, fins al punt que l'any 1989 Miquel Pueyo comparava el terme diglossia a la
paraula antaviana -fent referencia a la paraula inventada per l'escriptor Pere Calders- per tal com el se u significat semblava passar a dependre de 1' emissor.
Aquesta evolució va coneixer una efervescencia especial als Pa"isos Catalans
durant !'epoca de la sociolingüística antifranquista (cf. Vallverdú 1980, Pueyo
1989), i a d'altres nuclis de recerca ·sociolingüística estretament relacionats amb
aquesta. Partint de la definició de Fishman i abandonant la de Ferguson, hi va haver
diversos intents per aclarir fins a quin punt la societat catalana, valenciana, balear,
etc., estava afectada o havia estat afectada en algun moment per la diglossia. Així,
Aracil (1968) considerava diglossica la societat valenciana del segle xrx, amb el castella funcionant coma llengua A i el cataUt coma llengua B, mentre que Vallverdú
(1983b) comenc;ava proposant que la societat catalana era diglossica pero acabava
revisant la se va posició. Ninyoles (1969), per la se va banda, popularitzava 1' esquema de Fishman i en feia una aplicació particular a la historia sociolingi.iística valenciana.
Avui cal fer un esforc; retrospectiu per comprendre 1' exit del terme diglossia als
Pa"isos Catalans. En un context en que els intel-lectuals del regim franquista exaltaven el bilingi.iisme «natural i tradicional» deis no castellanoparlants per negar-los
fins i tot el dret a aprendre les seva llengua, el tenne diglossia permetia denunciar
aquesta mitificació barroera del bilingüisme: així, contrariament al que deia el nacionalisme espanyol, yls catalans, els bascas, els gallees, no gaudien de bilingüisme
sinó que patien d'una diglossia imposada, d' acord ambla qual una llengua -el castella- era elevada per la forc;a a la categoría de llengua A, mentre que una altra era
reprimida i arraconada coma llengua B. 30 Aixo pennetia il·lustrar clarament que la
situació del moment havia de ser superada.
La situació socio lingüística deis Pa"isos Catalans ha conegut un can vi substancial que, entre d' al tres coses, ha permes revisar la utilitat del concepte diglossia per
a l'analisi del context cataHt. Des de mitjans deis anys 80, el terme diglossia ha
anat quedant postergat en la bibliografía sociolingüística catalana, la qual cada cap
més s'hi refereix només en negatiu i per ressaltar que els territoris de llengua catalana no viuen pas una situació de diglossia. 31 No cal dir que una definició de diglossia com la de Ferguson resulta inaplicable al cas ca tala: les varietats en contacte són dues llengües, no dues varietats d'una mateixa llengua; la situació sociolingüística catalana no és ni ha estat mai estable coma mínim d' enc;a del segle passat;
.
30. Resulta il·lustratiu, en aquest sentit, d'anulitzar que pensava del bilingüismc catala cllilosof Julián Marías
(1966), el qual comparava la relució del catala i el castclla a una casa amb dos pisos, un d'inlcrior-per a les coses intimes- i un altrc de superior-pera les tasques formals,lots dos, pero, fmmant part d'una mateixa llar. Sembla que ni se
li va passar pel magf de pensar que el segon pis era construrt per obligació, que polser algú hauria volgut estalviar-se cls
costos de construir-lo, o que tal vcgada s'hauria estima! més de fer-Io d'una ultra manera, i no sembla que s'adonés que
pera for9a gent aixo de les escales potser resulta va cansal i rins i lol perillós. Vcgcu tumbé la rcsposta --edulcorada pcr la
censura- que va donar-Ii Maurici Scrrahima (1967).
31. Vegcu Vallvcrdú (1983); Molla i Palanca (1987); Pueyo (1989).
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la distribució funcional no es realitza entre A i B en primer lloc, sinó que depen
abans que res de la primera llengua del parlant (els catalanop~rlants s~n.b~l}ngüe~,
la majoria de castellanoparlants no ho són). En un altre sentlt, la defm1c1o de dlglossia de Fishman («especialització funcional de les var_ietats en cont~ct.e») r~s~l
ta finalment tan generica com poc explicativa. De fet, son els pressuposlts teoncs
incardinats en la concepció de diglossia fishmaniana el que la tradició sociolingüística catalana - i la sociolingüística més crítica; vegeu Williams (1992: 94 i següents)- rebutja per inexactes.
Tant Ferguson com Fishman conceben la diglossia en termes d'un pacte social
entre els membres d'una comunitat segons el qual hi hauria una mena d'acord per
servir-se d'unes varietats en uns contextos i d'unes altres en uns altres contextos. És
aquesta una visió ahistorica de la distribució funcional, ja que resulta irrellevant
com s'hi ha arribat, i asocial, en el sentit que deslliga la llengua de nocions essencials de la vida en societat, com el poder i la desigualtat.
La visió de la societat generada per les concepcions fergusoniana i fishmaniana
de la diglossia - i perla concepció d'ambit d'ús- parteix d'una visió de la societat
com un ens fixat en que hi ha un conjunt de papers socials o rols rígidament delimitats als quals tothom té lliure accés. L'establiment d'aquests rols implica igualment
!'existencia d'una repa1tici6 funcional de les varietats en contacte: a cada rol -a
cada ambit-la seva varietat. Es tracta d'una visió clarament consensualista en que
]'existencia d'uns usos socials neix del compromís i de l'acord. L'existencia dels
ambits d'ús es deuria així al fet que la comunitat lingüística compmteix en conjunt
les normes d'ús lingüístic i elscriteris d'avaluació d'aquest ús. D'alguna manera, la
coincidencia social en la tria lingüística reflecteix una coincidencia més profunda,
que jutja convenient de mantenir una ce1ta distribució de les llengües. Aquesta analisi de la societat redueix 1' abast de les tensions internes de la societat. Per bé que intenta descriure la distribució social de les llengües, aquest plantejament no s'atura en
1' estudi de quines persones i quins grups tenen accés a cadascun deis ambits, talment
com si el conjunt de varietats lingüístiques fossin a l'abast de qualsevol parlant d'una manera igualitaria. És així com s' arriba a agrupar sota un mateix paraigua una societat on 1' accés a la varietat alta és forc;:a generalitzat -Su'issa- i unes al tres on només les -exigües- minories escolaritzades hi tenen accés, com Haití o Egipte.
Així, el concepte de diglossia de Ferguson i Fishman té dificultat~ per explicar que
hi pugui haver conflictes d'interessos i de preferencies entre els d1ferents grups socials. El fet que sovint les distribucions diglossiques responguin al designi d'uns
grups dominants capac;os d'imposm·Ia seva voluntat a la resta de la societat passa
inadvertit en les descripcions diglossiques, una limitació que el mateix Ferguson reconeixia en una revisió recent del terme (Ferguson 1991).

3.3.

EL CONFLICTE LINGÜÍSTIC

La noció de xoc, lluita, competició, col· lisió, entre llengües ha estat relativament freqüent alllarg de la bibliografía (socio)lingüística. f,questa. categoría conceptual fou encunyada per Ludwig Gumplowicz a la Selle Epoque, 1 va ser popula-
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ritzada coma Sprachkampf per Weber en la sociología (cf. Bañeres 1992: 18). Des
d'aleshores, d'altres autors com Saussure, Meillet, Gardy, Tovar, etc., s'hi han referit amb una certa assiduYtat.
La noció de conflicte lingüístic va ser utilitzada per Lluís Vicent Aracil (1965)
coma eix central pera la formulació d'un model teoric d'explicació del fenomen de
multilingüisme social en general que anés més enlla de !'estricta diglossia. La seva
proposta teoriea, que denominarem model del conflicte lingüístic, parteix de la constatació que la perspectiva estrictament lingüística és incapaq d' explicar els fenomens
de manteniment i substitució de les llengües (vegeu infra) i que cal enfocar aquesta
qüestió a partir de la realitat sociocultural de les comunitats afectades.

provisional» (Aracil 1986: 26), especialment el·líptica, i resulta difícil d'interpretar.
Tanmateix, les paraules de l' autor suggereixen que el conflicte lingüístic prové del
desajust entre les capacitats d'una llengua de servir una serie de finalitats i les necessitats socioculturals d' aquesta societat. Així, la presenciad' una segona llengua substituent vindria a ser practicament secundaria per al conflicte: hi hauria conflicte en la
mesura que hi hagués desajust, no pasen la mesura que hi hagués competencia entre
llengües. De fet, el primer exemple historie de solució del conflicte per la via de la
normalització és el delllatí classic:

96

«Poso la hipotesi que ]'existencia -i dones la subsistencia- d'un sistema lingüístic qualsevol no depen pas simplenient del nombre de parlants que té -grossera
simplificació quantitativa-, sinó de la integritat o plenitud "qualitativa" de les seves
funcions.» (Aracil 1986: 23.)

Aracil proposa un «model cibernetic» que posa en relació el sistema lingüístic i
el seu medi mitjanqant dos ordres de funcions:
«D'una banda tindrem les famoses «funcions socials de la llengua» (= output del
sistema lingüístic); i, de l'altra, les aparentment obscures funcions lingüístiques de la
societat o estructures i processos socials aferents a la llengua (= input del sistema lingüístic).» (Aracill986: 24.)

Pel que fa a aquestes darreres, !'autor assenyala dues menes fonamentals de
funcions lingüístiques: la consciencia lingüística (= language consciousness) i el
controllingi.iístic (= language control). L'aparició d'un deficit en un deis ordres de
funcions té repercussions en l'altre:
«Hi haura autocorrecció (= negative feedback) quan un deficit en un ordre de funcions provocara un esfor9 compensador en 1' altre ordre funcional. 1, al contrari, hi
haura amplificació (= positive feedback) quan el deficit inicial ocasionara un deficit de
funcions recíproques, el qual al seu torn agreujara el deficit inicial, i així successivament. En la primera hipotesi, el stress (que anomeno conflicte) sera superat i finalment
eliminat per can vis adaptatius dins el sistema lingüístic en qüestió. La normalització és
l'exemple més típic d'aquesta reacció idealment "normal" (v. infra). En el segon cas, al
contrari, el procés sera molt més complex, llarg i penós, per tal com no arribara a eliminar el conflicte si no és eliminant el sistema lingi.iístic en qüestió, de tal manera que hi
haura canvi de !lengua-ésa dir, substitució.» (Aracil1986: 24.)

Així dones, Aracil iden~ifica el ~o!:!ll,icte lingü!~!i,9,.<l!JlJJ la tensió (stress) que es
piodueix en el sist~rna socioculturarquan}lha'i1ñ~ deficit "ün~ctefiti:lüs"'ordresfun
ciq}i,~l~~glf~ ·ápüfíta; erde.IeS"íü'ñdoñs sodals de íallenguá ~ue
cita explícitamc::11t:- i .el. de les fcrncicrns"lingüístiql1~s .~e 1~ societat -control lingÜístié i cóns~
ciencia lingüísticf\, , .
·
· La noció de conflicte Hngüístic d' Aracil (1965) és, a banda de «esquematica i

en

no

«El llatí, primera llengua europea occidental que fou eficas;ment normalitzada a
l'exemple del grec heJ.lenístic, esdevingué després el model comú que inspira, directament o indirecta, la normalització progressiva de quasi tots els idiomes europeus.»
(Aracil1986: 30.)

Resulta evident que Aracil es referia aquí no pas a la normalització delllatí com
a la superació d'un inexistent risc de substitució, sinó a la superació deis seus defi~
cits estructurals (terminologics, estilístics, de codificació). Així la normalització es
configurava com un equivalent de la política i la planificació lingüístiques (vegeu
capítol 7).
Els plantejaments d' Aracil van rebre ben aviat el favor deis especialistes cata~
lans. Pero jades d'un principi el conflicte lingüístic va deixar d'associar~se a la ten~
sió intenía del seu model cibemetic i va passar a aplicar~se a la relació entre d.ues
llengües en competencia en una mateixa societat, competencia que acaba provocant
el desplaqament total d'una d.' elles.
Aquesta sera la interpretació del conflicte que emprara el maxim difusor del terme conflicte lingüfstic, el també valencia Rafael Lluís Ninyoles, que !'aplica a la
se va analisi de 1'evolució sociolingüística valenciana. Adoptant una posició que podern qualificar de rnaximalista (cf. Bañeres 1992: 18), Ninyoles (1975) considera el
conflicte quasi corn una constant del contacte de llengües. Aquest autor considera
reduccionista limitar el conflicte lingüístic als casos d'enfrontament violent entre
dues comunitats, i parla de conflicte latent quan aquest no és conscient, encara que
pugui ser font de malestar social, i de conflicte man(fest quan és conscient i sentit
coma tal pels propis agents socials (Ninyoles 1975/1989: 57).
Ninyoles considera que el conflicte lingüístic representa una modalitat d'un fe~
nomen més ampli: el conflicte social.
«En parlar de «conflicte lingüístic» tractem, dones, d'un cas específic de conflicte
social en el qualles diferencies idiomatiques poden convertir-se en símbol fonamental
d'oposició política. Per bé que no sempre, el fenomen sol coincidir amb fenomens de
classe i d'estatus. L'idioma constitueix l'element de cohesió primaria que aguditza la
consciencia i aclareix la 'visibilitat' d'aquelles diferencies. Aquest fenomen sol estar
present en els processos de bilingüisme substitutiu o diglossic.» (Ninyoles 1975/
1989: 58.)

De fet, per a Ninyoles -com per a bona part de la sociología contemporania,
d'altra banda-l'existencia del conflicte no resulta necessa:riament negativa. Coma
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forma basica d'integració social, el·conflicte és creador d'acció social que permet
avanl(ar en el camí del progrés i superar les desigualtats. La mera coexistencia de
grups lingüístics no representa font de tensions quan hi ha igualtat lingüística i social
efectiva o quan la desigualtat social es produeix en una societat tancada, de castes o
estaments, en que l'aven9 o retrocés de les llengües en contacte no té cap repercussió
en !'estructura social. En quines circumstimcies es produeix el conflicte, i com arriba
aquesta convertir-se en un deis factors determinants de la vida pública? Pera Ninyoles, el conflicte esdevé «font de preocupació pública» quan, estant lligats llengua i
posició social, l'ús d'una llengua predetermina «els ingressos i les expectatives i demandes de poder i de prestigi per.part dels grups.» (Ninyoles 1975/1989: 60). En casos com aquests, els fenomens contradictoris d' assimilació al grup dominant i de
mobilització contra les seves imposicions poden adquirir dimensions que fan saltar
el conflicte a la Hum pública. És per aquestes raons que la qüestió de la llengua pot
resultar actualment central en estats demoliberals modems com Belgica, Canada o
Espanya, on el coneixement de les llengües té una certa incidencia en 1' accés a determinats llocs de treballs, a diferencia del que s'esqueia dos-cents anys enrere en
aquests mateixos paYsos.
El model del conflicte lingüístic d' Aracil i les aportacions de Ninyoles van
coneixer un exit clamorós en la sociolingüística catalana, fins al punt de ser exportades a d'altres sociolingüístiques de llengües minoritzades com !'occitana, la gallega
o la basca. D'una manera o altra, el concepte «conflicte lingüístic» encara és reivindicat per borra part de la sociolingüística catalana (cf. Pueyo 1991; Molla i Viana
1991: 106-11 O) i en versions -excessivament- simplificades ha passat fins i tot a
l'ensenyament escolar.
Potser l'aspecte més clarament retingut dels plantejaments conflictivistes va ser
el del dinamisme evolutiu de la relació entre llengua i entom sociocultural. Aixo permetia rebutjar la imatge falsament estatica que proporcionava la nació de diglossia i
emfasitzar que la distribució funcional de llengües no era res més que un dels estadis
d'un procés amb dues úniques sortides possibles: la normalització, o recuperació de
1' espai perdut perla llengua en retrocés, o la substitució definitiva a mans de la llengua
intrusiva. En realitat, la sociolingüística catalana antifranquista va tendir a concebre la
diglossia comuna de les fases del conflicte lingüístic; per tant, es tractava d'una organització temporal que calia superar.
Un fruit igualment important d' aquest model és la certesa, general en la sociolingüística catalana, que la distribució funcional de les llengües i els processos de
substitució no es produeixen en el buit, i no són el resultat d'una mena d'acord lliure entre els membres de la comunitat basat en els valors compartits, tal com deixaven entendre les formulacions de diglossia més classiques. El plurilingüisme social sol traduir les tensions existents entre els diferents agents socials en la seva
lluita pel poder.
Tot i aquests avantatges sobre el model consensualista de la diglossia, cal dir
que les interpretacions estrictament conflictivistes han conegut un cert estancament durant la decada deis 90. Aquest estancament es deu, en primer lloc, al retrocés general del prestigi social deis plantejaments sociologics conflictivistes. També pot atribuir-se a lamateixa evolució de la situació sociolingüística catalana: te-

nint en compte que les mesures de política lingüística més publicitades han estat
les favorables a la recuperació del catala, i atesa la natura consensualista de les polítiques lingüístiques catalanes, les administracions públiques s 'han trobat esforl(ant-se a reivindicar que la pro moció del catala no genera ni generara «cap conflicte (social)».
Més enlla de les limitacions per causes externes causades per les connotacions
negatives del terme «conflicte» en la llengua coJ.loquial, avui el/s model/s del conflicte lingüístic presenta/en nombroses insuficiencies. En la seva versió inicial araciliana, algunes de les més importants són la mateixa indefinició deis seus propis
conceptes -sobretot les famoses funcions- i la deficient explicitació de les relacions entre els elements del m o del. D' altra banda, el model «a la Ninyoles» té problemes per ser aplicat als contextos que s'aparten de la substitució més classica:
quina llengua normalitzar en contextos plurilingües com els Balcans? Quins són
els límits de la normalització pera comunitats reduYdes -posem percas, 1' aran es?
A més, aquest model de conflicte lingüístic es mostra excessivament potent en alguns casos; jaque diagnostica conflictes on sembla que no n'hi hagi (ex.: Su'issa
germanica). En aquest sentit, un dels intents més solids de reformular el model del
conflicte lingüístic és el de Bañeres (1992, 1993). Aquesta proposta distingeix entre (a) la tensió lingüística, que es genera quan un agent social col·lectiu (o més) és
privat d'acomplir els seus interessos, cosa que té per efecte la pertorbació de l'equilibri social (Bañeres 1992: 25); i (b) la seva manifestació més virulenta, violenta fins i tot, el conflicte lingüístic, una manifestació extrema de competencia social. Perque hi hagi .conflicte cal que els grups que hi prenen part s'autopercebin
coma entitats distingibles; que els seus membres, que interaccionen de forma habitual entre ells, siguin conscients de la interdependencia positiva d' alguns dels
seus objectius i interessos; que (part deis) membres encalcin junts els seus objectius; i que el grup posseeixi una estructura complexa, amb distribució de rols que
permetin la creació d'un moviment social.
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La Franja: entre la diglossia i el conflicte
L'estudi de la Franja presenta! per Martín et al. (1996) constituéix una bona mostra
de l'adopció del plantejament consensualista del plurilingüisme social. L'analisi estrictament sincrónica de la realitat de la Franja transmet una imatge d'estabilitat i solidesa en la repartició funcional entre el catala i el castalia en que la possibilitat que
hi hagl cap conflicte és repetidament negada de forma explícita (entre d'altres, a
Martín et al. 1995: 134, 136, 140, 146).
«La idiosincrasia de la Franja Oriental se nos ha revelado como claramente dig/ósica,
en el sentido más neutro de la palabra (cf. Ferguson, 1959). La diglosla o, mejor, el bilingüismo social de la Franja no son conflictivos y, como hemos visto, forman parte de la
vida diaria de los hablantes y se manifiestan de forma fuertemente imbricada (... ).»
(Martín et al. 1995: 146.)

Sense posar en dubte la fiabilitat de les dades manejad es en l'analisi, aquesta interpretació deixa sense resposta diversas preguntes a l'entorn de la solidesa de l'equilibri sociolingüístic actualment existen! a la Franja. En primer lloc, l'enquesta detecta
alguns catalanofons monolingües, pero només en les cohorts d'edat avan¡;:ada,
cosa que indueix a pensar que una analisi diacrónica proporcionaría una imatge
for¡;:a menys estable de la zona; de fet, els mateixos autors afirmen que la situació
es troba en procés de transformació («castellanización», en les seves propies paraules, a Martín et al. 1995: 63).
«Los mayores de 60 años (85%) y los adultos (83%) son los que más usan al1 00% la
variedad local con los vecinos. Sin embargo, solamente el 48% de los jóvenes manifiesta que la utiliza de forma exclusiva con esos interlocutores. Se trata de una diferencia
realmente Importante, que se debe atenuar, con todo, con el dato de que hay un 37,4%
de jóvenes que utiliza el habla local el 75% de las veces. Este descenso en el empleo
de la variedad local por los jóvenes refleja una cierta tendencia a la castellanización de
la Franja. De hecho, también son estos los que más usan el castellano con los vecinos
(3,81%) de modó exclusivo.» (Martín eta/. 1995: 63.)

D'altra banda, l'equilibri descrit contrasta ambles informacions proporcionadas per
altres fonts, tals com l'amena¡;:ade segregar-se d'Aragó i demanar l'annexió a Catalunya plantejada per alguns pobles de la Franja l'any 1996, la virulencia amb que la
premsa aragonesa sol atacar les iniciativas a favor de la !lengua catalana a la zona,
o les diversas iniciativas favorables al catala (des de la Declaració de Mequinensa
de 1984 fins ales demandes de cooficialitat de 1997), etc. (cf. Centre de Documentació en Sociolingüfstica 1996). En paraules d'uns altres investigadors de la mateixa
zona:
«Les darreres decades han suposat un goteig constan! de valors culturals i una presa
de consciencia de malta gent. (... ) Es dóna la curiosa circumsUmcia que avul a la Franja
hl ha més producció intel·lectual en !lengua catalana que en !lengua castellana, cosa
impensable fa uns anys. lla socletat en el seu conjunt esta velen! com !'alta cultura es fa
en l'altra !lengua propia, en aquella que abans no ensenyaven a l'escola.» (Espluga i
Capdevlla 1995: 63.)

Fet i fet, tot condueix a pensar en una situació més inestable del que es despren d'uria visió diglossica estatica, que si no pot ser descrita com de "conflicte" social virulent, sí que presenta coma mfnim un cert grau de tensió entre les dues llengües (o
conflicte llngüístic latent en termes de Ninyoles).
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Síntesi
En aquest capítol he;m repassat alguns dels elements fonamentals de les perspectives macrosociologiques que s'interessen per l'analisi de la llengua.
En primer lloc hem analitzat els grans tipus d'estructura social i el paper que la
llengua té en cadascun d' ells. Hem vist com la llengua ha anat adoptant un paper més
important en l'estratificació social en la mesura que les societats s'han anat industrialitzant i han anat adoptant models de vida urbans.
Al segon apartat hem repassat algunes de les variables fonamentals en l'estratificació social-classe social, sexe, etnia i nacionalitat, religió- i com aquests conceptes estan profundament relacionats amb la variació lingüística. Igualment, hem
vist com la noció de xarxa social ens resulta útil per tal d'entendre el paper de les relacions personals en la conformació del repe1tori, les ideologies i el comportament ·
lingüístics.
Finalment, al tercer ap~itat hem descrit alguns deis conceptes propis deis enfocaments macrosociolingüístics. Les nocions d'ambit d'ús, diglossia i conflicte lingüístic han conegut un exit més que notable en la sociolingüística catalana i internacional, especialment durant un ce1t període historie (cf. Vallverdú 1980). Tanmateix, la complexitat de tots aquests termes i l'heterogeneYtat de significats que. hom
els ha atribui:t aconsellen una certa reflexió sobre la seva utilitat actual. Podem dis"
tingir coma mínim dues perspectives en la utilització de cadascun dels termes. D'una banda, un ús deis termes amb perfils volgudament vagues i amb finalitats merament descriptives, com a eines que permeten sintetitzar les grans tendencies sociolingüístiques d'una comunitat. En aquest sentit, l'ambit no va més enlla de ser una
subdivisió de la realitat social en que pot mesurar-se l'ús relatiu d'una o més llengües; la diglossia no passa de ser una distribució funcional en llengua A i llengua B;
i el conflicte lingüístic no té unes connotacions més enlla del seu significat practicament col·loquial. Així, qualsevol comunitat -si més no plurilingüe- és susceptible
de ser descrita en funció deis percentatges d'ús de cadascuna de les seves varietats
en cadascun deis seus ambits, la qual cosa facilita la comparació transversal i diacronica, i una comunitat diglossica, en aquest sentit, és una comunitat amb una especialització funcional de dues llengües o varietats lingüístiques, independentment de
com s'hi arribi i de les comunitats implicades.
Més enlla d' aquest ús descriptiu fon;:osament vague, l'ús d' aquests conceptes és
problematic a causa de la gran quantitat d'implícits que duen aparellats i de les seves
nombrases - i contradictories- definicions. Especialment en el cas del tenue diglossia, sembla ciar que l'ús no adjectivat del terme (digibssiajergusoniana,fishmaniana, etc.) ha deixat de tenir sentit, per tal com sovint esdevé un obstacle més que
no pas una ajuda pera la comprensió.
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ACTIVITATS
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

.1 O.

De ben segur que en el vostre entorn podeu identificar mostres de diversitat lingüística i cultural. Quinas d'aquestes mostres creieu que poden donar lloc a desigualtats, i
quinas no? Podeu justificar-ha? Amb quina mena d'arguments?
Consulteu algun deis múltiples mapas de !'Europa de les llengües i/o deis pobles (podeu servir-vos deis que publica el Ciemen, del mapa etnografic i lingüístlc d'Europa de
Wehrli (Marí 1996: 33-34) o d'algun altre que inclogui tant les llengües minoritzades
com les oficials. Localitzeu un cert nombre de contextos plurilingües. En quins d'aquests casos el plurilingüisme social ha anat acompanyat de conflictes socials? En
coneixeu que no n'hagin registrat? Procureu confirmar les vostres impressions
mitjangant alguna de les obres de referencia sobre la historia deis casos que esmenteu.
El món rural i agrícola havia restat al marge de la industrialització i la urbanització. lntenteu entrar en contacte amb persones que hagin viscut la pagesia de fa més de quatre decades, i compareu la importancia que aleshores tenien per a la vida diaria la
!lengua escrita, l'escolarització i la llengua oficial amb la que tenen actualment. En
quins aspectes trobeu diferencies, i en quins semblances?
Els mitjans de comunicació apareguts durant l'epoca industrial requerien una gran
quantitat d'inversions i restaven sovint sota el control deis estats. Tant la radio com la
televisió han aparegut a Espanya en períodes de dictadura. L'Estat espanyol va trigar
més de vint anys a permetre l'accés regular de les llengües altres que el castalia a la
televisió, i el mateix han fet d'altres estats com el trances. L'explosió de les telecomunicacions per satel·lit i per cable propia de l'epoca postindustrial han permes l'aparició
de mirfades de canals de televisió locals i de cadenas internacionals. Analitzeu quinas
llengües astan a l'abast deis habitants de la vostra localitat mitjangant la televisió i la
radio.
La xarxa Internet constitueix una via de comunicació a l'abast de les comunitats lingüístiques minoritzades. Exploreu quina mena de recursos podeu localitzar a la xarxa
en varietats lingüístiques minoritzades. Podeu comengar des d'algun punt com vi/aweb, yahoo, olé, etc., i demanar informació partint de termes com aranés, timba sarda
«!lengua sarda», 1/ingua asturiana, etc.
Penseu en els grups socials de la vostra localitat. Seríeu capagos d'enumerar uns deu
trets fonetics, morfosintactics, lexics o discursius que caracteritzin el sociolecte d'un
determinat grup?
Ambla seva obra Pygmalion, George Bernard Shaw va il·lustrar el1912 com la varietat social d'una de les societats més estratificadas d'Europa anava profundament !ligada a la classe social del parlant. L'obra ha estat tradu'ida i adaptada almenys dos
cops en catala: l'any 1957 per Joan Olivar i l'any 1997 per Xavier Bru de Sala. Compareu les versions. Quinas diferencies hi veieu? A que les atribu'iu? Us sembla versemblant la caracterització deis sociolectes que hi apareixen?
Que espereu trabar dins d'un prestatge de música étnica? Discutiu per que (no) hi posarfeu un CD d'Eiton John, de Julio Iglesias o de Maria del Mar Bonet.
Els conflictes deis Balcans mostren sovint l'ambigüitat entre els termes etnic i nacional. Per exemple, segons la constitució iugoslava, Serbia, Croacia, Eslovenia, etc.,
eren nacions i tenien el dret de secessió, pero la premsa occidental, adregada a un
públic que majoritariament assimilava «nació» i «estat», trobava complicat de parlar
de guerra «internacional» en aquest cas. Analitzeu l'ús que fan els mitjans de comunicació d'adjectius com etnic, nacional, nacionalitari, civil, tribal, clanic, etc., en aquest i
d'altres casos comparables. Quinas conclusions en traieu?
Als comentaris deis grafics 2 i 3 sobre l'ús lingüfstic a Andorra hem barrejat a proposit

11.
12.

13.

14.

15.

16.
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l'ús deis termes etnic i nacional, de manera que els grups de francesas, portuguesas i
espanyols castellanoparlants eren considerats «etnias» o «nacions» de forma indistinta. De fet, si haguéssim seguit la terminologia anglosaxona els haurfem hagut d'anomenar «minories etniques». Discutiu la carrega ideologica d'aquests usos i justifiqueu per que cal servir-se d'una o altra fórmula.
Coneixeu alguna mena d'argot? 1 elements d'origen argotic? Enumereu-los, compareu-los amb els deis vostres companys i amb els deis diccionaris d'argot publicats,
com ara els de Vinyoles (1978} o Pomares (1997).
Podríeu identificar alguns elements que diferenci'in la parla masculina i femenina? A
que creieu que es deuen aquestes diferencies? Compareu els trets amb els que proposa Pujolar (1997}.
Enregistreu una conversa familiar i analitzeu quins trets (fonetics, morfosintactics,
lexics, discursius) diferencien la parla de cada generacló. Creieu que són representatius de la vostra zona? Sabrfeu identificar alguna varietat d'edat (del jovent o de la
gent gran, per exemple)?
Elabore u la vostra propia xarxa social a partir de les 1Orelacions que considereu més
rellevants en la vostra vida. Quina mena de caracterfstiques té? lntenteu identificar els
vostres usos lingüístics posant-los en relació amb cadascuna de les persones.
Quants en teniu en cada llengua? En tenlu de plurilingües-ésa dir, en diversas llengües? Compareu la vostra xarxa amb la d'algun/a company/a.
Confeglu una !lista deis ambits d'ús de la vostra propia comunitat lingüística i atribu'iulos la varietat que eis corres pon normalment. Fe u el mateix amb algun conegut vostre
que pertanyi a una aitra comunitat lingüística. Compareu la distribució per ambits.
Pot parlar-se de diglossia en el cas del catala i el casteiiMrances/italia en alguna de
les zonas del domini catala? 1del catala estandard en relació amb alguna de les seves
varietats? Justifiqueu les respostes.

CAPÍTOL

3

LA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA DE LA LLENGUA.
LA DIVERSITAT SITUADA
«[...]Entre nosaltres humans, déus! els mots són només per
entendre'ns i no pas pera entendre'Is: Són el comen~tament,
just un senyal de sentit.»
CARLES RmA

(1942) Elegies de Biervil/e, VII

«Quina Has tima, digué Rousseau, que els viatgers no siguin
també filosofs! IBougainviiie ([1729-1811] navegant frances,
autor de Voyage autour du monde [1771]), li respongué tot seguit: "quina 111\stima que els filosofs no siguin viatgers!"»
FRAN\:OIS LAPLANTINE

l.

(1996: 60)

L'antropologia i la llengua

En el capítol 2 hem presentat la relació entre diferents aspectes de 1' organització
social-les classes i les xarxes socials, el model socioeconomic, l'etnicitat, etc.- i
els usos lingüístics. En aquest capítol presentero els estudis sociolingüístics que es
fan des de la perspectiva antropologica.
Tot i que s 'hagin difuminat els límits entre les diferents ciencies socials (la
historia, l'antropologia, la geografía humana, la psicología social, la sociología ... ),
encara ara l'antropolo ia té uns trets es ecífics. L' antropología és «l'estudi de l'activita!_'?,~~i,~.~.~~,,2~.~~p~~!ll!1P~Egi1~S::..laf~.E}2~e» (Esteva
Fabregat 1996: 18). La cwtura és entesa com tot allo que 1' ésser huma pensa i fa per
viure en societats localitzades en el temps i en 1' espai, és a dir, com a~
de pensament, ~.IW.i~~.Lt~:!l99L9 . r.nUJa,n.~.ª"QLl~.Sc,®~d~spe,de..hu~a
adipiafal"'iñedl i l'ha modificat. L' antropología estudia la cultura sobretot de manera
microsOCío'lbg'i'c;,aiñf)''iñ~toéfesqualitatius intensius com l'observació participativa
en petits grups i comunitats.
En aquest capítol, en primer lloc desenvoluparem que caracteritza la perspectiva de !'antropología sociocultural. Tot seguit descriurem com aquesta disciplina

106

SOC!OLINGÜÍSTICA DE LA LLENGUA CATA LANA

LA PERSPECTJV A ANTROPOLOGICA DE LA LLENGUA

s'ha anat interessant perla llengua. En el tercer apartat ens centrarem en els objectius de 1' etnografía de la comunicació, que és com és coneguda gran part de la sociolingüística d' orientació antropologica. En un quart apartat, resseguirem els conceptes principals amb que treballa 1' etnografía de la comunicació. Finalment, presentarem les evolucions de l'etnografia de la comunicació i les aportacions que s'hi han
fet des deis pai'sos de llengua catalana.
Se so len distingir tres grans orientacions en 1' antropología: 1 1' antropología física, la sociocultural i la lingüística.

l. La llengua en la transmissió i la reproducció deis sistemes socioculturals.
La capacitat innata que té !'especie humana per parlar només s' activa si ens socialitzem i interactuem efectivament i afectivament amb d' al tres humans. A través de la
socialització primaria, mitjanc;:ant la interacció amb d'altres significants com els familiars i les xarxes de relació deis amics o del Vei'nat, els humans ens ancorem en les
experiencies immediates i ens donem la possibilitat d'interpretar-les. Cada comunitat proporciona als seus infants un~l?~!I2!2~5!)»l~!!!.<;St9,}:);~laP.$.~g!!~<U.~,c¡ue-Brüner
(1983) anomenafoi'ñtafs~íque'els permeten aprendre la llenguajuntament amb els
altres infants i amb els adults. Aquests patrons d'interacció són el detonant que fa
possible 1' adquisició de la llengua: s' adquireixen els significats i usos de les formes
lingüístiques a partir de la seva ocurrencia en contextos determinats. Així els parlants esdevenen competents comunicativament (vegeu 3.4.1) i són admesos coma
membres d'una cultura. Recordem «L'enfant sauvage» de Franc;:ois Truffaut
-l'hiterpret del qua! era Jean-Pierre Cargol; un gitano rossellones de parla catalana- o la historia de Marcos, un nen que als set anys fou abandonat a Sierra Morena i
hi visqué dotze anys en solitud aprenent «el cant deis ocells i el crit deis cervols; els
renous amb els quals ell creu que s'entenia ambla guineu, amb els llops o ambla
serp» (Janer Manila 1979 i 1982).
De fet, els aprenents nadius d'una llengua no tenen cap altra opció: el grup en el

- L'antropologiajfsica tracta de la genesi i variació de !'especie humana, a
partir de dades de la biología evolutiva, de la demografía i de !'arqueología. Com
que els membres de !'especie humana són organismes biologics, l'estudi deis éssers
humans ha d'intentar entendre el seu origen i naturalesa en el context adequat.
- Com que els humans han l!uitat per adaptar-se a una gran varietat de condicions naturals i artificials, s'han vist involucrats en una serie d'innovacions a les
quals ens referim amb el terme de cultura. L' antropología sociocultural s'interessa
per com es transmet i reprodueix aquesta cultura, quina relació tenen els sistemes
culturals i les formes d'organització social, quin paper tenen les condicions materials d'existencia en la comprensió que té la gent del món.
- En el decurs de la seva evolució cultural, 1' especie humana ha estat ajudada
pel desenvolupament de mitjans de comunicació, el més important deis quals és el
llenguatge. L' antropología lingafstica estudia precisament la relació entre elllenguatge en general i la cultura, entre una llengua determinada i un sistema sociocultural, i entre la lingüística i !'antropología.
Les relacions entre llengua i realitat, entre llengua i pensament, i entre llengua i
cultura han estat un tema sempre present en la historia del pensament huma des de la
filosofía, la psicología, la teoría literaria de la traducció, l'antropologia, et~. (cf. Argente 1996). Ara, abans d'entrar a presentar l'etnografia de la comunicació, és útil record~ c~m a mínim tres ra~ns perles quals, pe:_entendr~l,a cultura d'un grup huma,
e~ fa l~~~~l?_~nsa~~~-entendre n la llengua, un óeiS seus subststemes me~1exó'S:'~

,~_..~<'<;'l'!OfJ;"'",•o<'f~..--~.J!Wli'i!l"..")'l~~·~(\""·~·.;.-.....,,.,..,__ ;•.,.,...,..,'-1'-''"·"'"""\''l',¡<.ll~;-...-¡;;,."'4,'¡.··~1.1."1'"...,,~,;-~,,-~..._.,,,i~.'·~···"·',''~'~!'>~'-

_ , _ ....

l.
2.

3.

1:

La llengua va lligada a la transmissió i la reproducció dels sistemes socioculturals.
La llengua és un comportament normatiu.
La llengua reflecteix, refracta i crea la mateixa realitat que viuen els membres d' una societat.
.

E~

J
la tradició europea, sobretot francesa, els tennes etnograjia, etnología i antropología s'cntcnen com tres
tenncs lOclus¡us, L'etnograjia és l'obscrvaci6 directa, la recollida i la dcscripció de dadcs sobre els discursos els com~or~aments i l~s. idcolo~ies d'un grup huma detenninat. L'efllología té coma objecte Ja fonnulaci6 de les estru~tures obJ~cltvcs deis d1~erents t1pus d~ cultura. A partir de les observacions de l'etnograf, l'etnologia intenta arribar a interpretacmns ~és a~phes qu~ les estnctam~nt d'abast local: intentara relacionareis discursos, el comportament i les ideologies, i
el c~nJ~nt d .aquests m;ens, umb el funcionament general d'un grup sociocultural. U antropología seria el tercer nivell de
generahtzac¡6. El cone1xement a7umulat per l'etn~logia tbrneix a 1' antropologia la possibilitat de construir una teoria genera.! de la cult~ra humana. a. parur de la comparac16 entre totes les societats. Aquí emprarem el tenne antropologia en el
senlit més comu en la tradici6 nord-amcricana, és u dir, relerit tant al'antropologla coma l'etnologia «europees».
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qu~ei~~!Ü.S9~~~. t~:U1..P..a.!L~~J.~J~n~e.litru:.~.tf~~is~.r.Y.lt!H.a~t. Re.t~JJ)s. En un grup
sociocultural, la llengua ja li ve donada al nou membre i aquest s'hi emmotlla. La
llengua li permet objectivar les seves propies experiencies i rebre un posit de les experiencies d' altres éssers humans com ell, que van viure o viuen en un altre temps i
en un altre espai. Mitjanc;:ant la llengua l'infant integra aquestes experiencies en un
tot significatiu, i pot arribar a construir edificis de representacions simboliques,
allunyats del tot de !'ara i aquí de la vida quotidiana (Berger i Luckmann 1966).
2. La !lengua coma comportament normatiu. El comportament lingüístic és
regulat culturalment. La lleng~~.~udiada 2~s de 1'..~.n.tt:o,g~I~~J..~~>·•~~_,S~R:y~f,$l.
semblant a com s'estudia la manera de vestlf"(raíñoñil);··els haolts 1 costumsd'ali·-1~··manerr'é1Erófffiar'l''üianitzar:~r;t··rú'";¡:ªtñi~
meñia<éló'~Ta'cü'lñaira""~·astrül'·c¡ffif
. ( . .........,7 •.•• , •• J~.--~-· . ,--.\'l..."'"'. .!i1!,..·¡,¡,.,,.,.,
•.. ,. . .,. ,!\.....,. . .,. "'..... ~ ....... ..,.,.-,_]L . .,., ..,.,.............&,. !.R§._.
lfars,(eí ¡;·ar:eñtes.c) o la manera de comportar-se amb els altres (la moral). En tots
· aquests casos hi ha un individu que actua adaptant-se (en major o menor grau) a la
manera de fer del grup al qual pertany. En tots aquests casos el comportament de
l'individu no és completament lliure. Els grups en que participa li proporcionen un
quadre de referencia normatiu, una guia en relació amb la qua! pensa, actua i parla.
En un grup juvenil masculí, per exemple, l'absencia d'elements transgressors de
caracter sexual o escatologic pot ésser mal avaluada en la mesura que no s'ajusta al
que s'espera d'un estil (de parla, de vestir, d'actuar) masculí.
3. La ller;.JS,ua com a eina reflexiva i creativa. La llengua proporciona sistemes de cG:ssificació i representaéíó ere 'f'ii"realitaf.~l>er exemple, les llengües categoritzen de manera diferent el temps í l'espai o els participants en una interacció. La
llengua és també un recurs simbolic de creació d' aquesta mateixa realitat per part
deis parlants. Així, en emprar un determinat pronom personal d'adrec;:ament (tu,

voste,_~~dew~~ID:..@fi.~~tinlli~~~~f!.~l~~ó.~_?!~ d~ P~c;!~.2..~~~,:

ritat amb un m terlocutor (cf. 1' estudt class1c de Brown 1 Gllman T9bü 1la recerca so..-........... ,.,..~-~..... ,.-,.,..,.··,~·'···"····-"..:.,'J<;,.....~.,.,••"ll·"~od""'·.,..,.,'!:·"'1-:< ...,.,,., ......... .¡,-o¡,.,'>IMW'O!"'Jl.'Th'J4"P.=.,•• ,.I'I't~·,.....D111!-~."'""
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bre el seu ús en catala a Robinson 1979). Pero mitjanc;ant l'ús d'aquests pronoms
també podem establir aquesta mateixa relació social. La selecció d'un pronorn personal d'adrec;ament, d'una varietat lingüística, d'una entonació, etc., metaforicament associats a una relació social, perrnet construir aquesta relació.
Que la llengua és un element de representació (reflex o refracció) i de conformació de la realitat és forc;a ciar, com ens mostren les comparacions entre les cultures i els pobles. Si de cas, el que és obert és el grau en que es dóna aquesta conformació. L' aspecte creatiu de la realitat per part de la llengua queda en part emmascarat
en pobles amb tradició grafica. L'escriptura ha estat fonamental perque s'acumulés
el coneixement, pero alhora ha facilitat que la llengua es percebés com quelcom
fixat. Per als occidentals la llengua és quelcorn «exterior a la realitat, pel·lfcula fina i
sense consistencia, fins i tot convencional, fictícia», mentre que en les societats sense tradició escrita no es concep la parla com «Un acte d'idealització o d'abstracció
sinó, al contrari, com una participació en 1'univers englobador» (Kristeva 1981: 61 ).
L'antropoleg Bronislaw Malinowski [1884-1942] és qui ressalta que la llengua funciona COIIJ a vincle en l'activitat humana concertada, com una part de la conducta
humana. Es tant un mode d' acció com un instrument de reflexió.

tiJ.laven l'esperit de !'etnia, del poble, de la nació. La llengua passara a ser considerada el mirall de la nació. Alhora que els estats nació voldran homogenei'tzar lingüísticament els seus govemats, amplies capes de la població de les nacions europees emergents reivindicaran els drets i virtuts de les seves llengües (vegeu 2.1 i 4.2.2). A través
deis estats nació i de les mobilitzacions etniques i nacionals (vegeu 2.2.4) s'estén per
Europa la idea que hi ha un lligam necessari entre una llengua i un grup sociocultural.
Pero aquesta efervescencia europea de (re)creació del propi passat no era considerada antropología (o etnología). L'~!.~r:~~E2~
sobre «els altres», sobre els exotics. La creació de l'antropologta en termes maderos
áñ.ib'i"'eoraceTarño'TáCóñSOlicració deis grans imperis colonials (brit~mic i frances
sobretot) i deis grans estats expansius com els EUA i Rússia, a la segona meitat del
segle XIX i cómenc;ament del xx. Tant 1' antropología com la filo logia del segle XIX es
traben amarades de plantejarnents eurocentrics: les societats i les llengües haurien
seguit un procés evolutiu lineal que hauria condui:t a unes llengües i cultures més
avanc;ades, que, casualment, eren les deis mateixos investigadors, majoritariament
germanics (vegeu 2.1.2).
Fins a inicis del segle xx 1' antropología es caracteritza per un cert repartiment
de funcions. Els viatgers observaven i redactaven pero no teoritzaven. L'informe administratiu o funcionarial el feia un observador, pero era interpretat per un tecnic o
inteHectual que poc havia trepitjat el terreny i que rarament havia conegut directament la cultura estudiada. Poques vegades, eh els antropolegs, coincidien en una mateixa persona la curiositat perspicac; del viatger i la capacitat d'interpretació i d'irnaginació intel·lectuals del filosof. Wilhelm von Humboldt sera precisament una figura excepcional perque s'hi conjuminen no solament l'universalisme de l'iJ.lustrat i
l'interes pel particular del romantic, sinó també la tafaneria del viatger i la visió
teorica del pensador.

2. L'evolució de l'interes antropologic perla llengua
Sovint, .quan. cultures diferents han entrat en contacte, a través deis viatgers,
deis comel'Clants 1 deis colonitzadors, s'ha desvetllat la consciencia de la diversitat deis usos lingüístics, i s'ha tornat a plantejar el temarecurrent de les relacions entre la Ilengua i la realitat, el pensament i la cultura. Sobretot des del Renaixement i
des de 1' expansió i la colonització europees, en els segles xvr i XVII, el rnón occidental comenc;a a acumular un gran nombre de descripcions de les cultures i de les llengües am_b que entra ~n contacte i en. conflicte. En aquestes descripcions rnés o menys
anecdotrques es respua tant el reburg corn la fascinació pel que és estrany, per 1' alteritat. En el segle XVIII, ambla Il·lustració, es comencen a recollir i a classificar més
sistematicament aquestes observacions provinents deis viatges, de les exploracions i
de les conquestes. Rousseau, per exemple, convida a coneixer de primera ma els
móns exotics per ais europeus: afer treball de camp.
Aquesta documentació creixent sobre la diversitat cultural i lingüística va passar
a ésser encara més valorada, a partir deis finals del segle XVIII i durant el xrx, amb el
rom~ticisme. La filosofía delllenguatge alemanya, representada sobretot per Johan
Gottfrie? Her~er [1?~-1803] i Wil~elm von Humboldt [1767-1835], exposara que la
ll~~gua ~nfluetx declSlvament en le~ 1deologies, ésa dir, en les concepcions que els indrvrdus 1 els pobles tenen de la reahtat. Alllarg del segle XIX els romantics concebran
que la llengua és el posit i el fil conductor de la genu1nitat deis pobles. En el mateix

mom~~~~~!?§.!~~~¡,J:~dlwí!Ci~ii~:"

vés deis sts!,~.~es educ_atius .~~ -~x~~~si<?),.:. ~;~~~~ selef~io~!!Su~,~!!~~~a~
~egs;dna~mrtg'§, To1KI'5nSfes, i1terats 1 mtef.'IeCtüalS estucharan: 1 revaíont~aran la llengua, recorreran llo~arrets a la recerca de la puresa i la bellesa de la llengua
1 de la cultura populars, perque els cantes, les canc;ons, els romanc;os, ellexic ... , des-

Amb !'antropología nord-americana s'inicia !'antropología lingüística
moderna. L'antropologia comenc;a a desfer-se delllast de la tradició tant pel que fa a
la metodología -es difumina la dicotomia entre el treball de camp il'analisi teorica-, com sobretot pel quefa a la viS10Cie"laCfi'VerSitn.Míh'güísíica~,.aoanaóna
-revoi.ucionisme eurocentric.
Tant pera Franz Boas [1858-1942] corn pera la resta deis antropolegs nord- americans, que volen estudiar les llengües i les cultures de les poblacions ameríndies, totalment diferents de les europees i sense tradició grafica, és indispensable el coneixement de la Uengua de cada comunitat i la recollida i analisi de la tradició oral. En estar
mancats de recursos filologics per a la interpretació deis lligams entre les llengües
ameríndies, Boas no tindra la possibilitat de classificar-les geneticament i, en canvi,
recorrera a factors culturals per explicar-ne les diferencies i semblances. Comenc;a
així, amb Boas i els antropolegs que el succei'ren -ja sigui en la tradició nord-americana amb Edward Sapir [1884-1939], ja sigui en la britanica, a partir de Bronislaw
Malinowski- l'estudi comparatiu de l'ésser huma ert l'espai i en el temps des del
punt de vista social, físic i també lingüístic. I comencen així mateix a fer-se etnografies en que es recullen les dades mitjanc;ant el treball de camp i 1' observació participati va, característica central de la metodología antropologica.
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Es va imposant, sobretot des de Boas i els seus deixebles, una visió igualitaria
~;,Jél. <;Jix~~.~Ü<l:!..lirgiJi§.!i~~., D' una bana'aefrerüfen párál:1eiisínes"mec~rtics·'entre
1' evolució lingüística i 1' evolució cultural, que segueixen ritmes diferents, i per tant
es nega qualsevol jerarquització entre les comunitats lingüístiques. Com va sintetit,.zar grafic~ment Edward Sapir (1921/1949: 2_1~) <~pe.Ls.u.~ .• ~J~,.f~}-lll~.E~~-ü~,!~ca,

m.•

· ~~-!?~~~;:!,~~-~ c~s_t_~t ~-~I_p?~~~teE. ~~. M.~~~!;lo.vJa~9nm~UW2JL~J~,S~2~~.~~.a~§S
.§Al~::Q:~~~~!!'l.!· D altra banda, a partlr de les comparacwns mter1mguíStlques

que permetia l'acumulació de dades empíriques de !'antropología nord-americana,
alguns deis seus membres, com el mateix Sapir i sobretot el seu deixeble Benjamín
L. Whorf [1897-1941], reprendran el tema de la relativitat lingüística, ja plantejat
abans per Humboldt. La hipotesi de la relativitat lingüística -popularitzada
erroniament com la hipotesi Sapir-Whorf- en la se va versió més dura, la de Whorf,
estableix que 1' estructura de la llengua afais,:ona la representació de la realitat per
part dels parlants; així, el món exterior existeix, pero no és res més que un caos si no
hi intervé el sistema lingüístic que !'interpreta. Les conseqüencies d'aquest determinisme en les possibilitats d' arribar a un coneixement científic de la realitat i en les
possibilitats de comunicació interculturals són evidents i expliquen el resso (i la simplificació) que tenen aquestes teories. Les versions extremes d'aquesta teoría de la
relativitat lingüística estan molt desacreditades (cf. els balans,:os de Fishman 1980 i
Argente 1996). No hi ha un lligam directe i encara menys un determinisme entre
llengües i cultures. Si una llengua és única, ho és en els dos sentits següents: (i) una
llengua té uns elements analitzables i interpretables solament en el conjunt i en reJació a ella mateixa, i (ii) una llengua és un metallenguatge selectiu, un sediment de
!'experiencia col·lectiva d'un grup sociocultural.

3.

L'etnografia de la comunicació

En la tradició antropologica que hem descrit, la llengua encara no era un tema
central de la investigació sinó sois un requisit instrumental per accedir a la comunitat
estudiada i intentar entendre-la. Les etnografies mostraven que hi havia regles de
parla, és a dir que els E<[l~~ts j!§SOciaven maneres determinades de parlar temes o
formes deis seus mi~satg_e;s amb cfctéiiiiTñatscoñféxfósT1ícüvifáiS':"'t::Iévaf'Cfé~cfes~~;i'p:
ciüiiS'Ocasióña!S'Cí'raig~n~~""'~-;íl;;iíatS'ae·párlatüm'éTS"argots:·'¡)r-~g~;ies o recitacions
rituals, poques vegades les etnografies tenien com a objectiu descriure aquestes regles de parla. Així com hi havia reculls sobre medicina comparada, dret comparat,
siste~es de parentesc comparats, no n'hi havia sobre parla o llengua comparada.
Es en la decada deis seixanta del segle xx quan es constitueix amb fors,:a un corrent de la sociolingüística, aleshores emergent, que vol explicar aquestes regles de
parla coma tema central: l'etnografia de la comunicació. El1962l'antropoleg lingüista nord-america Dell Hymes en presentava el programa de treball:
[descriure] «allo que un infant interioritza sobre la parla, més enlla de les regles gramaticals i del diccionari, mentre esdevé un membre més de la seva comunitat lingüística;
[al!o] que un estranger ha d'aprendre sobre el comportament verbal d'un grup si vol
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participar de manera apropiada i efectiva en les seves activitats. L'etnografia de la parla
s'ocupa de les situacions i usos, de les estructures i de les funcions de la parla, per si
mateixos». Hymcs (1962/1968: 110).

Més endavant el mateix Hymes va eixamplar els objectius d'aquest corrent i va
passar a anomenar-lo etnografía de la comunicació (Hymes 1964): «no pas la llengua sinó la comunicació ha de proporciQnar el marc de referencia, dins del qual s'ha
de descriure el Iloc de la llengua dins de la cultura».
Els interessos de 1' etnografía de la comunicació són diferents deis de les perspectives dominants de la lingüística del segle xx -les estructuralistes, que estudien la
llengua com a codi i com a sistema que transmet informació, i les generativistes que
!'estudien coma modelo miran de la ment. Com hem vista 1.2.4, en totes dues perspectives la modelització de l'objecte d'estudi ha portat a seleccionar els aspectes més
descontextualitzats, més abstractes i, per tant, més homogenis i estatics de la llengua.
És precisament alla on per als «Iingüistes purs» s'acaba el procés d'interpretació, on
comens,:a la vida social i la feina de !'etnografía de la comunicació. Parafrasejant la citació de Caries Riba que encaps,:ala aquest capítol, podem dir que ~...illl!!.?.R~~~.s,Jin-

~f~si~ie~~~J;~eJffi~;ei;d~ ~g~;*%fr~~~~~i~w~iñ6~ts~l~~;Flú~[fa ~ab~treii~~~r~
1

tres i nosaltres passem a habitar-la. Els etnografs de la comunicació estudien 1' organització cultural deis usos lingüístics, és a dir; tot tipus de relacions concretes entre l'ús
lingüístic i els sistemes locals d'ordre social i de coneixement. Per exemple, els interessen tant les concepcions implícites i el sentit comú sobre el paper de la llengua en la
vida cultural i social, com 1' estructuració del comportament lingüístic. N'hi ha prou a
pensar un moment en el que cal saber fer per saludar o per parlar als infants. Quan saludem hem de saber a qui és apropiat adres,:ar un «Anam passant» o un «Anem fent».
Com hem d'interpretar aquests enunciats? Són aquests enunciats expressions ritualitzades que no cal prendre mai al peu de la lletra? Que ens diuen aquestes expressions
sobre la cultura i sobre el poder dels parlants? Quan parlem amb els infants,
mitjans:ant quins elements modifiquem la nostra parla, de manera semblant en tantes
cultures? Amb quins recursos prosbdics, morfologics, sintactics?
L'etnografia de la comunicació combina una metodología estructuralista, pro. vinent de la lingüística, amb un interes pels parlants reals, de cam i ossos, típicament
antropologic. En conj~nt, 1'~~~.?-,.r;2~!!!~.~~~-c?.~s}.~.~~~~~~§.2~~~-

~~f~~/amP~~~~i~;?~1~~MFct~~¡i!t~~s'V1~~~2~~1íl1t!Y~~i~;~~t~"iaa{~:~

gua permet i crea diferencies a !'interior deis grups humans i entre diferents grups
humans. La llengua es concreta en usos Iingüístics que són expressions i símptomes
de la diversitat social i cultural dels grups humans.
Temes de l' etnografía de la comunicació. La diversitat de l'ús lingüístic és
gairebé infinita, pero es poden sintetitzar els grans temes teorics de 1' etnografía de la
comunicació. Segons Duranti (1997:15) aquests temes es poden agrupar en tres
grans calaixos: 1' actuació, la indiciació i la participació.
(i) L 'actuació. Els etnografs investiguen l'actuació lingüística, és a dir, tot
allo que els parlants fan amb la llengua. En aquest sentit el terme té, com a mínim,
·-~ ........ -

.... ._.._....,,..,.__...,.

~"'_...,...."

xw••II'IY~"'

<~>•,¡.---~
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tres accepcions. En primer lloc, l'actuació s'oposa a la competencia o coneixement
abstracte de la llengua, de la mateixa manera que 1' I-language s'oposa a 1' E-language de Chomsky (1986). Aquesta actuació és un treball d'expert perque s'hi mostren
determinades habilitats per a determinarles funcions, siguin aquestes considerarles
universals o siguin particulars de cada grup sociocultural. Entre les primeres funcions, les de tipus universal, trobem les proposades per Karl Bühler --expressiva,
referencial i conativa- i les afegides per Roman Jakobson -metalingüística, poetica i fati ca. En can vi, pera Hymes i pera 1' etnografía de la comunicació, les funcions
de la llengua depenen de les relacions socials. En la practica, sigui quin sigui el seu
grau d' universalitat, aquestes funcions s' entrellacen en cada enunciat concret, bé
que en cada enunciat s'hi pugui distingir una fundó preponderant.
En segon lloc l'actuació és tot allo que es fa amb paraules, en el sentit amb que
Austin (1962) es refería als verbs performatius. En aquests verbs, una persona legitimada fa quelcom solament en enunciar-los. Així són verbs performatius «declarar»
(«Jo us deClaro marit i mullen>), o «prometre» («Us prometo que ho farem»).
En tercer lloc, 1' actuació és aquella acció humana en que es presta atenció especial a la manera C9m ~aí'~únícac1ó,'aíase\?'1t'tóf[if~:":Aqm1:~·rifncíi51Jfrir
cipalé's'1a''poet12a:'sf'seguim'Iá'class1!icaa6""Ci{;'Jtóiñ~~"T~kob;;n (1960). En el món
artístic la valoració estetica de la forma del que es diu és rellevant --en la narració
d'un cante, en la interpretació teatral, per exemple-, pero també ho és en les interaccions quotidianes. En qualsevol fet de parla, com damunt de !'escena teatral,
interpretem, guanyem o perdem el favor del públic, i sempre ho fem dins d'un marge
d'incertesa. Les narracions, els acudits, les endevinalles, les picabaralles verbals són
ocasions per exhibir habilitats i per produirplaer. L'actuació, en ésser sempre incerta, inclou necessiiriament un marge de creativitat i improvisació.
(ii) La indiciació (indexicality). Fa un segle que Charles Peirce [1839-1914]
va diferencíar ires ttp!;[:g[~~:.1l.JE.9N~!~2.,!es }"~,?,nes i_els ~.BjJ2s. Els símbols
són signes completament arbitrans (les quatre barres s"'i:íbre tóns groc ). Les icones
són signes que reprodueixen algun aspecte del referent, com alguns senyals de tr~m
sit (escolars, animals salvatges, etc.) o les onomatopeies. Algun senyal de transit representa un determinat animal, el qual, com en les sinecdoques, en representa molts
més. Les onomatopeies, com el bub-bub o el guau-guau en catala i en castella respectivament, intenten reproduir algun aspecte del so que representen.
Els indicis són signes que tenen algun tipus de relació amb allo a que fan referencia (per exemple, el fum amb el foc ). El fum esta relacionat físicament, en 1' espai i el temps, amb el foc, i passa a tenir significat a causad' aquest lligam. En.~]~ in- .

ber moltes coses sobre la seva posició social, sobre el seu origen geografic, sobre el
seu genere, sobre la seva edat, etc. Si diu dingú en lloc de ningú o m'etivo~o en llo~
de m' equivoco, podem intuir que no ha estat en contacte amb el catala estandard.; ~1
empra el mot alr;ament per referir-se al cop d' estat ~mb ~u e co~enya la ~u erra Ct vil
espanyola, podem su posar quina és la se va edat... Atxo es po~stble per.que la ~lengua,
en arrossegar una historia, evoca uns lligams amb un temps 1 un espa1 en que e~ van
usar uns enunciats determinats. Aquestes associacions, normalment no exclustves,
entre la forma lingüística i aquest context espaciotemporal és el que anomenem significat indicia!. El significat social n' és un subcomponent.
A través deis indicis els parlants (re)construeixen i posen a prova les seves
identítats i relacions socials. Com ja hem presentat abans (vegeu 3.1), els mots no
són sois eines d'identificació i descripció de la realitat: també tenen el poder de
construir part d' aquesta realitat. Les _<ill,erna~~~~..~U-~~-!Jltz...~t~l!.~!!B!!JL~(y~g_Ell

dJ~ifjfu~nQa...d~les..icones....uQ.ht.hA..~.~ml:>)<m~ª"¡,n¡:¡lt;=tiltl~ª'-·QJJ.~..f?n r.t:.f!?I,~I1.sH1' ·

en c~~~~!'"~m.!t~.!~.§ÍJ.l}b.ols,.~.yJn<tJY.JJmb,,~Ix~t:~~el}!_p~.. ~~-,1~U<?L.~Eb..!~~i:,~.
EfS mdtcis probablement més estudiats de la llengua són els díctics, és a dir
aquells elements lingüístics que connecten un enunciat ambla situació d'enunciació:
per exemple, els díctics assenyalen !'origen del discurs, !'interlocutor (els pronoms
personals comjo, tu,ell), el temps (adverbis com aquí, ací, alli), ellloc (demostratius
com aquest, aqueix, aquell), etc. Pero en la interacció verbal constantment emprem
d' al tres indicis a part deis díctic~ Si escoltem, per exemple, com una persona de la
nostra comunitat comenta com e¡a distribu'ida i decorada casa se va, arribarem a sa-

1

ca~~-?)·1'!.!". e~~?:~!,~· s.~~-"~~~~~~...~,:~q~_e,~!,~.~~~i~~~-g~e.P.~~·.~~,!~~L~~,~~ID'J!!N"W)a
deter~!!lit.c;la taentifat efritta, pol~t,t;~,. ~'(~~.~!, ..~!f: 1.,S.Rill.X~.~~W,!:<R~,~-?~Q~.cas.Qs J~~-

g]¡iits,.!J)lrñuna"'e'sc·on'"'él""'iñllñersió, al barn del Gornal de 1' Hosp~t~Iet de Llobregat, per exemple, les dues llengües principals en contacte, el catala 1 el castella,
s'associen i passen a ésser connotades en relació amb determinades activitats: «el
catalán en la voz de la maestra que explicaba cómo hacer un póster para la fiesta
del barrio; el castellano en la voz alta y directa de los niños trabajando, riendo, jugando y peleando» (Unamuno 1997: 3). (2) En dos grups juvenils informals barceIonins deis anys noranta «les v~eu...~ ~ta~~~~~~~!~~~! l~.s.f!g~~~~--~~~.!:!:~:,.
toritat de que els jo ves es distanctaven o es reten« (PuJo lar .1997': 28::-t), mentre que
eicastefi("inésliSáfénT''argofreñles"váiietatspopulars, era associat a la transgressió i a la masculinitat.
.
.,
Un d'aquests senyals d'indiciació són els apunts [o pistes] de contextualttzaczo
(contextualization cues), aquells elements que:
«permeten als parlants d'assenyalar i als oients d'interpretar en quina activitat estroben, com s'ha d'interpretar el contingut semantic i com cada frase ha d'ésser relacionada amb el que la precedeix o la segueix. [... ] Aquests elements es fan servir i es perceben habitualment pero poques vegades se n'és conscient o se'n parla directament. Per
tant han d'estudiar-se en el seu context i no pasen abstracte» (Gumperz 1982: 131).

John Gumperz i els estudis de sociolingüística interpretativa que ha encapyalat
han identificat molts apunts de contextualització en situacions de comunicació multicultural, en que és probable que es donin malentesos. Sense anar mé~ lluny, la interpretació deis apunts de contextualització seria diferent entre bornes 1 dones. Amparo Tuson (1988: 142-145) ha suggerit que el ~~sí» femení sol tenir una interpretació diferent que el «SÍ» masculí. El primer és interpretat perles dones con un senyal
de retroalimentació -significa «t' estic escoltant»-, mentre que el segon és usat
. .
. .
pels homes en el sentit de «hi estic d'acord».
(iii) Participació. La parla té lloc en actlVltats on els parlants part1c1pen en
graus diferents. La participació implica que es comparteixin recursos materials i
simbolics, entre els quals es troben les varietats lingüístiques, pero no implica que hi

114

LA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA DE LA LLENGUA

SOCIOLJNGÜÍSTICA DE LA LLENGUA CATALANA

hagi un control equitatiu d'aquests recursos. L'etnograf de lacomunicació ha de cartografiar els diferents nivells d'aquesta participació en les activitats i els diferents
graus de pertinencra als grups col·lectius.
A vegades la participació i la pertinencra es manifesten explícitament. Per
exemple, una persona éso no és socia d'una entitat i, per tant, esta o no autoritzada a
entrar o a prendre la paraula en una assemblea d' aquesta entitat. Pero el més freqüent
és que calgui estudiar quin grau de participació té un parlant a partir d'indicis de tot
tipus que podem trobar en la seva actuació.
Un vector de recerca en !'etnografía de la comunicació, desenvolupat després
perla sociolingüística interacciona!, és el procés d'interpretació mitjancrant el qual
arribem a saber, per exemple, si una baralla és de debo o és unjoc, una lluita fingida,
o ~~~""'~~mm,~,,,_..
si hem d'.
. r ta¡;,JJ.Jl,. .,~eniiildatcomítam;;nt'o'serlüsáment~l\fütf'sovillti~tfes"""ó~
..."""·'·-··"'··"-':'u.:>·-~·'-'·-..,~Hj;::0;J.oo,~J:.;:~:"''""'~~~·('''~·t\1.::::~9;~,.,:<~.;,;_~,>;.:;<1{>;;·"-t'-"W<t•4··"Ú·:-...:.-~'ll¡!
•P
ta no és un sí o un no, sinó un sí 1 un no molt mes borros (per exemple, sobre la mterpretació deljoc i de la comicitat, cf. Berger 1997: capítol1).
Etnografs, psicolegs, analistes de la conversa i sociolegs, entre d' al tres, analitzen el procés d'interpretació dels participants en una interacció fent ús del concepte
de marc (jrame) i d'altres de relacionats, com guió (script), esquema (schema) ofooting, que provenen de la intel·ligencia artificial, !'antropología i la sociología, la psicología i la lingüística. El~:.~~~M9}~~!!_t~~~,S.~,~.~~~-~~J?,..9,;t,~~~"~~~!~,~~"Le:,~
viu !,';~.E~r~~n.s.~.~qH~..~!S,.~St9X~.!~r.~n.4.~J~r~~h~~~- Aquest concepte deriva del maic
psicologic, proposat per Gregory Bateson (1972). Tant el marc com els altres conceptes reflecteixen d'una manera o una altra la idea que la interpretació va lligada a
les expectatives (cf. Wolf 1982 i Tannen (ed.) 1993). Són diferents apunts de contextualització, com l'ús de díctics, la posició del cos, la tria de llengua o varietat, etc., el
que ens permet escatir amb quin. marc un parlant participa en una activitat determinada i quines normes d'interpretació i d'interacció són apropiades en cada cas (vegeu 4.3). D' encra que Bateson introduí el terme, l'han desenvolupat sobretot
Goffman (1974, 1981) i Gumperz (1982).

Els objectius de l'etnografia de la comunicació. El mot etnografia pot entendre's de dues maneres: tant es refereix a un procés de recollida i tractament de dades
sobre el comportament i mentalitat d'un grup sociocultural, com al producte resul- ·
tant d' aquest procés, ésa dir, a una monografia o informe. L' etnografia coma procés
es caracteritza pel treball de camp i per l'observació participativa ambla familiarització consegüent amb grups socioculturals. L'etnograf és un «estrany professional»
(Agar 1981) que intenta entendre «des de dins» el comportament i les ideologies
d'aquests grups.
Hymes (1972: 43) va exposar fa anys que l'etnografia de la comunicació tenia
els objectius següents: (1) la comparació de la parla interculturalment, (2) la proposta de taxonomies, i (3) la construcció de models teorics explicatius d'aquestes taxonomies. Anys després podem dir que el primer i el segon objectius s' estan complint,
pero 1' etnografia de la comunicació esta tan lluny del tercer objectiu que més d'un ja
ni es planteja d'intentar assolir-lo.
La majoria de recerques en etnografia de la comunicació han descrit primfiladament les regles de la parla en diferents grups socioculturals de manera que s'han pogut
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comparar. La prioritat ha estat descriure, més que construir teories ex~licative~. Bastants etnografs de la comunicació es consideren satisfets si poden desc?"ure la vtda_social de la millar manera possible, sense amo"inar-se gaire pel descobnment de lle1s o
models socials. Per a Hymes, pero, les comparacions entre diferents regles de parla
haurien de tenir valor heurístic, és a dir haurien de permetre arribar a interpretacions
aplicables més enlla dels casos locals. Així, Hymes proposa una graella de components dels fets de parla, que vol que faciliti la comparació intercultural (vegeu la graella del parlantt o speaking, a 3.4.3). El mateix Hyme~ (1972: 44-~9) c~.~p~a, per
exemple, com diferents grups culturals valoren la quantltat, llargada 1~requ~ncta ?e la
parla. Mentre que per als aritama, de Colombia, el normal és ésser tac1tu~ 1 evasm en
la parla, entre els araucans de Xile «S' anima els homes a parlar s~mpre 1 parlar és un
signe d'inteHigencia masculina i de capacitat de comandament», 1 ~nn:e els b.ella coo~
la a la Colúmbia Britanica al Canada, s'espera dels parlants que s1gum engmyosos 1
p;ovocadors de manera que mantinguin sempre l'interes de la conver~a. J:. partir d'aquestes observacions, s' esperonen i estimulen interrogants sobre els cntens de valoració de l'exce1-lencia en la parla en la propia comunitat.
Comptem ja amb moltes monografies que detallen comen cadascun d'aquests
grups arreu del món hi ha alternatives apropiades d' expressió en determinats co~tex
tos socials i quines són les conseqüencies de la tria d'una d'aquestes alternattves.
Les primeres etnografies es van centrar en comunitats petites, for9a alllades i en~ap
sulades i normalment no occidentals. C. Geertz (1960), per exemple, ens descnu el
sistem; d'etiqueta lingüística a Java, mitjancrant el qual un nom?re de, mots i
d' afixos a més del seu significat referencial, tenen ciares connotacwns d estatus.
C.O. Fr~e (1964), perla seva banda, ens explica quina mena ~'activitat soci~l és
beure, quan es produeix, amb quina tecnica i com la begu?~ ;a lhgada a determmats
temes i formes lingüístiques a l'illa de Mindanao, a les F1hpmes.
.
Posteriorment s'han analitzat o comparat les regles de parla de dtferents grups
socioculturals o etnics. Així, Kochman (1981), contrasta els fets de parla de la població afroamericana als EUA amb els de la classe mitjana blanca: discussions, provocacions, bragging and boasting (exhibicions verbals de superioritat), sounding and
playing the dozens (jocs d'insults verbals), etc.
.
.
A partir de monografies com aquestes s'han comencrat a fer general.ttzacwns
transculturals sobre alguns aspectes de l'ús lingüístic, més enlla de .la comumtat loc~l.
Per exemple, Penelope Brown i Stephen C. Le~inson, \19?9~, a part1r de la comp~ac1ó
tle l'angles dels EUA i d' Anglaterra, del tamll de 1 India 1 del tzeltal dels mmes de
Chiapas a Mexic, juntament amb dades d' altres llengües, propasen uns ~ets pancult~~
rals de la cortesia. Judith T. Irvine (1979/1984), perla seva banda, examma fins a qum
punt la formalitat és un concepte aplicable en diferents grups socioculturals.

4.

Alguns conceptes basics en l'etnografia de la comunicació

Fins aquí hem presentat els objectius i els temes dels etnografs de la comunicació. Passem ara a descriure una altra eina de treball: els conceptes que empren. Con:
ceptes com (i) competencia comunicativa, (ii) comunitat i repertori lingüfstics, i (iii)
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situació, jet i acte de parla provenen sobretot de 1' etnografía de la comunicació bé
que siguin usats per les altres branques de la sociolingüística.
'

Aspectes de la
{
llengua més facllment
avaluables 1
quantlflcables
/

4.1.

/

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA

Els infants, en aprendre una llengua, aprenen una bona llista de convencions
tra~sn:ese~ ~ manting~~es a través de les interaccions que viuen en el seu procés de
soctahtzacw, a la famtha, amb la xarxa social, a través deis mitjans de comunicació
etc., les quals gairebé sempre ho són de manera implícita. Així aprenem a fer cose~
amb la llengua: aprenem a queixar-nos en un cua quan algú es cola, a riure i a fer riure, a plorar, a callar, a donar el condal en un enterrament, a donar conversa als pares
d'un nadó, a presentar-nos en un acte social, etc. En cada context aprenem a comportar-nos (més o menys) adequadament d'acord amb unes normes d'ús Iingüístic .
.. , ~er tal de d~scriure aquest conjunt d' habilitats, que inclouen la competencia ling~rst~ca chom:krana (vegeu 1.2.4), s'ha proposat el concepte de competencia comumcattva, que es:
<<.all~ ~ue un

parlant necessita saber per comunicar-se efica¡;:ment en contextos culturals

s1gmflc~( ... ). Mentr~ els estudiosos de la competencia lingüística tracten d'explicar

aquells as~ectes gra~at1cals que ~s creuen comuns a tots els humans independentment
de determmants socrals, els estudiOsos de la competencia comunicativa consideren els
parlants com a membres d'una comunitat, coma exponents de funcions socials ¡ traeten. d,'explicar com usen elllenguatge per autoidentificar-se i portar a terme le~ seves
actrvltats» (Gumperz 1972, vii, citat per Tuson 1995: 66).

. Molts d' ~!tres au~~rs han adoptat i refinat el concepte de competencia comunicativa. ~specralment utll és la proposta de Canale i Swain (1980) de subdividir-la en
qu~tre _t!P~s: la .co1~petencia gramatical, la competencia sociolingüística, la competencia dtscurstva rla competencia estrategica.
~~ competenc~a gramatical, coincideix amb la competencia tout court deis generatlvrstes, és a drr, es refereix al coneixement que té un parlant nadiu del sistema
de reg~es d'una llengua, el qual li permet produir i entendre un nombre indefinit
d'oractons gramaticals i reconeixer els errors i les ambigüitats gramaticals. La competencia socioling~ística és la capacitat d'adequació de les varietats lingüístiques
(geogr~fiq~es, soc1als, generacionals, funcionals ... ) al context d'un determinat fet
comum~atm: La compe:encia discursiva es refereix a la capacitat i habilitat d' enfilar
l~s or~cwns 1 els enunctats en general de manera que formin un text coherent i cohesm, d ~cord an:b .els requerii?ents de cada tipus de discurs (vegeu 3.4.3). La competencza estrate~zc~, en c~nv1, compren tot ti pus d'habilitats verbals i no verbals que
permeten corregrr 1 soluciOnar problemes comunicatius, tals com evitar determinades formes v~rbals que no s'han arribat a dominar correctament en una segona Uengua, proporcwnar una parafrasi d'un terme que no es recorda en un moment determinat, trabar un sinonim comprensible per a un interlocutor no nadiu etc
L~ c~.m~etenci~ com~nicativa és una hipotesi de treball assum'ida ~er bona part
de la hnguíst1ca aphcada 1 ha estat objecte demúltiples reformulacions (cf. Castella

/
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l. El desequilibri de tractament i avaluació entre aspectes de la competencia
comunicativa i aspectes de la competencia gramatical (a partir de Shuy 1977: 78 ).

GRAFIC

1992:103-113). En l'ensenyament de la llengua aquest concepte ha posat de relleu
que sovint els currículums i les pro ves d' avaluació prioritzen més el que és facil de
quantificar que no pas el que és crucial per a la comunicació. En el quadre 1 representem el pes desproporcionat que es dóna en el tractament i 1' avaluació als aspectes
de la competencia gramatical o ortografica mentre que es menystenen o ignoren els
de la competencia comunicativa. A 1' «iceberg» proposat per Shuy al grafic 1 s' avaluen més sovint els aspectes de la llengua que es tan més identificats, pero que no necessariament són més crucials en la comunicació.
A part de 1' estudi del tractament academic de la competencia comunicativa,
també convé coneixer la visió que tenen els propis parlants de cada comunitat o grup
socials del que significa «parlar bé». Fillmore (1979: 93) propasa que en la societat
nord-americana un parlant brillant era aquell que tenia les quatre habilitats següents:
«l. Que sap parlar una bona esto na, sense deixar temps morts, per exemple, els
2.
3.
4.

,
discjoquei.
Que sap parlar mitjan<;ant frases coherents, raonades i denses semanticament, tot dominant els recursos sintacticosemantics de la llengua.
Que sap dir les coses adequades en un ampli ventall de contextos.
Que és creatiu i imaginatiu en l'ús lingüístic.»

La competencia comunicativa no és un conjunt definit i tancat d'habilitats que
es vulgui arribar a descriure exhaustivament, per di verses raons. Com assenyala Berruto (1995: 84-85), per avaluar l'adequació a la situació sovint cal recórrer a una infinitat de factors circumstancials, que ni el sociolingüista ni ningú no pot arribar a
controlar del tot. D'alti·a banda, sovint es realitza allo que no és apropiat a priori, és
a dir, els parlants no s'emmotllen a les normes socials o simplement diuen el que no
volen dir. Els parlants sovintjuguen ambles normes socials i les manipulen, trencant
les expectatives de comportament i demostrant així que el parlant té un cert marge de
creativitat.
John Gumperz i la sociolingüística interacciona! o interpretativa que ell ha encap<;alat des dels anys vuitanta s'han dedicat a analitzar processos de contextualització local (vegeu els apunts de contextualització a 3.2), que porten el parlant-actor en
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una interac~ió a interpretar el que s'acaba de dir en relació amb el que ell sap i li permeten contmuar cooperant en la continuació de l'intercanvi comunicatiu.

4.2.

LA COMUNITAT 1 EL REPERTORI LINGÜÍSTJCS

La.unitat social que estudiem en sociolingüística és la comunitat lingüística: el
col·lectm de par~ants que es caract~ritzen perla seva densitat de comunicació i, per
tant, per una sene de trets compartlts. Ja Bloomfield (1933, vegeu 3.4) escrivia:
.
.«Imaginero un mapa enorme amb un punt per a cada parlant d'una comunitat, ¡
tmagmem que cada vegada que qualsevol parlant pronunciés una oració, es dibuixés en
el mapa una fletxa que indiqués el trajecte des del seu punt als altres punts que representen cadascun deis oients. Al final d'un determinat període de temps, posem-hi uns
setanta anys, aquest mapa ens mostraría la densitat de comunicació dins de la comunitat [... ]. Considerant ~¡ sistema de fletxes com un sistema, podem dir que els subgrups
estan separats per lfmes de feblesa en aquesta xarxa de comunicació oral.»

La ~elimitació d'~na comunitat lingüística pot ser senzilla en agrupacions petites,
soc1als for9a fixos. Les dificultats a l'hora de definir les comunitats
hngUishques augmenten, pero, a les zones urbanes - i els pa'isos catalans tenen percentatges d'urbanització molt elevats-, en les quals un nombre creixent d'individus
p~rtan~ a xarxes socials obertes i té rols socials fragmentats. ¿Hem de parlar de comumtats JU~tapo~ades en ~1 Principat d' Andorra, o d'una de sola integrada per ciutadans
de lle~gues pnmere,s ?1ferents, que comparteixen un marc polític, comunicatiu i social
espec1fic .(vegeu graflc 3, pag. 74)? I el mateix interrogantes planteja pera les zones
~etropohtanes de Barcelona, de Valencia, de Tarragona i de Reus i en les zones turístlques amb ass~ntan:ents estab,I~s d' estrangers. Les definicions de comunitat que presentero, a contmuac1ó, posen 1 emfasi en aspectes diferents.
.

~1l~~;s; 1amb rols

... l. El coneixement d'una mateixa !lengua. Heinz Kloss (1977: 225) un dels
m1c1adors de la sociolingi.iística, entenia per comunitat lingüística «el co~junt de
a llengua materna un sistema lingüístic determinat en les seperso.nes que te~en
ves d1vers~s va;1etats dwlectals, sociolectals, etc.», sense especificar si aquestes persones hav1en d estar agrupades o no. Aquest és l'ús tradicional del terme quan afirmem que «diem "bon dia" de Salses a Guardamar». Els catalanoparlants de 1' Alguer
forn:en ~~de la .co~unitat lingüística catalana, entes a en aquest sentit, bé que no es
trobm m mt~racc1~mn regularment amb la resta de catalanoparlants.
2. La mte~sltat relativa d'interacció. John Gumperz (1971: 101) se serveix
del term~ comumtat de parla (ell usa el terme speech community) per referir-se a «Un
grup socwl que pot ser o monolingüe o multilingi.ie, lligat
la freqüencia d' estruct~:es d'interacció s~~ial. i marcat res?ec~e a les zones que 1' envolten per una reduccw en aques~a freque~c1a de comumcac16. Les comunitats de parla poden consistir
en grups petlts. co~es~onat~ per 1~ interacció cara a cara o poden incloure grans zones, segons qum s1gm el mvell d abstracció que volem establir».

con:
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Segons aquesta definició persones de diferents orígens lingüístics poden arribar
a formar part d'una mateixa comunitat de parla. Així, un grup de joves, una escala,
un municipi, etc., poden constituir una comunitat, en la mesura que els seus
membres -de competencies, ideologies i comportaments lingüístics diferents- tenen una densitat d'interacció més intensa entre ells que cap a enfora, i en la mesura
que desenvolupen uns habits comunicatius propis.
3. Les ideologies lingüístiques compartides. Una comunitat lingüística, segons Labov (1972b: 120-121) «no és definida per un acord en l'ús d'elements lingüístics, sinó perla participació en un conjunt de normes compartides; aquestes normes poden observar-se en avaluacíons explícites o en la uniformitat de models abstractes de variació que són invariants en relació a nivells particulars d'ús». Així, per
exemple, N ova York forma una comunitat lingüística -si més no, la seva població
angloparlant-, perque tot i que els novaiorquesos tendeixin a usar variants diferents
de les mateixes variables, la majoria coincideixen en l'apreciació o opinió envers
aquestes variants. Recordem que, tal com s'ha explicat a 1.2.5, una variant és una de
les alternatives d'una mateixa forma abstracta o variable. Aquesta variable se sol representar perla realització més proxima a 1' estandard. La variant [in], a !'m walkin
«camino», té menys prestigi que la realització [ilJ] de la mateixa variable. En el catala central de la Plana de Vic, unes variants amb significat social similar són les de
la variable (A.) a treballar o poll. Les variants amb iodització són estigmatitzades i
aquelles amb realització palatallateral són valorades positivament, de manera que la
primera continua el seu vell procés de regressió (Vila 1989; Pons 1992). Dit en altres
paraules, se suposa que hi ha una considerable unanimitat en les normes socials,
pero no tant en el seu seguiment.
Aquesta definició de comunitat lingüística és de mal aplicar a les grans zones urbanes valencianes, catalanes o de les Illes. Fins ara s'ha aplicat a zones monolingües o
amb una llengua dominant o estable1ta clara en que hi ha unes ideologies lingüfstiques
for9a compactes. En canvi als territoris de llengua catalana les ideologies lingüístiques són menys compartides o consensuades: s'hi traben més escletxes i un desori
normatiu superior al de llengi.ies com el frances o castella. Aquesta manca de referents
normatius explica, per exemple, que la difusió del catala estandard comporti un plus
de convencionalisme. Al nostre territori practicament tota la població coneix l'altra
llengua oficial, a part del catala, i hi ha un conflicte lingi.iístic, cosa que explica que les
normes de referencia siguin canviants o de distribució molt desigual. La castellanització del sistema educatiu i l'absencia d'usos públics de la llengua catalana han impedit
que es coneguessin les varietats formals i de referencia catalanes, substitu'ides per
d' altres provinents de la llengua dominant. Encara ara la majoria de la població no coneix una varietat estandard del catala, en relació amb la qual judicar la resta de varietats del repertori.
4. Els usos lingüístics i un espai sociopolític compartits. Berruto (1995: 72)
propasa entendre un comunitat lingüística com «un conjunt de persones, d'extensió
no determinada, que comparteixen 1' accés a una serie de varietats lingüístiques i que
es traben unides per algun tipus d'agregació sociopolítica. El conjunt de varietats i
1' extensió de 1' agregació en qüestió canviaran en cada cas». Aquesta definició eclec-
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tica de Berruto permetria considerar comunitats localitats de dimensions variables,
des de pobles fins a grans zones com Perpinya, la regió metropolitana de Barcelona
o tot Catalunya, pero exclouria agregats socials petits (un grup juvenil, una escola),
que no tenen una dimensió política.
5. Els actes d'identitat. Finalment, alguns autors refusen referir-se a cap
ti pus de comunitat lingüística (i a d' al tres conceptes com !lengua, registre, dialecte). Basil Le Page i Andrée Tabouret-Keller (1985) propasen que en cada interacció els parlants seleccionen una de les múltiples variants disponibles -un determinat tret lexic, discursiu, morfologic o fonetic- segons la identitat del grup amb
que es voldrien associar simbolicament. Tot enunciat constituiría dones un acte
d'identitat. Així, és esperable que un individu alteri la seva autoidentificaeió segens el context -segons la xarxa social i 1' ambit- en que se situ'i, segons els
grups de referencia i segons els aspectes rellevants respecte als quals es compari.
Aquesta posició és congruent amb els camps de recerca d'aquests autors. Tots dos
han investigat varietats lingüístiques com els pídgins i criolls, que no solen disposar d' una varietat oral o escrita de referencia que funcioni com a vector homogeneYtzador de la variació interna.
Alguns autors com el mateix John Gurnperz (1962: 30-32) creuen més útil reservar el concepte de comunitat (de parla) pera petites comunitats locals de relacions primaries. Ara per ara, el més operatiu pot ser considerar que les comunitats
(lingüístiques o de parla) formen grups (sociolingüístics) que tenen dimensions diferents, des d'una colla d'amics fins a tots els pa'isos catalans, i que poden explicar diferencies significatives en els usos lingüístics. Cal, en cada estudi, recórrer a preves
de les al tres ciencies socials que donin suport a la nostra hipotesi sobre 1' existencia
d'una determinada cornunitat lingüística. Una comunitat hauria de constituir una
xarxa interior de comunicacions amb una densitat superior a la que es dóna cap a
!'exterior. Aquestes comunicacions s'haurien de donar tant en l'ús del terrítori (intensitat de mobilitat laboral diaria, pautes d'utilització de 1' espai urba per allleure,
etc.) com sobretot en les relacions públiques i interpersonals (xarxes socials, associacionisme, relacions en les pautes de consum cultural, pautes matrimonials, etc.) i
en la percepció deis mateixos parlants.
Els sociolingüistes solen prendre com a punt de partida un barri o comunitat
previament delimitat per d'altres investigadors socials. Així ho fan bastants estudis
variacionistes als pai'sos catalans (vegeu els fets sobre el canvi lingüístic a Petrer
(Gimeno i Montoya 1989), Pont de Suert (Alturo i Ture111990) i Benicarló (Pradilla
1993)). Si no tenirn la sort de poder-nos basar eri estudis socials anteriors (i solvents), caldra examinar fins a quin punt una unitat social és també una unitat d'usos i
normes sociolingüístiques. Un resultat possible sera que trobem unitats de pertinen9a i participació que s'encavalquin. Un fill d'un poble del Segria on practicament
tothom parla en catala, pot ser, durant la setrnana, un estudiant a Barcelona, on
s'adapta al catala central, i un treballador en castella en una assessoriajurídica i, durant el cap de setmana, pot ser soci d'un grup d'escalada d'alta muntanya, amb una
varietat especialitzada particular, i navegar per internet a mitjanit en llengua anglesa.
Els seus usos lingüístics indicaran aquestes acti vitats i aquesta multiplicitat d' espais

de participació. Especialment en zones amb g~an het~r?g.~ne'itat soci~cult~ra~. ¿~ la
oblació, s'haura de valorar, segons quina sigu1la deflmcro de comumtat lmgmst~ca
~ue adoptem, si els parlants del catala (o castella o fr~nces) coma segona llengua 1/o
els bilingües familiars seran considerats a part o conJuntament amb els parlants nadius d'una llengua.
. .. , . .
. .
El repertori lingüístic és la totalitat de recursos lmgmstics 1 comumca~ms
-les varietats d'una 0 més Uengües- a l'abast deis membres _d'una co~u~1tat,
tant passivament com activament. Aquestes varietats del reperton no es def~ne1xen
pels seus orígens o per la se va unitat estructural sinó pels se~s ~so.~. o funcwns e~
una cornunitat lingüística determinada. No interessen al socwlmgmsta tant. els,hmits interns sinó els significats socials i els prob~ex:ne~. 9u~ p~antegen les d1fere~~
cies lingüístiques. Per tal de descriure el reperton hngmst~c s. h~ ~e mostra~ ~1111
gam entre la distribució del poder social i polític, que canvra hl.stoncament, 1l a~a
luació ¡ imposició de rnaneres de parlar i d'escriure deterrn~na~es, que .ca~~1en
historicament. Cada codi 0 varietat passara o podra passar a md1c~r un s1gmfiCat
social determinat. En el grafic 2 rnostrem una proposta del reperton de la zona de
Barcelona (Tuson 1985):

Parlants no catatarís

__j popular (xava)

CATA LA

Barrl --

Parlants cata/ans

1

apijat (esnob)

__ _j gen! gran {barcelonQ
Edat ~ joves (catala a l'escola o no)
Culta__¡ purista,
1 de/acaba

Parlants no castel/ans

Origen
CASTELLA

Parlants caste//ans

-1

andalús
extremeny
aragones
gallee...

Edat ---11.', 2.', 3.' generació lmmigrant
Estandard(?), culta, del BOE
Cata/ans castellanltzats
Termes en cursiva

GRAFIC 2.

=algunas de les classificaclons emlques més freqOents entre els parlants de zona.

El repertori lingüístic de la ciutat de Barcelona. Font: Tus6n (1985b: 63-85).
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En aquest grafic !'autora presentava una proposta d'índex de les varietats lingüístiques de la ciutat de Barcelona. Ates el procés de bilingüització de la població
de !lengua castellana a la ciutat (el de la població de llengua catalanaja s'havia produi:t abans), i ates el nombre creixent de població nascuda a la zona que té el castena
coma primera !lengua, aquesta propostaja ha evolucionat.
Per fer un mapa sociolingüístic de la ciutat caldria disposar de dades sobre: (1)
el coneixement que es té de les varietats del seu repertori, (2) els usos que se'n fan, i
(3) les ideologies (vegeu 4.2) envers cadascuna d' aquestes varietats. Aquests tres aspectes caldria examinar-los en les seves relacions actuals i historiques, per tal de
coneixer, per exemple, com un sociolecte ha arribat a ésser valorat d'una determinada manera. Caldria en cada cas examinar aquests tres factors segons la distribució
social actual de la població i segons l'evolució urbana i social recents. Pel que fa al
coneixement disposem de les dades deis censos i empadronaments de població, que
es proporcionen a nivell de barris i d'unitats censals i tot (vegeu, per exemple, les dades deis barris de Barcelona a Reixach (ed.) 1997). En canvi, pel que fa a l'ús de les
llengües i de les varietats intralingüístiques barcelonines, tant socials com funcionals, encara en sabem relativament poca cosa (Boix en premsa, Payrató (coord.)
1998). Pe! que fa a les ideologies lingüístiques Ballart (1996) investiga el xava.
~ambé hi ha,u~s quants estudis sobre les alternances i tries de llengües, tant en relacwns espon~ames (Woolard 1992a) comen els mitjans comunicatius (Calsamiglia et
al. 199:). J:!I ha, dones, molt per descriure en el repertori barceloní i en el del conjunt
del ternton de !lengua catalana. Alguns deis interrogants pendents de resposta són
els següents. Que diferencia, segons les generacions, les diferents varietats de castella parlat a.Catalunya? Que caracteritza tant el xava o neoxava com l'apijat i quins
sectors socials abasten cadascun? Com ha canviat el procés d' aprenentatge i la varietat resultant, per exemple, el castella emprat per la població de primera llengua catalana? Quins són els usos i ideologies lingüístics deis bilingües familiars de la zona?
La llista és sens dubte inacabable.

4.3.
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LA DESCRIPCIÓ DELS FETS DE PARLA. LA GRAELLA PARIAN1T

Per tal de descriure el comportament comunicatiu, Hymes (1972: 56-59) va proposar tres unitats d'interacció, que, de majar a menor, són la situació, el fet i l'acte
de parla. Les tres unitats es traben ordenades en el sentit que la primera inclou la segana, i la segona inclou la tercera.
. Seg~ns .Hymes una situació comunicativa és una situació associada a la presencia o absencm de parla. Aquestes situacions no han d'ésser solament comunicatives.
Una festa, un~ missa, una classe, una cacera, en són alguns exemples.
.
Un jet o esdev~nim~nt de parla és una activitat que es caracteritza per un grau
Important de formahtzació deis usos verbals i que és definida pels membres de la comunitat li~güfstica segons aquests usos. Així, una conversa, un sermó, un dialeg entre mestre I alumnes o entre alumnes, i una estona de tertúlia en un descans són fets
de parla, que podrien formar part respectivament de situacions com una f~sta una
missa, una classe i una cacera.
'

L' acte de parla és per a Hymes la unitat més simple d' aquesta jerarquía de tres
unitats. En paraules de Hymes (1972: 57) «el ~ive~l deis actes de parl~ ~s tr~ba entre
els nivells de la gramatica i la resta de fets o sltuacwns d~ p~la.~erque Implica alhora les formes lingüístiques i les normes socials». La ~ehm1~aciO deis .a~:es de parla
de Hymes és més aviat laxa, i no coincideix necessana~ent a~b la VISI~ que ~n tenen d' altres corrents com 1' analisi de la conversa, la pragmatlca o la fllosofla del
llenguatge. Per a Hymes, podrien ser actes de parla enun~ia~s com ara Per l 'am~r de
déu, podries venir? Etfaria res venir?, Vine, pe; favor! 1 Vme!, t?ts els quals, s~ van
acompanyats de l'entonació adequada, es pot mterpretar que son precs. Tot 1 que
Hymes assenyali que els actes de parla són la unitat mínima deis fets de parla, no
sempre és així. A vegades l'acte de parla, tal com ~·entén Hymes, conté més d'un
enunciat, comen una salutació, tal com passa a 3A 1 3B:
3A: Ei, com va?
3B: Hola, tu. Com anem?
En les salutacions com aquesta els dos components o moviments (3A i 3B) formen una unitat: són parells adjacents en la mesura que una salutació exigeix la
presencia de 1' altra necessariament. Altres vegades un acte de parla pot ser fo:9a
complex. Un acudit, per exemple, pot formar part d'una co~versa (fet de parla), d1~s
d'una festa (una situació comunicativa). Pero aquest a~udlt pot e~tar format pe.r diversos elements (una narració, una serie de preguntes I respostes 1 una conclus16 ... )
abans d' arribar encara al nivel! de 1' enunciat. Com veiem, i com han estudiat la pragmatica i l'analisi de la conversa, els actes de parla són les unitats més problematiques de les proposades per Hymes.
.
.
.
A part de suggerir aquesta triple gradació entre sltuacwns, fets I a~tes ~e parla,
Hymes (1972) va propasar una graella de vuit macroelements per tal d ana~~tzar els
fets de parla: participants, actes, raons o resultats, local, agents, normes d mteracció i interpretació , to i tipus de discurs. Les inicials d' aquests vuit elements formen
l'acrostic PARLANTT (SPEAKING en angles) (Hymes 1972: 65). Aquesta graella
proporciona unitats etiqu~s, que poden facilitar la c?m~aració deis usos lingüístics
en diferents comunitats. Es ciar que, en cada comumtat I en cada fet de parla, caldra
examinar, si hi són aplicables, com aquests elements s' entrelliguen i es jerarquitzen.
Passem ara a comentar cadascun deis components del P ARLANTT en detall (al costat del seu nomen catala indiquem l'equivalent respectiu en angles).
1. Participants [participants] (f.arlantt). Com hem vist més amunt (3.3) la
participació és un deis grans temes de !'etnografía pe;que s'hi in~louen tots els ~r~~
cessos complexos que assenyalen com els parlants son pr?ta~omstes en un~ actlvitat. En destacarem dos aspectes. D'una banda convé descnure n els trets socmls, g~
neracionals, sexuals, de poder ... Un participant amb més poder pot alterar amb mes
facilitat les restriccions que imposa un determinat tipus de format de discurs (vegeu
tipus discursiu més endavant). Així, un dignatari pot negar-~e a res?ondre una pregunta en una entrevista o pot assenyalar que una pregunta és m~prop1ada ~n la mesura que té més poder que el periodista. D' altra banda cal exammar de quma mal)era

(
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els actors estan involucrats en el fet de parla. Hi ha dos nivells d'analisi: a) el rol deis
participants en el conjunt de la interacció, per exemple el monopoli de les intervencions que té un professor en les anomenades «classes magistrals» o un capella en el
sermó catolic, o els rols asimetrics de la majoria d'entrevistes dirigides, i b) el rol en
cada acte de parla. Un participant esdevé destinatari d'un torn de parla i d'una mirada, per exemple, i deixa d' ésser-ho en el tom següent.
Tradicionalment se solía distingir entre emissor i receptor, de manera que es recollien molt poc els matisos de participació reals. En primer lloc cal diferenciar entre
el parlant -que emet físicament el missatge- i 1' emissor, és a dir 1' origen real o
fictici del missatge, de la mateixa manera que diferenciem entre el receptor i el destínatari final del míssatge. Presentem-ne dos casos. En una roda de premsa, el portaveu d'una institució és, com ens diu el mateix mot, el parlant que porta la veu d'un
altre que és l'emissor. El portaveu és un mediador, que tot i ésser present, és secundan. El mateix fenomen pot assenyalar-se per a 1' oient/destinatari del missatge.
Quan un adult s'adre<;a a un nadó que va acompanyat de la seva mareo del seu pare,
potser 1' «oient» és el nadó. L' adult mira el nadó i li diu: «Quins ullassos més bonics»; pero el destinatari final és la mare o el pare, que són els qui poden agrair
aquest elogi, no pas el nadó.
En certes situacions comunicatives el poder deis participants esta prefixat o fins
i tot fet explícit. En un judici, per exemple, 1' estatus deis participants esta especificat
clarament, l'estil de parla esta prescrit rígidament i les formes d'adre<;ament deriven
d'aquesta identitat social definida. En la majoria d'interaccions espontanies, les manifestacions d'aquest rang de poder tant en la posició espacial comen el desenvolupament de la interacció són fruit d'una negociació constant: els mares d'interpretació són molt oberts.
La te aria del disseny de l 'auditori (audience design) de Bell (1984) és un intent
d'esquematitzar alguns dels nivells principals de participació. Bell parteix de la premissa que la variació estilística d'un parlant respon no pas al control conscient sobre
la parla sinó que és una resposta a les característiques deis membres de l' auditori, les
quals afecten la interacció. Segons el seu paper en la interacció, els membres de 1' auditori es poden classificar en una serie de cercles concentrics, a partir d'un nucli on
se situaría el parlant tenint en compte tres criteris: percepció, ratificació i interpel·lació (vegeu quadre 1).
Si el parlant té consciencia que !'interlocutor (o interlocutors) X pot sentir les
seves paraules, X sera considerat percebut. Si el parlant considera X indos en la interacció, és a dir que té el dret a intervenir-hi, per exemple, prenent el següent torn de

paraula, el considerara ratificat. Sí el parlant s' adre<; a específicament a !'interlocutor
X, X sera interpel·lat.
.
. . .
.
Un exemple habitual d' aquesta gradació de n.lVells de part1C1pac1ó sena ~1 següent. En una conversa de cafe de tres per~ones 1, en un torn de parla en que .una
d' elles s •adre<;a directament a una altra, la pnmera es el parlant, la segona el destmatari i la tercera és l'oient. Una quarta persona asseguda a la taula del costat, a una
distancia des de la qual el parlant pot pensar que segueix la conversa, tindria el rol de
membre conegut pero no ratificat de l'auditori, ésa dir, un «escoltapets» en catala
popular. Finalment, el parlant pot intuir que algú podría escoltar la conversa sense
percebre'l directament; a 1' exemple del caf~, una porta .entreoberta pot fer que el ~ar
lant parli més fluix per evitar que algun ment potenctal (eaves~ropper en.angles),
com un cambrer o un cuiner, sentin accidentalment -o escoltm a proposlt- allo

QUADRE

l.

Quatre graus de participaci6 segons Bell (1984: 160)

Destinatari
Oient
Escoltapets (overhearer)
Oient potencial (eavesdropper)

Percebut

Ratificat

Interpe[./at

+
+

+
+

+

+

que esta explicant.
. . . ,
Bell prediu que l'efecte que cadascun d'aquests graus de ~art1c1pa~1ó te en la
variació lingüística (en els díctics, en les formes verbals, en la tna de var~etat o Uengua) i paralingüístics (en l'esguard, el ~onta~te c~rporal, etc.), es corre~acwna am~ el
seu major grau d'involucrament: destmatar1 > 01ent > escoltapets > .ment P?tenc1al,
en el cas que el se u poder en la interaccíó sigui igual. Si aque~ta eqm.va~encta de poder no es dóna, un participant amb un involucrament secundan o tercian (un escoltapets, per exemple) pot condicionar decísivament els trets de la parla:
,
2. Les seqüencies d'actes [act sequences] (Pªrlantt) es refere1xen a 1 orde~a
ció de la forma i del contingut d'allo que es diu: comes diu i que es diu. En una clt.ació directa, per exemple, es dóna la forma i ~1 conting~t d:u~ m~ssatge: «1 em va d1r:
"Et mataré si no pares de cridar."» En canv1, en una c1tac16 md1recta ~s dóna el_ mateix contingut d'un missatge pero amb una forma diferent: «l em va d1r que pares de
.
.,
crídar d'una punyetera vegada.»
Els membres d'una comunitat lingüística saben que la mterpretac10 de la parla
depen d' aspectes seqüencials de la comunicació, que estudia primfiladament 1' analisi de conversa (cf. Cots et al. 1989 i Tuson 1995). Una proforma com el verb «fer»
pot canviar completament d'interpretaci6 segons quin sigui el context verbal immediatament anterior, com veiem a lB i a 2B:
l.

2.

A: Ajudes la teva mare?
B: Ha faig cada dia.
A: Prens el pel a la teva mare?
B: Ho faig cada dia.

De la mateixa manera es poden analitzar els efectes de la seqüenciació dels temes tractats. En angles nord-america, per exemple, és apropiat, des~rés d',un c?me~
tari elogiós entre dues persones que s' acaben de presentar, que el qm rep 1 elog1 es hmiti a respondre amb un «Gracies», coma:
1.

2.

A: Oh, parla molt bé l'angles!
B: Gracies.
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Una resposta a 2 en que es minimitzés l'elogi, del tipus «No en sé pas gaire»,
«Ui, no sé si l'aprendré pas mai», seria forc;a inusual. En canvi, aquests torns en que
es redueix l'elogi són habituals en una interacció similar al sud d'Europa.
3. Les raons [ends} (Par.fantt) poden veure's, des del punt de vista de la comunitat, com els resultats (outcomes) socialment esperables d'un fet de parla, o des
del punt de vista de l'individu, amb els seus objectius (goals) particulars. Unjoc esportiu, per exemple el golf, té coma finalitat esperable l'activitat física o lúdica. Alhora, els individus poden prendre-hi part amb objectius laborals: guanyar noves relacions entre l'elit empresarial per aconseguir un lloc de treball més ben pagat.
4. La localització o situació [situation} (Parlantt). L'organització de l'espai i
el temps d'un fet de parla té dos components. El primer, que anomenem escenari, es
refereix a les circumstancies físiques, de caracter universal: a quina hora?, en quin
punt geografic?, en quin angle d'una habitació? Hi ha fets de parla que exigeixen escenaris mo1t específics: unjudici s'ha de celebrar en una determinada sala; en canvi,
una miss a catolica, o, encara més, una conversa entre amics, pot tenir lloc en escenaris molt diversos.
El segon component de la situació, que anomenem escena, es refereix a les definicions psicosociologiques o socioculturals del fet de parla i és molt més contingent
a cada comunitat. <<Una escena de llit» o «fer una escena» són etiquetes d'escenes de
fet de parla actuals, mentre que «una petició de ma» als pares de la núvia era una escena més aviat d'una societat patriarcal, actualment menys freqüent.
Cal examinar quins límits té l'organització espaciotemporal i com s'estableixen. Per exemple, en la mitja part d'un espectacle el públic deixa peces de roba a
les cadires coma penyora per indicar quin és el seu seient. De manera semblant, en
les cues els individus senyalen el se u espai, en la seqüencia d' ordre. En unes oposicions, en canvi, la posició deis membres del tribunal sol ésser clarament preestablerta.
Podem diferenciar els límits externs deis interns d'una interacció. Els límits interos són els de la mateixa interacció. En la conversa es negocia el seu final
mitjan9ant apunts de contextualització: una valoració o avaluació acostuma a ésser
un senyal de pretancament, un avís que es vol cloure la comunicació. Posem percas
«M'ha agradat molt trobar-te». La funció d'aquest enunciat és similar a la deis diferents toes de timbre que adverteixen que una representació teatral és a punt de comen9ar.
Els límits extems són els que separen una situació de parla d'una altra. Un fet de
parla pot canviar quan hi ha una modificació en els participants, en les seves relacions de rol o en el focus central d'atenció i sobretot en els proposits o objectius comunicatius. Els límits entre fets comunicatius són sovint assenyalats per indicis com
un període de silenci i, tal vegada, per un can vi en la posició corporal. Aquests límits
poden condicionar 1' aplicació o no de les normes socials. Així, en una escola, les
tries de llengua poden ser diferents a les aules i als menjadors i patis. En les aules
d' algunes escales de Catalunya, per exemple, en els anys vuitanta i noranta, era esperable que s 'hi usés sempre el catala. En can vi, 1' adaptació cap a 1' interlocutor seria
apropiada en els altres espais.
5. Agents [instrumentalities] (Parlªntt). Aquest component inclou tres aspec-

tes: (1) el canal o mitja de transmissió de la parla (oral, escrit, telegrafie, corren electronic); (2) les formes de parla, ésa dir les diferents varietats lingüístiques disponibles en el repertori d'una comunitat, que es defineixen segons els trets de l'usuari
(les varietats sociolectals, generacionals, geografiques) i segons l'ús (les varietats
funcionals o registres), i (3) els elements paralingüístics (prosOdics, gestuals,
cinesics, proxemics ... ).
6. Normes d'interacció i interpretació [norms} (Parla11tt). L'analisi etnografica d'un fet de parla ha de proporcionar informació sobre les normes que guien
el comportament deis parlants, tant sobre aquelles normes del sistema sociocultural
general dins del qual el fet de parla té lloc com sobre aquelles normes específiques
d'un grup social i d'un feto situació de parla en concret. Les normes donen un marc
d'interpretaci<): la transgressió es defineix en relació amb un canon (vegeu també el
capíto14 més endavant).
Hi ha normes socials explícites i implícites. Les normes socials explícites són
objecte d'estudi i d'inculcació a través de les institucions que les imposen com a
ideal que cal respectar i maldar per seguir, especialment en aquelles circumstancies
que demanen un ús reflexiu o controlat de la llengua. Els llibres d'estil, els manuals
de bones maneres, els llibres de divulgació i prescripció en són un exemple. Lamajoria de normes socials són, pero, implícites. La norma social en un grup juvenil
s'inculca mitjan9ant la ridiculització i l'emulació, per exemple, i no pasa través de
condemnes o exposicions de principis. Les contradiccions i con trastos entre les normes explícites i aquelles al tres d'implícites, que rarament són l' objecte d'una reflexió conscient, són un terreny privilegiat d'estudi pera l'etnograf de la parla. L'observació sistematica i repetida deis comportaments quotidians d'un grup li ha de permetre descobrir «les normes amagades», que els grups no dominants sovint mantenen enfront de les normes oficials o dominants.
L'efecte de les normes socials en els usos lingüístics varia segons quin sigui
1' aspecte del codi lingüístic afectat, segons les aptituds individuals, i segons el gr~u
d'intervenció conscient que l'individu tingui en el seu comportament. La mateixa
quantitat de producció de parla és establetta normativament, com podem observar en
les transaccions comercials en cultures diferents. En un regateig sobre el preu d'un
producte entre un client i un venedor en un mercat barceloní o alcoia, es parla molt,
fótt i recorrent a for9a elements gestuals. En un mercat, a Korpa, un llogarret aimara
a l'altipla deis Andes bolivians, en canvi, el regateig a !'hora de bescanviar productes és pdtcticament silenciós. Vegem ara dos exemples de normes d'interacció i interpretació: la coordinació en la conversa mitjan9ant els torns de parla, i les tries de
llengua en interaccions intergrupals. ·
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a) La coordinació. En la conversa, els parlants coordinen les seves intervencions i assenyalen de quina manera hi participen: per exemple, quan i com interrompen i quan s'encavalquen ambla parla d'altri. A moltes societats mediterranies, fins
ara és apropiat, en un determinat context informal, interrompre i fins i tot encavalcar-se ambles intervencions d'altres parlants. Hi solen haver ben poques pauses entre intervenció i intervenció. Si aquestes pauses es prolonguen massa segons, els participants sospiten que la conversa no rutila i, per tant, s'hi senten incomodes. En can-
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~
dHil~gs ~n _les p~l: lícules ?el d~rector danes
\ Dreyer, per exemple) o entre els atmares de 1 altlpla bohv1a, els sllenc1s entre toros
de parla són considerats normals.
Així, un solapament o encavalcament entre dos toms de paraula pot no ser ni tan
sois percebut per un parlant de Gandia, pero és considerat una interrupció inadequada per un fill de Copenhaguen.
b) Les tries de !lengua. En comunitats multilingües, els parlants empren una
o una altra llengua o totes dues alhora segons les situacions. Aquest ús és guiat per
normes socials, que sovint són el posit d'imposicions en etapes historiques anteriors.
Actualment en la zona de Barcelona els ambits públics no oficials de masses (de
lleure, comercials ) en les grans arees urbanes semblen associar-se amb un major ús
oral de la llengua castellana. En aquesta zona, en les relacions comercials orals entre
clients i venedors, per exemple, la llengua castellana sol ésser la llengua triada inicialment, per dues raons. D'una banda perque el castella és la primera llengua majoritaria en bona part dels barris de la zona. En segon lloc, perque les normes socials
afavoreixen que s'usi. La convergencia lingüística del venedor de llengua castellana
cap al client catalanoparlant es produeix a vegades, pero no és una norma de compliment obligat. En canvi, la convergencia lingüística del venedor catalanoparlant cap
al client castellanoparlant és un comportament que es dóna per suposat, bé que no
sempre es doni.

Aquests tipus no s'haurien de confondre amb els fets de parla, tot i que sovint coincideixin. Així, per exemple, podem dir que algú «sermoneja» perque el format del seu
discurs remet al format prototípic d'un sermó de missa catolica, pero es pot produir
en un context completament diferent.
La competencia comunicativa d'un parlant, fruit de la seva experiencia en multitud de fets de parla, li permet reconeixer el tipus de discurs que esta sentint o llegint. De la mateixa manera que si sentim «vet aquí una vegada ... » esperem que a
continuació vingui la narració d'un conte, en moure el dial d'un aparell de radio, el
membre d'una comunitat pot identificar els molts tipus de discurs que s'hi presenten: un debat, un noticiad, una tertúlia, un concurs, una intervenció d'un oient, una
classe magistral, etc.

1 vi, en els pai.'sos nordics europeus cf. els

4.4.

L'EVOLUCIÓ DE L'ETNOGRAFIA DE LA COMUNICACIÓ

Des dels anys seixanta !'etnografía de la comunicació, ja diversa en !'origen,
s'ha diversificat encara més tematicament i teoricament.
L'abast tematic: !'etnografía de les instituci9!l~~ Després que inicialment, seguint la tradició antro{oiúg!ca 'éiomináñt,'ffioit;;; etnografies descrivissin grups no
occidentals, actualment molts etnografs estudien la diversitat lingüística i cultural de
sectors de la societat d' origen. En les grans ciutats europees, posem percas, s' analitza la logica del formigueig deis passatgers del metro i del mercadeig d'uns grans magatzems o el procés de recuperació d'un grup d'heroYnomans de barri. Trobem,
dones, etnografies urbanes i/o d'institucions en diferents camps economics, jurídics,
sanitaris, esportius, etc.
En aquestes institucions, en que sovint no hi ha grups socioculturals relativament ai.'llats, no té sentit o no és possible de fer-hi una observació participativa íntensiva. L'investigador sol pertanyer a la mateixa societat i no cal fer el costós aprenentatge d'una llengua. En canvi, la densitat de problemes dels etnografs d'institucions,
no és menor sinó diferent respecte als problemes deis etnografs de petites comunitats. Examinem, per exemple, que passa en les etnografies en el camp jurídic, un sector social on és prou conegut que l'extensió de la llengua catalana s'enfronta amb
obstacles estructurals potents (vegeu 4.1.6). Com relata Casanovas (1995), el procés
de recollida de dades és feixuc per diferents raons:

7. Too clau [key] (Parlantt). El to és la manera, l'esperit, comes fa una interacció. La parla té moltes expressions per referir-s'hi, probablement perque el to ens
diu amb quin marc cal interpretar tot el fet de parla. Així podem dir que algú parla
d'una manera formal (o informal), seriosa, sarcastica, sardonica, en broma, pomposa, ironica, escoltant-se, etc. Els indicis per interpretar el to d'un fet de parla són proporcionats per nombrosos apunts contextualitzadors (vegeu 3.2.2 més amunt), especialment per trets pros Odies i paralingüístics. Els trets prosüdics es caracteritzen perque sovint es poden desmentir, són esborrables (Labov i Fanshel 1977: 46, citat a
Duranti 1992: 59):
«la manca de claredat o separació en els senyals entonatius no és un límit accidental
d'aquest canal, sinó que n'és un aspecte essencial i important. E}s parlants tenen menester d'una forma de comunicació que pugui ésser desmentida. Es un avantatge poder
expressar hostilitat, posar en dubte la competencia d'altri, o expressar amistat i afecte
de tal manera que puguin ésser desmentits en el moment que algú ens en demanés responsabilitats d'una manera explícita».

l.
Tot i la gran importancia pera la interpretació deis fets de parla d'apunts contextualitzadors com aquests, no són representats per !'ortografía convencional i requereixen procediments de transcripció específics.
8. Tipus de discurs [genres] (Parlantt). Els tipus de discurso generes són diferents maneres d' organitzar el discurs, que tenen característiques formals específiques que arriben a ser categoritzades en un grup sociocultural: conferencies, mites,
endevinalles, poemes, anuncis, acudits, debats, mítings, pregaries, editorials, cartes
al director, esqueles, etc. La mateixa conversa col·loquial és un tipus de discurs.

2.

3.
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La disponibilitat de temps de !'investigador i de les persones que treballen
en el camp és baixa perque la dedicació laboral és fragmentaria.
L'investigador forma part de la mateixa societat i molts informants tenen
una formació també superior i, sobretot, tenen una imatge per defensar. Si
la institució es troba en un procés conflictiu de canvis, aquest treball de
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treballen en un camp de relacions anomenat «administració de 1' estat».
Molts són funcionaris públics i coneixen que estan subjectes a diverses regulacions.
De la mateixa manera, en cada camp -el sanitari, el deis serveis socials, l'esportiu, el deis mitjans de comunicació de masses ...- caldra descobrir-ne la logica
interna per tal d'arribar-ne afer una descripció etnografica i situar-hi els usos lingüístics (vegeu 4.1.3).
L 'abast teoric. Actualment en 1' antropologías' intenta anar més enlla del simple inductivisme. L' etnograf pot, dones, propasar conjectures i interpretacions atrevides sobre la cultura que observa: la sensibilitat del viatger i el filosof que esmentavem en la citació inicial d'aquest capítol comencen a trobar-se en les mateixes
persones. Ara la feina deis etnografs esdevé especialm~nt envitric~llada p~rqu~
1' ai:llament deis grups estudiats en les primeres etnografles ha esdevmgut gmrebe
insolit. En la majoria de grups socioculturals de les aglomeracions urbanes les pautes de pertinenc;a i participació són fluYdes i dinamiques i s'hi entrellacen els aspectes locals i els globals. L'etnograf s'ha de fixar en els petits detalls de les interaccions cara a cara, ha de saber descriure comen el discurses (re)creen i es transmeten
les estructures de coneixement i d'acció socials, i alhora ha de saber relacionar
aquests detalls amb les forces socials que travessen la interacció en qüestió.
La multitud de treballs des de 1' etnografía de la comunicació no han arribat encara a establir ni taxonomies ni models per a la descripció de la diversitat lingüística
situada. En part perque, com hem vist més amunt, alguns etnografs ni pretenien anar
més enlla de les descripcions. I sobretot, perque els etnografs que pretenen anar més
enlla de les descripcions són molt conscients de la complexitat deis fenomens que
estudien. La diferent valoració deis factors locals i globals que expliquen com són
els usos lingüístics i la forma de connectar els uns amb els altres, és un deis elements
que diferencia més la manera de treballar deis etnografs de la comunicació i deis sociolingüistes en general. En sociolingüística es debat sovint quin context cal tenir en
compte per descriure i explicar els usos lingüístics, una conversa per exemple. En
aquest debat hi ha dos pols:
- D'una banda, per als sociolingüistes que adopten una posició més microsociologica, la feina consisteix exclusivament o sobretot a observar directament comportaments socials particulars de grups petits, per tal d' entendre i relacionar els seus
significats, sense fer gaires reflexions sobre aspectes generals de 1' estructura social
en el seu conjunt (la distribució del poder) o sobre aspectes més universals de la cultura. Les consideracions sobre aquests aspectes més globals es deixen de costat perque es creu que farien perdre profunditat en l'analisi de la interacció en qüestió, sovint centrada en l'estructuració dels elements lingüístics.
- D'altra banda, per als sociolingüistes que incorporen consideracions macrosociologiques la manca de contextualització política i social d' algun fet comunicatiu
és una limitació important de l'analisi. Així, es creu que cal examinar la coordinació
o la cortesía en una conversa en els seus detalls (els torns, les interrupcions, l'obliqüitat... ) tenint en compte la matriu de factors extralingüístics que incideixin en 1' ac-
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tuació, la indicació i la participació. Si no, hi ha el risc de creure que cada interacció
es crea sobre la marxa, sense restriccions socials exteriors.
L' etnografía de la comunicació no constitueix dones un camp integrat, amb models establerts, tot i els afanys programatics deis seus pares intel·lectuals, Dell
Hymes i John Gumperz als anys seixanta. Probablement ni es pretén arribar a enunciar regles de la parla, perque aquestes no es poden fer explicites completament. A
tot estirar s'intenten descriure els processos d'interpretació mitjanc;ant conceptes
com el de marc. Dins d' aquests horitzons de recerca més humils i centrats en el procés de comunicació, hi ha un bon grapat de perspectives proximes, que plegades
contribueixen a fer entendre la diversitat lingüística situada. Algunes d'aquestes
perspectives són l'interaccionisme simbOlic (Blumer 1969), la microsociologia de
Goffman (Wolf 1982, Drew i Wootton (eds.) 1988), l'analisi de la conversa (Tuson
1995), la pragmatica (Yule 1996) i l'etnometodologia (Coulon 1987).

5.

L'antropologia lingüística en la sociolingüística catalana

En les ciencies socials sovint es plantegen de nou preguntes queja s'han fet en
el passat, pero de manera diferent. Per aixo té sentit passar revista al que s'ha fet i
comparar-he amb el que es fa ara. També aquesta comparació té valor heurístic.
Hi ha una gran quantitat de materials d'interes antropologic en la recerca i recuperació historica de la cultura popular als paYsos de llengua catalana, de la Renaixen~a en~a (Prat 1976). La recuperació de la can~ó, de la poesia i de la llengua popular, des de la dialectología, la filología en general, la folklorística (des de Manuel
Mila i Fontanals i Maria AguiJó, fins a Antoni Maria Alcover, Joan Amades i Manuel Sanchis Guarner ... ) té com a base un afany de recerca de la genu1nítat, de preservació i reconstrucció d'un passat. Jocs, embarbussaments, can~ons, endevínalles,
roman~os, poemes, rondalles, etc., proporcionen dades de gran interes, molt fragmentaries, en que dominen els materials d'origen rural. Aquests materials, bé que
molt rics, tenen limitacions metodologiques importants (vegeu la censura al can~o
ner a J aner Manila 1979, o les estrategies de recollida de da des d' Antoní Maria Alcover (1988 [1906]) i de Joan Amades a Anguela et al. 1990).
L'antropologia sociocultural propiament dita entra als pa!sos de llengua catalana
sobretot des deis anys seixanta-setanta, en bona part des de 1' entrada a la universitat de
Claudi Esteva-Fabregat (Prat i Martínez (eds.) 1996), i les creacions posteríors de
l'Institut Catala d' Antropología i de l'Institut Valencia d' Antropología i Sociología
(Calvo 1997).
A tots els páisos de llengua catalana la industrialització, i més tardanament la
terciarització, han sostret terreny al món rural tradicional. Actualment valencians,
balears i catalans són sobretot urbans. De la mateixa manera l'antropologia dominant tendeix a ésser urbana. La diversitat estudiada és la de les propies ciutats i la de
les institucions d'una societat majoritariament de serveis, on les tendencies globalitzadores i les locals competeixen i es combinen cada vegada més. Els rituals de les
festes de moros i cristians valencianes són ben dístints dels deis aplecs de sardanes a
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la Catalunya Vella o deis de les festes de Sant Joan a Ciutadella. Els treballadors de
cadenes de muntatge de la Ford a Almussafes o de la Seat-Volkswagen a Martorell
tenen normes de comportament ben allunyades de les deis ensenyants o deis alts
executius de les grans empreses. I aquesta diversitat varia. A finals deis anys noranta, berbers i arabs del Magrib vénen als pa'isos catalans buscant feina, mentre molts
alemanys passen la jubilació a les zones turístiques deis territoris de parla catalana.
Als pa'isos catalans, l'etnografia de la comunicació s'inicia amb els treballs sobre l'alteman~a i la tria de llengües de Calsamiglia i Tuson (1980), que s'han vist seguits per una bon reguitzell de treballs de Boix (1993); Nussbaum (1990); Vila
(1996); Pujolar (1997) i Unamuno (1997), entre d'altres (cf. Boix i Payrató 1997 per
a un estat de la qi.iestió). Hi ha pocs estudis de tipus antropologic amb interes sociolingüístic que hagin estat fruit d'un llarg període d' observació participativa (Barrera
1985, 1995, Woolard 1989, 1992a, Pujolar 1997, Unamuno 1997). El que sí que trobem són estudis monografics o de caracter general sobre aspectes identitaris que
afecten centralment o tangencialment la llengua (Bernabeu 1982, 1984; Mira 1985,
1990) o reflexions de política lingüística, des d'un relativisme cultural d'arrel antropologica (Junyent 1998) . S'han investigat també les relacions entre el plurilingüisme i biculturalisme i 1' etnicitat (vegeu la revista Ethnica [1971-1985] de la Universitat de Barcelona, i Cucó i Pujades (coord.) 1990).
Dues línies de recerca etnografica, amb interes sociolingüístic, semblen abrirse: (a) la recerca sobre identitats i (b) la recerca sobre usos lingüístics en ambits institucionals.
a) Els usos lingüístics i els ambits d'identitat de la població (local, regional,
nacional, per genere, social...) i la seva relació amb identitats etnolingüístiques i
usos lingüístics són tractats per Piqueras (1996) i Pérez de Guzmán (1997) al País
Valencia. A Catalunya les identitats etnolingüístiques, sobretot de les generacions
més joves, han estat investigades a Santa Coloma de Gramenet (Rodríguez 1993) i a
!'Hospitalet de Llobregat (Ros 1998), a l'area de Barcelona. McDonough (1986)
descrigué l'evolució (lingüística també) de l'elit de la burgesia industrial que crea i
mantingué el Liceu a Barcelona.
b) Usos lingüístics en ambits institucionals. Pels carrers de les nostres ciutats i zones turístiques -de Calvia, Benidorm o Lloret-, per les aules i els patis de
les nostres escales, perles emissores deradio i perles sales d'espera dels nostres
hospitals, trobareu una diversitat cultural i lingüística que es manifesta en diferents
normes d'interpretació i interacció. En aquestes situacions les possibilitats de maJentesos a !'hora d'interpretar els missatges són molt grans, especialment greus si es donen en aquelles situacions en que es controla i decideix l'accés d'un individua una
posició social, com una feina, una prestació social (els gate-keeping encounters).
Trobem ja recerques d'etnografia de la comunicació sobre alguns d'aquests ambits
institucionals: el dels debats televisius (Calsamiglia et al. 1997), el de la instrucció
universitaria (Cots 1993) i el deis centres de primaria (Tuson 1985, Unamuno 1997),
mentre que en falten de centrats en moltes altres institucions socials, com el camp
medie, jurídic, polític, sindical, comunicatiu, etc.
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Síntesi
En el primer apartat d'aquest capítol hem presentat com !'antropología sociocultural estudia tres vessants de la llengua: la llengua en la transmissió i reproducció
deis sistemes socioculturals; la llengua en els comportaments normatius, i la llengua
com a eina reflexiva i creativa.
En un segon apartat hem descrit l'evolució de l'interes de !'antropología perla
llengua. Tot i que les relacions entre el pensament, la realitat i la cultura, d'una banda, i la llengua d'una altra han estat una constant de la historia del pensament, va caldre esperar a la filosofia delllenguatge alemanya (Herder i Humboldt), i sobretot a
1' antropología nord-americana (Boas i Sapir) perque la llengua esdevingués un tema
central d'estudi i no sols un instrument pera l'accés a comunitats desconegudes.
En un tercer apartat hem presentat !'etnografía de la comunicació: els seus objectius (la comparació intercultural de la parla, la construcció de taxonomies i de
models explicatius) i els seus temes principals (1' actuació, la indiciació i la partidpació).
En un quart apartat hem passat llista als conceptes basics amb que treballa l'etnografia de la comunicació, apareguda als anys seixanta: competencia comunicativa, comunitat i repertori lingi.iístic, i situació, fet i acte de parla. Hem detallat especialment els vuit components d'un fet de parla perque aquesta és la unitat mitjan~ant
la quall'etnografia de la comunicació compara l'ús lingüístic en diferents comunitats. Aquests vuit components se solen recordar amb 1' acronim de les seves inicials,
parlantt, i són els següents: els participants, les seqüencies d'actes, les raons, la localització o situació, els agents, les normes d'interacció i d'interpretació, el to i el tipus
de discurs.
Finalment he m mostrat la diversificació posterior de 1' etnogrfia de la comunicació i l'evolució propia d'aquests estudis en la sociolingüística deis pai'sos de llengua
catalana.

ACTIVITATS
1.

2.

Proposeu fets de parla freqüents en situacions comunicativas for9a ritualitzades (a)
del món privat (un brindis d'una cerimonia de casament, una felicitació en una cele·
bració familiar ... ) o (b) d'ambits públics de la vostra localitat (un pregó de testa majar, un sermó d'una cerimonia religiosa, una invitació al ball d'un discjoquei...). Trieu
un fet de parla de cada tipus ( públic i privat) i descriviu-ne els elements a partir de la
graella «parlantt>• de Hymes. També podeu comparar dos fets de parla similars amb
finalitats també heurístiques: per exemple, dues instruccions d'entrenador esportiu
en clubs de sectors socials diferents, o dues al·locucions de dues religions (o de
dues línies dins la mateixa religió) diferents. Per triar aquestes comparacions podeu
consultar professionals que han d'entrar en contacte amb rituals de sectors socials
molt diferents: fotografs que fan reportatges de casament, capellans o jutges que
oficien les seves cerimonies, venedors que ofereixen productes (pisos, vestuari, mobiliari...).
Elaboreu una llista de les varietats que formen el repertori de localitats deis Pa'i&os
Catalans, comparables per algun criteri:
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a)
b)

Demaneu a dues persones -una d'edat avangada i una de jove- que significa
per a elles que una persona sapiga parlar bé.
Demaneu a persones d'edats similars quins deis seus coneguts saben explicar
acudits. Una vegada hi hagln pensat, demaneu-los per que creuen que en saben.

A (a) esperem que apareixeran visions puristas de la !lengua, entesa coma codi fixat,
regulat. A (b), en canvi, suposem que es descriura un model de competencia comunicativa no oficial.

5.
6.

7.
8.

1.

Pel nombre de població similar, pero de zones d'administració política diferent.
Per exemple, el municipi de Sant Boi de Llobregat i el de I'Aiguer; Perpinya i Santa Coloma de Gramenet, Alacant i !'Hospitalet de Llobregat, Elx i Terrassa.
Per una especialització ocupacional similar, com les poblacions turístiques de
Pas de la Casa, Banyuls, Lloret, Salou, Calvia i Benidorm.
Per contigüitat geografica o semblanga en !'estructura ocupacional de la població, bé que a bandes diferents d'una mateixa frontera politicoadministrativa, com
Llívia i Estavar (Cerdanya) o Molió i Prats de Molió (Ripolles i Vallespir) a la frontera francoespanyola, o localitats del Baix Cinca i del Baix Segria a la frontera catalanoaragonesa. Les zones turístiques tenen un interes sociolingüístic especial
pel pes que hi té la població treballadora temporera i la població visitant,
particularment heterogenia.

Podeu usar com a material de partida les analisis del repertori de grans zones urbanas com Barcelona (Boix 1993; Marí 1996); Valencia (Ninyoles 1996); Palma (Mari
1994) i Alacant (Montoya 1996).
3. lntenteu descobrir la concepció que té la gent sobre la competencia comunicativa.
Aquesta concepció té dues vessants. La primera es pot centrar en els trets d'una actuació que la tan excel·lir. La segona se centra en aquells trets del participant en una
actuació (el cap d'una empresa, un rector de parroquia, el líder d'un grup juvenil...)
que la tan ésser valorada positivament. Suggerim que:
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Propase u fets de parla que són o han estat freqüents en la gent gran de la zona on vivi u i indiqueu-ne !'escena i l'escenari més habituals. Per exemple «ter l'amistat» i ••ter
visita». Doneu-ne el nom, en casque n'hi hagi. Compareu aquests tets de parla amb
els seus equivalente entre els joves.
Suggeriu fets comunicatius en que l'emissor no coincideixi amb el parlant.
lndiqueu normes d'ús lingüístic apreses explícitament. Podeu ter un intent de recordar
advertencias que us feien (o tan) quan éreu intants, o observar les que es fan actualment als infants. Exemple «dóna les gracias», «digue-li adéu", ••no parlis amb gent
que no coneguis», «espera a parlar quan et toqui», etc.
Demaneu a una persona d'edat avangada i a un jove que us expliquin amb quins interlocutors cal triar voste, vós o tu. Pode u comparar-ha amb Robinson (1979).
Als pa'isos de llengua catalana s'han codificat ja models per a l'ús formal. Com que
aquests models s'han vehiculat de manera molt desigual, tant socialment i generacionalment com territorialment, les varietats socials i tuncionals a vegades no són prou
conegudes ni reconegudes per part de la majoria de la població, de manera que no
són emprades consistentment. De la llista següent d'enunciats valoreu quin és adequat, no adequat o incoherent peral grau de formalitat d'un telediari o telenotícies. lndiqueu en cada cas: A (apropiat), NA (no apropiat). lndiqueu NC (no consistent) si
creieu que en l'enunciat hi ha elements corresponents a nivells de tormalitat diferents.
Assenyaleu aquells elements que us han tet seleccionar una de les tres opcions.

2.

3.
4.
5.

6.
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La vaga de/14-D, la vol capita/itzar /U per enfonsar el PSOE
Estan d'alló més contents
Com us trobeu avui, senyora Maria? Contineu apalancada?
La cosa més cutre que he vist ha estat, benvo/guts col· legues, la metodología que
han emprat en 1/ur recerca
Per tal d'ajudar-vos [e3u'5awza] a eliminar el malestar que crea la presencia de
bandes fatxes, aquest equip rectoral esta decidit a emprendre tates les accions
que calgui per tal que l'ordre al campus sigui respecta!
Dialeg a Pigmalió de G. Bernard Shaw (adaptació de Joan Olivar). Barcelona: Ed.
62, 1986, pag. 64:

SRA. JORDANA:

RosETA:

«Semb/a que el temps canviara.
No m'estranyaria que tinguéssim pluja».
«Les baixes pressions que predominen en la Mediterrania occidental
especialment en el golf de Lleó, sembla que tenen tendencia a derivar
vers /'est. Altrament, no hi ha indicis de can vis importants en la sítuació
barométrica, 1/evat d'un petit centre de pertorbació en el Pírineu suboríen tal.»

9.

Proposeu denominacions per a la manera de parlar d'un personatge públic i caracteritzeu-la pel que fa als trets de l'usuari (varietat social, generacional, sexual, geografica, relació amb la norma est~mdard,etc.) i pel que fa als trets del context d'ús (varietat
funcional). Passeu la vostra denominació a un company perque intenti també caracteritzar la parla que hi correspon. Finalment compareu les dues descripcions.
1O. Les normes socials consideren apropiat que en dirigir-nos a persones desconegudes
en espais públics tractem únicament de determinats temes. Un tema molt admes és la
informació horaria. Així, és normal i normatiu demanar l'hora a algun vianant dient-li:
«Quina hora és, perfavor?» o «Que té hora, si us plau?». Proposeu quatre enunciats
adregats a un interlocutor desconegut en espais públics que estiguin també admesos
socialment.
11. Dins d'aquests possibles enunciats a interlocutors públics no identificats, n'hi ha que
es produeixen sense que l'emissor pugui ten ir cap indici local sobre la identitat i/o preferencia lingüística d'un receptor concret, parque s'adrega a molta gent alhora
(exemple (a)) o parque no pot veure ni sentir el seus interlocutors (exemple (b)).
a)
b)

12.

«Qui és l'últim?•• (client demanant tanda en una cua d'establiment comercial).
«Que ara tan les portes d'una manera que t'obren des del pis i no sé que lis tens
de dir parque t'obrin, jo vai trucar a tots els pisos menos al d'ella, me preguntaven
"quién es" finses que la porta se va abrir, que ja ho havia tet altres vegades, vai
entrar, vai gafar !'ascensor.» (Ramon Solsona (1989), Figures de ca/idoscopi.
Barcelona: Quaderns Crema, 161).

Proposeu tres fets de parla d'aquest tipus per observar-hi aquestes tries de !lengua.
Per tal de trobar-ne us suggerim (1) resseguir el cicle anual de testes i actes de masses de la localitat on viviu; (2) observar situacions de parla en que es controla l'accés
deis individus a una posició o activltat social (els gate-keeping encounters), i (3) trobar-ne de presents i comparables arre u deis pa'isos catalans, per exemple, sales d'espera de centres d'atenció primaria del sistema de sanitat públic.
Recollíu mostres de negociacions de llengua, ésa dir negociacions sobre quina és la
llengua base d'una interacció. Diferents membres d'un equip podeu demanar, per separat, informació telefonica a un mateix número d'atenció al ciutada (d'una companyia
de telecomunicacions o d'una oficina d'atenció al públic de l'administració pública, per
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exemple), mantenint sempre la !lengua catalana, seguint sempre estrategias de cortesia negativa. Transcriviu la interacció. En casque l'empleat no s'adapti a la !lengua del
client i demani a aquest que tri'i el castella, observeu quinas estrategias de cortesia
empra.
Examineu en equip les normas d'ús que guien les tries de llengua en les relacions venedor-client per provar fins a quin punt s'hi aplica la norma segons la qual «el client
sempre té raó». L'exercici ha de comportar, coma mínim, una relació comercial amb
un venedor de parla habitual castellana i una altra amb un altre venedor de !lengua
habitual catalana. A cadascun deis dos casos, una persona de l'equip s'hi adre9a en
catala o en castella, de manera que hi ha quatre possibilitats.
Convé triar interaccions complexes en que es venguin productes que demanen for9a
informació, com electrodomestics, viatges, parament de la llar, vestit. Encara és més
convenient triar establiments on el dialeg és for9a semblant. Per exemple es pot demanar informació sobre les condicions (preus, horaris, materials, !lengua) deis cursos
d'una escala de conducció.
Dissenyeu una graella pera l'observació de les tries de !lengua (orals i/o escritas) en
restaurants d'alimentació rapida que es trobin arreu del domini lingüístic. Podeu basar-vos en la !lista propasada per Boix i Vila (1997). Us suggerim de seleccionar alguns deis establiments d'una multinacional com McDonald's. En ésser establiments
molt homogenis, us podeu concentrar en la comparació deis usos lingüístics.
Escriviu tres enunciats que considereu característics de tres tipus discursius (o generes) diferents, per exemple «sermonejar», «fer l'article», «fer un mfting». Penseu en el
nom amb que us hi referiu. lntercanvieu la !lista d'aquests tres enunciats amb la d'un
company i propase u un nom per als seus generes. Finalment compareu la vostra denomlnació deis tipus discursius proposats amb la del company o companya.
Si els participants en una situació de parla tenen una competencia comunicativa molt
diferent, la interpretaran també de manera diferent. Aquesta diversitat pot provocar
malentesos com el que es dona en la conferencia que (presumiblement en anglas)
presenta Jordi Pujo!, president de la Generalitat de Catalunya, el1990, davant de periodistas nord-americans del Club de Premsa Nacional de Washington DC. La versió
deis fets per part de El Periódico (7-11-90) fou la següent:

CAPÍTOL4

LLENGUA, PODER I IDEOLOGIES
1. Llengua i poder en la societat com a mercat
«[el ceptre, el skeptron] és l'atríbut d'un borne itinerant que
avan'<a amb autoritat, no pas per actuar sinó per parlar. Aquestes tres condicions, !'borne en marxa, l'home d'autoritat,
l'home que porta una paraula, impliquen una sola funció, la
del missatger que les aplega tates i que, lota sola, pot explicarles. Com que Ji cal al portador del missatge, el skeptron esdevé
una mena de símbol de la seva funció i un signe místic de legi timació. Des d' alesbores qualifica el personatge que porta la
paraula, personatge sagrat, la missió del qual és transmetre el
missatge d' autoritat»
EMILBBENVBNISTB (1969: 32), Le vocabulaire
des institutions indo-européennes. 2. Pouvoir,
droit, religion, París, Les Éditions de Minuit, 32.

Encap9alament o lid.

«A requerimiento de un periodista norteamericano, provocó la hilaridad del auditorio cuando explicó que el catalán serfa una de las lenguas oficiales de los JJOO del1992.»
Nucli de la notícia. Paraules de Pujol i comentar! final:

«"En Seúllos idiomas oficiales fueron tres: el Inglés, el francés y el coreano; en México los
Idiomas oficiales fueron tres: el inglés, el francés y el español; en Barcelona los idiomas
oficiales serán cuatro: el inglés, el francés, el español y el catalán, obviamente." Los asistentes al acto, que lo ignoraban prácticamente todo sobre Catalunya se lo tomaron a
chiste.»

Per quines raons relacionad es amb els vuit elements del parlantt devien riure els periodistas?

1.1.

EL PODER EN L'ÚS LINGÜÍSTIC

La llengua no és sois un instrument intel·lectual i de comunicació sinó també un
instrument de poder. En una interacció els parlants palesen el poder amb que compten: podem dir que duen ceptres, com ja en duien els avantpassats indoeuropeus segons ens explica Benveniste. En una conversa, per exemple, el participant més poderós pot triar la llengua, iniciar o acabar temes, interrompre els toros de paraula d' altri, decidir quinto hi domina fent broma o mantenint un nivell de seriositat. .. La llengua, dones, no pot ser entesa ni estudiada com si fas autonoma de les seves condicions socials de producció i reproducció. Per presentar aquestes condicions socials
mostrarem alguns conceptes proposats, entre d' altres, per Pierre Bourdieu [vegeu requadre], que ajuden a comprendre les relacions entre el context sociocultural, el
complex cervell-ment i l'ús i !'estructura lingüístics.
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sulta insuficient per explicar les interaccions cara a cara, i té dificultats per acomodar
en el se u marc teoric els marges -més o menys restringits- de llibertat in di vi dual.
Els enfocaments subjectivistes. Des de l'altra cara de la moneda, des de les visions subjectivistes, la realitat social és un construcció contingent i contínua deis individus a través de les seves practiques quotidianes. Per als autors que adopten
aquest enfocament, són els sabers, els «saber fer» i els «saber estar» ordinaris i ordenats, els factors que cal descriure i explicar.
Des d' aquest enfocament subjectivista es considera que les estructures socials
són el producte de la simple agregació de practiques, d' estrategies i d' actes de classificació individuals. Aquest plantejament facilita 1' analisi de la interacció cara a cara,
· pero difícilment pot explicar com les estructures socials romanen i es reprodueixen
tot i anar en contra de les practiques i les estrategies individuals.
En molts temes la combinació de les visions objectivistes i subjectivistes sembla imprescindible. Si 1' estudiós no es posa unes ulleres bifocals que combinin totes
dues visions, una certa miopia en la seva analisi estfi""asseguraai. Amb l'afany d'integrar aquestes dues visions, tant les subjectivistes com les objectivistes, Bourdieu
recorre a alguns conceptes de l'economia (inversió, capital, interes) per descriure les
forces que competeixen en el món social. Bourdieu posa 1' emfasi en 1' entramat canviant i fluid de relacions: comen els rilercats economics, en la societat els individus i
els grups tenen un accés desigual als recursos i en treuen uns rendiments també desiguals, en funció de les condicions socials previes i delllocs o camps en que s'aboquin aquests recursos. Val a dir, pero, que, en darrer ter~e,per~-~.c>~E~i<?u els fa~!.~rs
obj~ctiu~ deJ'estr,uctura social sónels més deé1s}~s~)-que Bourdieu de cap manera
reduefx la societata principis economics com l'iriteres material o la maximització
dels beneficis.

Pierre Bourdieu [1930- ] Professor de sociología al College de Franca, animador
de les revistes Actes de la recherche en sciences sociales i Liber. Ha intentat construir una teoría sociologica que, tot donant prioritat a les estructures socials, tingui
en compte també com els individus i els grups construeixen la realitat social. El seu
interés per !'epistemología i la metodología l'ha dut a criticar la divisió del treball entre les diferents ciencias socials (Le métier de socio/ague, escrit amb J. C. Passeron
i J. C. Chamboredon, 1973). Després d'uns primers estudis antropologics, en que
investiga la Kabília algeriana i el món rural del seu Bearn natal, passa a treballar en
sociología de l'educació (La reproduction, 1970, també amb J. C. Passeron). La
seva obra ajuda sobretot a entendre les torces socials que fan reproduir l'ordre social, tot i que no aclareix gaire com canvia aquest mateix ordre social. Bourdieu, juntament amb Erving Goffman (vegeu 4.1.3), és un deis escassos sociolegs que ha
dialogat amb els sociolingüistes i ha treballat al se u costat, fins al punt que ha introdu'it conceptes nous com el de mercat /ingüístic (vegeu 4.1.2). La seva analisi deis
usos lingüfstics es troba sobretot a Ce que par/er veut dire (1982). Han estat tradu'ides al catala les seves respostes a una entrevista en profunditat teta els anys
1987-1988: Réponses. Pour une anthropo/ogie réflexive, Seuil (1992). La seva amplitud de perspectivas i el seu to innovador, supradlsciplinari, es combina, pero, amb
un estil a vegades abstrús. Per als seus detractors la seva obra és una síntesi poc
original (cf. R. Boudon 1986: 227-228) entre el neomarxisme i el funcionalisme en la
qual, tot i el papar determinant de !'economía, s'atribueix un papar clau i autonom
als factors simbolics.

Per entendre un compotiament com el lingüístic, que inevítablement travessa
molts d'altres comportaments i s'hi entreteixeix, Bourdieu intenta integrar els enfocaments objectivistes i subjectivistes amb que treballen les ciencies socials. Vegem
quina és aquesta «lectura» de la societat amb unes ulleres bifocals.

Els enfocaments objectivístes. Des d' aquests enfocaments les estructures de la
societat són observades, mesurades i cartografiades per un agent exterior, talment un
físic social. Aquestes visions objectivistes destrueixen la il·lusió d'un món social
aprehensible i transparent a primera vista per part deis que hi viuen. Enteses així,
aquestes visions objectivistes es traben en algunes recerques etnografiques, pero sobretot en les recerques quantitatives, com les grans enquestes amb instrumental estadístic. Els indicadors socials que ens aporten els censos i els índexs d'ús del catala,
per exemple, proporcionen una informació, global o a vol d' ocell, sobre les tendencies de can vi que els individus no poden percebre. Amb aquests elements, 1' observador exterior pot reconstituir 1' especie de partitura no escrita segons la qual s' organitzen les accions deis individus i grups, els quals creuen improvisar la seva melodía,
sense adonar-se que aquesta respon a regularitats objectives de 1' estructura i de les
normes socials. Ens aparellem, ens vestim o triem una llengua o altra, pensant que
som lliures, que ballem al nostre gust, quan de fet ens aparellem sols~!}.determinats
sectors socials, comprem els mateixos texans que la majoria de la gent, o «ens surt»
triar el castena quan ens adrecem a un cambrer perque hi estem predisposats o restringits socialment.
Tal com hem vist al capítol3 els plantejaments objectivistes permeten l'analisi
macrosociologica de les col·lectivitats humanes. Tanmateix, aquesta perspectiva re-
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1.2.

ELS CAPITALS ECONOMICS, CULTURALS, LINGÜÍSTICS, SOCIALS I SIMBOLICS

En la societat, talment com en un gran mercat, els diferents grups o individus
entren en competencia aportant els seus recursos. Anomenem aquests recursos, que
tindran valors variables com en els mercats economics, capitals. Podem distingir
quatre tipus de capitals, que s'interrelacionen mútuament: els economics, els culturals, els socials i els simbülics. Els capitals lingüístics són una part dels capitals culturals.

, ..- /,.,

Els capitals economics provenen de la possessió o control de les empreses, de
les propietats, dels salaris, és a dir, de factors que depenen fonamentalment de laposició en les relacions de producció.
Els capitals culturals (o informatius) estan formats perla informació i la formació culturals, de tot tipus, que té un grupo individu. La socialització en els grups primaris, aquells com la família o el ve'inat més immediat, fa que tendeixin a reproduir-se
els capitals que provenen de generacions anteriors: uns Mbits alimentaris, un repertori
lingüístic, uns gustos, un sistema de valors morals ... Més tard la socialització en els
grups secundaris -les institucions escolars, els mi~ans de cnmunicació, 1' empresa o
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organització de treball- vehicula capitals culturals que no necesslli-iament coincideixen amb els del món privat interpersonal. Els capitals culturals estan distribui'ts molt
desigualment en la població. Per exemple, els fills d'ensenyants tenen més infonnació
sobre els recursos del sistema educatiu i de 1' oferta cultural en general, de manera que
sovint poden treure'n més rendiment que la resta de la població. Aquesta disponibilitat
de recursos culturals és acompanyada també d'una valoració positiva d'aquests recursos, que és sovint esbiaixada: alguns deis fills d'ensenyants solen donar excessiu valor
als capitals culturals escolars, més del que tenen en el mercat de treball.
Un tipus de capitals culturals són els capitals lingüístics, és a dir, tots els coneixements i habilitats que constitueixen la competencia comunicativa (vegeu
3 .4.1). Aquests coneixements i habilitats també són un recurs per a la competició
social. En parlants de llengües dominants de paYsos occidentals el més freqüent és
que les classes mitjanes i altes tinguin uns capitals lingüístics més valorats pel
mercat, és a dir, que dominin o creguin dominar més la norma lingüística. Així, per
exemple, els parlants de classes populars dominen molt menys que els de les classes mitjanes o altes les varietats, relativament proximes a la varietat estandard,
amb que se solen transmetre els coneixements en el sistema escolar. Als paYsos de
llengua catalana, aquesta distribuci6 deis capitals lingüístics és diferent, jaque els
qui coneixien el catala escrita Catalunya, l'any 1995 es concentraven en la poblaci6 jove, l'única que havia pogut aprendre'l a l'escola.
A vegades els capitals lingüístics no es corresponen directament amb els capitals economics de partida. Per als sociolingüistes quebequesos Sankoff i Laberge
(1978) bona part de la variaciólingüística es pot explicar examinant fins a quin punt
l' acti vitat economica deis parlants requereix que siguin capa~os d' usar formes prestigiases d'una llengua. Aquest requeriment -és a dir el que Bourdieu ano mena posició en el mercat lingüístic-, pot determinar més el comportament lingüístic que
no pas la classe social. Així, per exemple, un cambrer d'un restaurant de clientela de
classe alta, en atendre els clients, empraria en la seva feina o fins i tot fora, un sociolecte, que no seria esperable d'un parlant de la seva classe baixa.
Els capitals socials són la suma de relacions i contactes que té un individu amb
d'altres iildividus o grups, tant si són amics o coneguts pertanyents a xarxes socials
(vegeu 2.2) espontanies, com si són relacions més institucionalitzades com ara clubs
esportius, partits polítics o associacions de qualsevol mena. Els capitals socials proporcionen d' altres capitals. Els enchufes hispanics són el resultat d' aquests capitals socials. Pels beneficis que comporten aquests capitals socials, determinats sectors els
mantenen i amplíen sistematicament, fan «relacions públiques» o «Vida social», és a
dir, els conreen conscientment coma mitja per obtenir d'altres capitals. Els dirigents i
les elits socials no sois reben, per la seva ocupaci6, capitals economics importants,
sinó també capitals socials. Les classes altes, per exemple, gracies a les seves disponibilitats en altres capitals (saben més llengües, tenen més espais i més diners), solen
comear conscientment els capitals socials, més enlla de les xarxes socials més proximes. La població més gran deis sectors populars, en can vi, acostuma a «fer visites» als
domicilis particulars i d'acord amb rituals molt establerts, en xarxes socials tancades
ja fixades.
Els capitals simbOlics, finalment, es refereixen a la major o menor influencia

d'un individuo d'un grup en la concepció de la realitat de la resta de la població. Com
més capacitat té algú per conformar les opinions d'algú altre, més capital simbolic té.
La possessi6 i/o control de més capitals simbblics permeten que uns detenninats principis de classificació de la realitat siguin més es tesos i puguin guanyar acceptació en la
resta de la societat. Els propietaris d' empreses de comunicació o tots aquells periodistes encan:egats de serveis d'imatge, en gabinets de premsa o equips publicitaris, solen
tenir un considerable capital simbblic (cf. Xambó 1997) perque fan sentir la seva veu i
poden triar que és «important», que és «problema» en cada moment. Els qui controlen
Las Provincias o 1'ABC, per exemple, poden seleccionar (o escriure ells mateixos) les
cartes al director i les preguntes al públic, amb l'intent d' impulsar una determinada visi6 secessionista del valencia o una opinió sobre la política lingüística a 1' es cola a Catalunya, respectivament. Poden crear opinió pública. En can vi, la majoria de les dones
d'edat.avan~ada incideixen molt poc en la creació del que anomenem opinió pública,
«callen», no opinen en la vida pública.
El control del poder de les institucions i el control del sistema social de comunicaci6 de masses van aparellats amb una gran quantitat de capitals simbolics d'una
gran for~a legitimadora (vegeu més endavant 4.3.3). Gracies a aquests capitals
simbülics els estats conformen la visi6 del món deis ciutadans o súbdits i els mitjans
de comunicaci6 de masses proporcionen referents compartits i principis de classificació als seus espectadors i/o lectors (Gifreu 1991).
Com hem vist al capítol 2, en les societats modernitzades el domini d'un codi
(el de la llengua oficial, el de 1' alfabet, el d' una llengua franca com 1' angles, etc.), és
un criteri d'inclusió/exclusió socials fonamental. El domini deis capitals lingüístics
més valorats dóna accés a un lloc de treball o a un esgla6 més alt en una empresa, a
una major mobílitat geografica i social en definitiva. La llengua té, dones, una funció
classificadora o distintiva, en la mesura que el seu domini és una eina de classificació respecte a la distribució del poder. Aquestafunció classificadora, anomenada per
Lamuela (1994: 56-65)funció discriminant, és la que posseeixen al maxim les llengües completes, és a dir les'n~~güe's'qüétenénuna:·--·--·~-···"·-···--·--·--··--
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«practicitat completa en el sentit que permeten de participar en totes les activitats conegudes en la societat que les utilitza. Són llengües completes les que són usades sense
distribució funcional almenys per una part de la població: les llengües de les societats
monolingües o les llengües parlades al costat de llengües parcials en les societats plurilingües» (Lamuela 1994: 47).

El volum, !'estructura i l'evolució dels capitals. Si es vol descriure tant el conjunt deis capitals que pugui tenir un individu, grup o institució, com cadascun deis
quatre tipus de capitals, s'ha de considerar el seu volum, la seva estructura i la seva
evolució en el temps.
Pel que fa al volum, poc té a veure el capital simbülic d'un periodista novell
amb el del periodista director d'un grup d'empreses del camp de les comunicacions.
El periodista novell no té poderper donarprioritat a l'aparició d'unes notícies en lloc
d'unes altres, en la portada d'un diari, decisi6 que sí que pot prendre el director, o el
propietari, que, al seu tom, pot estar condicionat a l'hora de seleccionar que és notícia per !'empresa que s'hi anuncia més sovint.
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Pel que fa a 1' estructura, podem trabar dos o més sectors de població similars
en el volum d'alguns capitals pero amb un nombre molt diferent en d'altres capitals.
Així, l' estructura en la distribució del conjunt deis quatre capitals pot ésser clarament oposada, per exemple, entre dues ocupacions presents gairebé arreu del món
com un brigada de l' exercit i un mestre de primaria. Tates dues ocupacions salen
proporcionar ingressos (capital economic) semblants pero capitals culturals i socials
molt diferents, solen tenir la mateixa capacitat de despesa pero unes pautes de percepció, apreciació i acció ben distants en el se u consum cultural. També 1' estructura
d'un sol capital pot ser ben diferent. Les velles i noves classes mitjanes poden tenir
capitals economics de volums similars, bé que els seus orígens siguin distints: provinents de 1' autoocupació en el primer cas i del treball assalariat en el segon.
Pel que fa a 1' evolució, és molt diferent la valoració d'un capital en un moment
determinat, segons si aquest minva o augmenta en relació amb etapes anteriors o en
relació amb els capitals d'altres individus o grups. Per exemple, el capitallingüístic
«coneixement i ús de la llengua catalana» era valorat molt positivament per fon;a
immigrants de primera llengua castellana quan acabaren d'arribar a Barcelona als
anys seixanta, en la mesura que era un bé escas i s' associava a connotacions de progrés social. En canvi, el mateix capitallingüístic, ésa dir el mateix nivell de coneixement, pot ser menys valorat pels seus fills o néts, també de primera llengua castellana, els quals ja s'han socialitzat en la societat catalana. Pera aquests el coneixement
del catala és un bé més estes i no destaca tant com a atot per al progrés o integració
socials.
Finalment, un tret fonamental de qualsevol tipus de capitals és que són transportables a d'altres capitals. Un tipus de capitals pot servir per obtenir-ne d'altres, de la
mateixa manera que els beneficis d'unes accions permeten comprar unes accions noves. Vegem-ne alguns exemples.
- Els capitals lingüístics -posem per cas el domini de diverses llengüespermeten accedir a més capitals socials, que al seu tom poden abrir el camí cap a capitals economics ... En la mateixa línia, els parlants de les classes més altes tenen
moltes més possibilitats i fins i tot més interes a aprendre llengües estrangeres que
no pas els de sectors populars. El majar nombre de capitals economics i socials els
esperona a aprendre llengües estrangeres.
- El qui posseeix o controla un majar nombre de capitals economics -té més
diners- pot posar les necessitats economiques a distancia. Té la possibilitat de dedicar més temps a «l'oci» que no pas al «negoci», pot guanyar i conrear capitals culturals, que no han de proporcionar guanys economics immediats, perque té un capital
economic que li permet satisfer les necessitats més immediates. El qui viu més allunyat de les urgencies quotidianes -el menjar, la setmanada, el sou- o el qui té assegurades les necessitats més peremptories, pot mostrar-se més interessat pel que és
aparentment desinteressat o gratu'it, per l'art pur.
¡'"'-:, ,;" ,,¡,, ""'' .,
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ELS ESPAIS DE RELAC!ONS: ELS CAMPS SOCIALS

En una societat, la unitat menor per a 1' analisi deis capitals són els camps, és a
dir, els espais de relacions socials, de topografía variable, en que s' estableix la valoració concreta d'aquests capitals. Bourdieu (199211994: 342), ambla seva obscuritat
habitual, defineix els camps com:
«una xarxa de relacions objectives (de dominació o subordinació, de complementarietat o d'antagonisme, etc.) entre posicions. [... ]Tates les posicions depenen, en llur mateixa existencia, i en les determinacions que imposen a llurs ocupants, de la se va situació actual i potencial en }'estructura del camp, és a dir, en l'estructura del repartiment
de les especies de capital (o de poder) la possessió de les quals controla l'obtenció de
beneficis específics que es posen en joc en el camp».

1
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Cadascun deis camps té unes regles de funcionament propies que depenen de
les relacions de forc;:a entre els individus, grups i institucions en joc, així com del
posit de relacions anteriors. Les posicions deis actors socials competidors depenen
deis seus capitals, del poder (del poder fer) que aquests capitals els permeten tenir, i
de les disposicions previes (o habitus, vegeu 4.1.3) amb que hi han arribat.
Els camps imposen la seva logica particular a les activitats que s'hi realitzen
pero alhora varien en la se va capacitat de refracció o de transformació de les influencies extemes al mateix camp. Els camps són dinamics, relativament autonoms i irreductibles a d'altres camps: parlarem, per exemple, del camp d'una determinada
orientació o organització religiosa, dels esports o d'un determinat esport, de l'art, de
la política parlamentaria, etc. Els camps es poden comparar amb un terreny de joc
que té unes delimitacions canviables, com acorre en alguns poliespmiius on es passa
de jugar handbol a jugar basquet o voleibol... Aquestes delimitacions o ratlles' imposen unes regles de joc, als jugadors i als capitals. En el carnp artístic, per exemple, la
puresa, el distanciament respecte al diner, pot ser el més valorat, mentre que en el
camp borsari el guany economic immediat obté la valoració maxima.
Cadascun deis capitals i deis seus components té, dones, una valoració diferent
en funció del campen que s'inverteixen. Pera unjove venedor immobiliari de Sallagasa, a la Cerdanya francesa, el coneixement oral del catala pot ésser rendible en el
camp immobiliari, perque hi ha una demanda d' apartaments important provinent de
la Catalunya espanyola, pero aquest capitallingüístic li resulta inútil en el camp del
lleure amb els seus companys de generació a la Catalunya Nord, perque el frances ha
esdevingut pera ells quasi I'única llengua apropiada en les relacions informals. En
un altre exemple, el coneixement del catala ha estat un capital de valoració variable
per part de 1' alta burgesia barcelonina. Part d' aquesta alta burgesia autoctona -«les
bones famílies» que crearen el Liceu- comenc;:a a abandonar el catala com a Uengua
familiar, jades de la segona meitat del segle xrx (McDonough 1989), fenomen que
s'accelera des de la dictadura de Primo de Rivera [1923-1930] quan aquest sector
social volgué acollir-se al govem central coma reacció a la conflictivitat social de la
Catalunya del moment (Cabana 1996). Als anys trenta aquesta castellanització esde-'
vé un element distintiu respecte al catalanisme dominant en l)1dministració
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autonomica catalana durant la II República. En can vi, el coneixement i ós del cataUt
s'ha revaloritzat en el camp de l'administració autonomica catalana, després del
llarg domini de la coalició de CiU a Catalunya des de 1980.

camp laboral i comercial, de manera que els clients d'un establiment tenien dret a
ésser ates os en llengua francesa. Tot i així, després de 1' aprovació de la llei la norma
social continua va afavorint la llengua anglesa:

1.4.

LES NORMES SOCIALS 1 ELS HABITUS

Alllarg de la seva vida cada individu participa en molts camps d'una estructura
social -de manera diferent segons e1s capitals de que disposa. La socialització
deixa una empremta en els individus, de tal manera que aquests tendeixen a actuar
d'una forma en bona part regular, d'acord amb expectatives o amb sancions normatives. És sobretot a través deis grups i xarxes socials de referencia que els individus
han constmi:t i construeixen la seva identitat social i que l'individu apren i rep senyals sobre aquestes normes. Tot comportament social és, dones, un teixit de deures,
en que s' entrelliguen factors individuals i col·lectius. Per explicar-los, tot seguit desenvolupem els conceptes de normes socials i habitus.
En paraules de Goffman (1971: 95) «una norma social és aquella guia per a
l'acció que es fonamenta en sancions socials, ja siguin negatives perque castiguen
les infraccions, ja siguin positives perque premien pel comportament exemplar». A
vegades les normes són imposades explícitament fins i tot perla for¡_;:a (de la llei o de
la violencia). La majoria de normes, tanmateix, no necessiten aquest suport exterior,
perque ja es troben en la ment dels mateixos individus. Prova d' aquesta interiorització és que els actors socials sovint s' anticipen a les sancions, ajustant el seu comportament a allo que es considera "normal" per tal d' evitar d' ésser sancionats.
Aquest control social, que manté la conformitat, es manifesta de formes molt
diferents. Hi ha normes formals, les especificades i fixades pel sistemajurídic d'un
estat, i normes informals, que es vehiculen a través de la ridiculització, 1' ostracisme
o la tafaneria. Hi ha normes explícites, que apareixen en llibres d'estil, en manuals
escolars i de bones maneres, i normes implícites o fins i tot amagades, de les quals
som poc conscients encara que ens hi sotmetem. Hi ha normes que són el resultat de
sancions contemporEmies, mentre que d'altres són fruit de sancions produi'des en etapes historiques anteriors.
Les normes també es diferencien pel seu grau d'exigencia i per l'abast que tenen.Trobem normes teoriques, que no s'arriben aplicar, i normes que s'han de seguir fil per randa. Hi ha normes d'abast gairebé universal (la prohibició de l'incest,
per exemple) al costat de normes molt dependents de cada camp i grup (!'expectativa que tot un grup d'adolescents vesteixi d'una manera determinada).
Algunes normes socials són indiscutides mentre que d' altres són sovint font de
conflicte. Actualment en els camps economics i comercials en els pa"isos catalans,
per exemple, no s'ha arribat a assegurar la disponibilitat lingüística i en molts camps
socials les normes jurídiques entren en col-lisió amb les normes socials. Aleshores
trobem la cronica d'un desenlla¡_;: anunciat: la norma social és la que acaba imposantse en el camp comercial i economic on les ideologies utilitaristes dominen davant de
les ideologies identitaries (vegeu 4.4.1 més endavant). Al Quebec, per exemple, la
Charte de la langue franraise o Llei ~O 1 de 1977, declara el frances llengua del
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«Hom no parla seguint la llei sinó seguint les normes. En els grans magatzems de
Montréal on practicament tothom em parla solament angles (la retolació exterior és en
frances) no s'hi aplica la llei sinó la norma. Si em resisteixo a la pressió del mercat i
continuo la conversa en frances, notaré una pressió uniformitzadora, a la qual em convé
cedir si no em vull complicar la vida. Perque la pressió uniformitzadora no m'empeny
cap a la llengua anglesa (a aixo seria relativament fi'tcil oposar-s'hi) sinó cap a una terra
de ningú, una actitud moderna de "comunicació", practica, economica, etc. Arreu on
"la llengua no té cap importancia", l'angles s'hi acaba imposant. S'ha dit que la manera
de fer les coses moderna acaba guanyant perque s'abandona globalment allo que simbolitza alguna cosa. Per descomptat em queda l'opció d'anar-me'n del cau angles, firar-me en un altre lloc o invocar la Chartc [la llei lingüística], cridar el Parlament, brandar una bandera. En tots dos casos, la meva venjan9a reconeix implfcitament la impotencia de la llei davant de la norma. 1 en el context de revolta conservadora contra
l'Estat que regna des de Reagan, converteixo el meu opressor en "individu vexat perla
llei totalitaria": aixo podría fer que fins i tot els seus clients francesas sortissin a defensar-lo» Jean Larose (Blanchard et al. 1984: 156).

L' excessiva dependencia de la norma jurídica per part deis qui difonen la llengua subordinada és contraproduent pera la seva causa perque una llengua dominant pot arribar a ésser associada amb la naturalitat i l'espontanei'tat. L'ordenament jurídic als pai'sos catalans no arriba ni tan sois a reconeixer el dret que en les
relacions comercials els clients puguin ésser atesos en catala. En els debats previs a
la Llei 1/1998 de política lingüística de Catalunya, en que es pacta eliminar qua! sevol principi que establís la disponibilitat lingüística, els seus opositors "intentaren
identificar la llengua catalana amb «la imposició», mentre descrigueren la societat
catalana com un món ideal i irreal en que les dues llengües s'usaven indistintament.
Podem diferenciar dos tipus de relacions de les normes amb els individus. D'una banda les normes són obligacions que els pressionen; de l'altra, les normes són
expectatives que indiquen que els altres faran quelcom en relació a ells.

- La norma coma obligació. La norma pot ser simplement imposada a posteriori, mitjan¡_;:ant una multa a causa d'una infracció de transit, o una ridiculització,
si s'ha usat una paraula inadequada, com «etivocar» en lloc de «equivocar».
- La norma coma expectativa. L'individu ja coneix les normes i fa un treball corrector, per tal de demostrar que té unarelació com cal ambles normes: s'anticipa a la sanció a que el podrien condemnar les normes d'un determinat camp. Les
hipercorreccions són una manifestació lingüística d' aquest treball de conformitat: el
nouvingut a una llengua acabada d' aprendre o a un grup, apren la definició, matussera per excessivament generalitzadora, de les normes, no pas la seva aplicació practica. Encara més: a vegades el nouvingut, com !'impostor o el convers, ha de guanyarse el seu lloc social i, per tant, corre el risc d'interpretar massa Jigorosament el seu
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paper i aplicar la norma més estrictament que els membres del grup al qual es vol
adaptar... és a dir, fer tasca correctora anticipatoria.

es parla, Goffman descriu com s'apliqúen les normes socials, fent abstracció de les
estructures historiques concretes en que se situen. Bourdieu, en canvi, es fixa molt
més en els determinants macrosocials de caracter historie -el conjunt de capitals
economics, culturals, socials i simbOlics-, que expliquen el poder amb que compten els participants en qualsevol interacció.
Bourdieu vol evitar el dualisme entre les visions objectivistes i subjectivistes de
la societat. Per fer-ho, Bourdieu ha proposat el concepte d' habitus, que entén com
«els sistemes duradors i transportables d'esquemes mentals i corporals de percepció,
d'apreciació i d'acció» (Bourdieu 1992: 102). Els habitus són conjunts de disposicions estructurades i estructuradores que han estat apreses en la practica i que tenen
finalitats practiques. Aquest concepte, clau en la visió de la societat de Bourdieu, el
podem matisar mitjan~ant quatre adjectius: els habitus són practics, generadors, duradors i transportables.

Bona part d' aquest treball corrector serveix per evitar que els interlocutors malinterpretin el que hom fa o di u. Per a Goffman els individus actuen en relació amb el
que anomena les infraccions virtuals, és a dir, les pitjors interpretacions possibles
-que es descobreixi una falsa identitat. Per exemple, si a una dona gran li ha caigut
una moneda a terra en un autobús i la intenta buscar anant de quatre grapes, és probable que dirigeixi un somriure, un murmuri o un comentari d' aclariment als passatgers que són testimoni del seu comportament poc freqüent. Actuant d' aquesta manera la dona s'anticipa a una infracció virtual, és a dir, evita que els altres passatgers
puguin interpretar que no esta bé del cap. Així defineix la situació, fa la tasca i alhora
la representa, tot indiciah. un marc pera la interpretació (vegeu 3.3).
Erving Goffman [1922-1982]. Socioleg canadenc que féu avangar l'estudi de la inte-

racció cara a cara en la vida quotidiana en un gran nombre de terrenys interrelacionats. A The Presentation of Self in Everyday Lite (1959) la perspectiva central és dramatúrgica, perspectiva que continua prenent a Encounters (1961) i a Behaviour in
Public Places (1963). A Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients
and Other lnmates (1961) i Stigma (1964) investiga la construcció social de les identitats considerad es desviad es 1 el treball que hi fan els actors. A Relations in Public. Microstudies of the Public Order (1971) explora les activitats d'interacció directa que

s'organitzen mitjangant normas de coexistencia, com són casaments, cues, multituds,
parellas. Goffman és conscient que es limita a explorar, com si tos un etoleg perspicag i imaginatiu, «la pols de l'activitat social» de les classes mitjanes nord-americanes
i que fa abstracció deis conflictes del sistema social general.
En la seva darrera etapa s'apropa molt als interessos deis sociolingüistes. És un
deis pocs sociolegs que segueixen i critiquen la feina deis variacionistes i deis pragmatistas. A Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience (1974)
passa a veure com definim o emmarquem el món coma real, i com aquest emmarcament és sempre un assoliment precari. Gender Advertisements (1976) mostra
com els anuncis televisius proporcionen una imatge marcada sobretot de les dones.
Aquest interes per la sintaxi deis mares d'interpretació de la realitat el porta a prop
de l'analisi de la conversa i de l'etnometodologia. Aixf, a Forms of Talk (1981) s'apleguen, per exemple, articles sobre la conversa (" Replies and responses»), sobre
els sorolls de resposta («Response cries») i sobre la conferencia («The Lectura»)
com a genere. La seva darrera obra, una al·locució plenaria en el congrés de l'associació de sociolegs nord-americans, tracta de "The interaccion arder» (1 983).
La concepció que té Bourdieu de les normes socials és oposada a la de
Goffman. Cap dels dos sociolegs ignora que les normes són alhora exteriors i interiors a l'individu, simuWiniament producte de factors contemporanis i producte de
factors anteriors en el temps. Pero en la seva analisi de les normes socials, cada un
d'aquests autors se centra en factors diferents. Goffman estudia la logica dels comportaments més ínfims de la vida social, i analitza interaccions de tot tipus. En mostrar-nos els procediments locals d'interpretació i classificació del que es veu, es fa i

l. Practics. Molts comportaments es donen d'una manera infraconscient,
rutinaria, són fruit d'inercies que han estat generades per una determinada experiencia d'una estructura social. L'experiencia compartida deis membres d'un mateix
grup social explica que arribin a tenir esquemes de percepció, apreciació i acció
afins. Les practiques socials no són reaccions mecaniques sense agent, ni la realització d'intencions conscients i deliberades, sinó que s'aprenen en la practica. L'individu, quan actua, quan parla, arriba a tenir un sentit practic, que es pot comparar amb
el preconeixement que permet que un bon jugador de basquet, enmig del foc del joc,
intueixi gairebé instantaniament els moviments deis seus adversaris i els dels companys d'equip i s'hi coordini rapidíssimament. L'opacitat a la consciencia de molts
esquemes d'apreciació és evident, per exemple, en els gustos. Els individus salen
creure que les seves apreciacions este tiques (la seva manera de fer les fotografíes, de
dibuixar, de vestir-se, etc.) són úniques, que no «surten» d'enlloc més que del seujo
intransferible. De fet, pero, aquests gustos són la concreció d' habitus, que no són
sols individuals sinó que procedeixen del' experiencia practica de cada sector social.
Per exemple, 1' habitus de sectors de classe alta els predisposa a apreciar el distanciament físic i a actuar d'acord amb aquesta valoració positiva. Les classes altes salen
mantenir una majar separació física deis interlocutors en parlar, no sois perla separació en la posició, sinó també perles estrategies d' obliqüitat en la parla. És probable
que usin menys sovint que d'altres sectors socials més populars expressions que
connotin solidaritat i, en canvi; se serveixen d'estrategies de control de la parla, d'ajustament a la norma lingüística, que solen crear distancia psicologica. Pel que fa a la
percepció i apreciació, la citació següent mostra com un representant d'aquesta classe alta, un executiu jove, que explica la seva vida en una entrevista periodística, classifica les dimensions espacials de manera congruent amb aquest habitus respecte a la
distancia. Li són petits els 130m2 d'un habitatge que la majoria de població urbana
espanyola, a finals dels anys vuitanta, hauria considerat «gran». Les seves unitats
emiques sobre l'espai reflecteixen un habitus de classe alta.
«[ ... ] tiene 28 años y es uno de los dos directores generales de Bestinver, sociedad inversora creada este mismo año, en pleno crash con capital de Entrecanales. Antes tra-
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«Els fills deis nobles que en els anys trenta, haurien estat bisbes [... ] i haurien fet
besar els seus anells als fidels en una relació aristocratica gairebé feudal són avui "bisbes rojos" [... ], és a dir, bisbes actius que defensen certes categories de dominats: el
mateix habitus aristocratic d'arrogancia, de distancia i de separació amb relació al que
és "mitja", "petit", a la mitjana (ésa dir en relació amb els bisbes que provenien de les
classes mitjanes i de la pe tita burgesia que són estadísticament i sociologicament do mi~
nants a 1' església de 1980, mentre que eren 1' excepció en 1'Església deis anys trenta), 1
a la vegada, en relació amb el que és banal, trivial, comú, pot portar a comportaments
oposats diametralment a causa de les transformacions de la situació en la qua! funciona.» (Bourdieu 1992: 109-110.)

bajó para un banco inversor norteamericano, tras haber terminado Derecho y Económicas en ICADE a los 21 años. Su inglés es casi perfecto, ya que de niño estuvo en el Reino Unido estudiando durante dos años y al volver a España siguió yendo a Irlanda durante largos períodos. El bachillerato lo hizo en El Prado, colegio del Opus Dei que
quedaba cerca de la casa de sus padres, en Puerta del Hierro [... ] Afirma que no se fue
de casa de sus padres hasta que pudo vivir en casa propia con igual nivel de vida, y ahora que ya lo ha logrado, se siente satisfecho de su vivienda, "un piso pequeño, de soltero, de unos 130 metros"» (El País, 23-X-1988).

2. Generadors. Els habitus estan estructurats perles practiques socials anteriors, pero són alhora estructuradors de practiques futures. Des d' aquest punt de vista, els habitus són matrius que generen percepcions, apreciacions i accions:
«el coneixement deis estímuls (una paraula sentida per atzar, un esdeveniment, un
preu, etc.) no ens permet entendre gaire els ressons i ecos que suscita si no tenim cap
idea de quin és 1' habitus que els selecciona, els construeix i els engrandeix». (Bourdieu
1992: 9).

3. Duradors. Els habitus, en la mesura que han estat adquirits -ancorats,
podríem dir- en experiencies anteriors i han estat somatitzats, són duradors, sense
que deixin de canviar lentament. Així, tot i que hagin canviat les condicions socials
immediates, els individus continuen comportant-se d'acord ambla logica que havien
seguit en camps anteriors. Les estructures objectives poden canviar sense que els individus canvi'in 1' habitus. És en períodes de crisi o de canvi social accelerat, que els
habitus, normalment inconscients i molt automatitzats, apareixen a nivell de consciencia i poden ésser posats en dubte.
4. Transportables. L' habitus caracteritza un individu talment els trets de
l'escriptura durant la seva vida. Tot i les diferencies concretes de cada escrit al
llarg del temps i segons l'espai, en el material de suport i en l'intrument d'escriptura, en el contingut de l'escrit, en l'energia i destresa del tra9, hi ha trets que el fan
identificable.
L' habitus es manifesta transversalment. Les percepcions, apreciacions i comportaments d'un individu tenen el mateix estilen diferents camps: pautes d'estalvi,
gustos gastronomics, estetics i lingüístics. Bourdieu (1992: 109) concep 1' habitus
com «una mena de mecanisme que espera ésser engegat i, segons 1' estímul i 1' estructura del camp, [... ] pot generar practiques diferents i fins i tot oposades». Els habitus,
dones, no s'han d'interpretar d'una manera determinista, dependran sempre del
camp (de relacions) en que es trobin. Observem que les pautes d'apreciació (de gust)
de 1' habitus molt sovint es concreten en forma negativa. Es més facil trobar explicitat que repugna alguna cosa («No puc ni ve ure aquest color») que no pas una avaluació positiva. Socialment es busca la distinció respecte quelcom que es rebutja (Bourdieu 1979). Bourdieu, per exemple, descrivia com actuaven els bisbes francesas d' origen noble. Tot i concretar-se en comportaments diferents, l' habitus que genera la
manera d'actuar, percebre i apreciar d'aquests bisbes és el mateix:
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Aquesta transversalitat o transportabilitat deis habitus fa que ~:s individus .que
tenen habitus compartits puguin establir facilment una orquestracw, una coordmació de comportaments, sense que la busquin conscientment, racionalment.

1.5.

ELS HABITUS LINGÜÍSTICS

Pera Bourdieu, un acte de parla és el producte de la trobada d'un habitus lingüístic i un determinat camp social. En aquest camp social (una colla juvenil, una escola, un departament d'una empresa, una congregació religiosa, etc.), un sistema de
relacions socials, amb una historia específica, ha fet que hi imperin una serie de sancions i de censures, que contribueixen a determinar la valoració d'uns capitals lingüístics més que uns altres. En altres paraules, hi ha unes normes lingüístiques segens les quals, per exemple, s'avalua negativament l'ús del catala en lloc del castella, la variant got en lloc de la variant vas, el catala de Girona enfront del. catala de
Tortosa, o el parlar groller en lloc del parlar refinat.
.
Com que les lleis de transmissió del capitallingüístic són un cas particular .de
la transmissió deis capitals culturals de generació en generació, en qualsevol societat (en qualsevol mercat, en la metafora de Bourdieu) els individus arriben a l'edat
adulta amb un bagatge de capitals lingüístics prou diferent, és a dir, amb una competencia comunicativa desigual. En l'adquisició d'aquest repertori, l_'indivi~u ha
apres a usar uns determinats codis, cadascun dels quals amb. un capital vanable,
pero també ha apres una relació determinada amb aquests cod1s. No es tracta solament que l'individu arribi a saber quina valoració diferent tenen les varietats lingüístiques, sinó que aquest individu arribi a somatitzar un sistema d'esquemes ~e
percepció, d'apreciació i d'ús d'aqt!ests codis. V~?em-n~ dos exemp~es: ..~) ~es Sltuacions de subordinació política d una llengua, 1 b) la mseguretat lmgmstlca de
les classes mitjanes baixes.
a) Les situacions de subordinació política d'una llengua. La subordinació
d'una llengua pot ésser un objectiu explícit, com ens mostra la historia de la llengua
catalana o, actualment, el genocidi del poble kurd, la llengua del qua! és enc~ra
prohibida a la major part del seu territori. Sovint en un procés de substitució lingüística, aquesta subordinació no és sois exterior (política i legal) sinó q~c¡e arriba a ésser
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interioritzada. La comunitat subordinada es troba mancada de capitals simbolics
propis, de manera que una part deis seus membres s'arriba a convencer que l'abandó
de la seva llengua historica és positiu. A la Catalunya Nord o a 1' Alguer, per exemple, molts pares van deixar o han deixat de parlar als fills en catala, perque han pensat que el seu aprenentatge era un obstacle per a l'aprenentatge de les llengües
completes (vegeu 4.1.2), com el francés (o l'italia), que són els capitals lingüístics
classificadors. En aquests casos es dóna dones una complicitat entre dominador i dominat, que no és ni fruit exclusiu de la coerció jurídica i política, ni resultat d'una opció conscient.
A Espanya, la dominació del castella, explícita en 1' miicle 3 de la Constitució
esta~al, per exemple, esdevé invisible per a bona part de la població no castellanoparlant, perque previament s' ha arribat a guanyar la complicitat ideologica d' aquests
ciutadans. En el quadre 1 podem veure les respostes que alguns menorquins van donar al periodista del programa La nostra llengua, de TVE (Balears), que són manifestacions d'aquesta complicitat. Podem observar que no hi traspua gairebé cap
plantejament reivindicatiu de lleialtat lingüística:

.

.( l.

\

)

/

l. Respostes d'informants menorquins a la pregunta: «En es carnet d'identidat.
ses targes de visita, que té es nomen castella o en catala? (Moll 1990: 32)
''

QUADRE

7. -En castella.
-I que el canviaria, o no?
-No, sa veritat és que no hi pens. No ho sé.
10. -En castella.
-I que li faria iJ.lusió canviar-lo?
-Pues a lo millor sí. Tal vegada... Sf, em sembla més correcte.
13. -Tene es nom ... es no m que tenia antes, encara, sí: en castella.
-I que t'agradaria canviar-lo? El canviaras, qualque dia?
-No ho sé, no m'ho he plantejat; no hi don massa importancia.
25. -En castella.
-1 que el canviaries?
-Sí, no em faria res, no.
-I per que no ho has fet?
-Perque ... fa ... no ho sé. Maí no m 'ho havi a plantejat, an a9o.
27. -En castella. (Canvi?) Sí.
·
-1 per que no ho has fet?
-No ho sabia, que es podia canviar. Ni siquiera ho sabia. Si ho hagués sabut, tal vegada ...
28. -No em faria res baratar-lo.
·
-1 per que no ho has fet?
-No ho sé, perque ... quan el vaig fer no em va venir bé i... no ho vaig fer.
29. -En castella.
---1 que el canviaries?
-Si el tenc que canviar, el canviaré.
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b) La inseguretat lingüística de les classes mitjanes baixes. La sociolingüística variacionista, en la seva recerca deis processos de canvi lingüístic, ha demostrat que la inseguretat lingüística és un tret especialment freqüent en les classes
mitjanes-baixes, que explica que aquestes capes socials siguin sovint capdavanteres en el canvi lingüístic. La posició en el mercat dels parlants de classes mitjanes
baixes els du a comportar-se de forma insegura: sovint comparen entre allo que ha
de ser (la norma, d'una llengua estandard més o menys ben vehiculada) i el que és
(el seu ús lingüístic efectiu), entre el seu comportament i el dels grups socials ve1ns
entre els quals se situen. El casos d'hipercorrecció, d'hetero- i autocorrecció, i
d'eufemismes, es troben més sovint en aquests sectors perque són els qui comparen més els seus comportaments tant amb els sectors que rebutgen (els sectors socials immediatament inferiors en la pidtmide social) com amb els superiors.
Aquestes hipercorreccions són una manifestació d' al·lodoxia (creure erroniament
que s'estan complint les directrius d'una norma social), paral·lela i amb causes comunes a d' al tres al·lodoxies extralingüístiques. L' habitus de vigilancia i de control
explica també d'altres comportaments i Mbits en les maneres d'alimentar-se, de
vestir-se, de moure's, d'asseure's, etc ... És també aquest sector de població on és
més facil que s'adoptin posicions puristes respecte a la llengua (vegeu 4.2.3) i que
es bus quin guies de comportament. 1
Aquest retrat de 1' habitus lingüístic de les classes mitjanes i mitjanes-baixes es
fonamenta en dades de pa'isos occidentals (Anglatena, Fran9a, Estats Units) on hi ha
una norma lingüística de referencia (sobretot una llengua estandard escrita i oral)
for9a definida. El retrat de 1' habitus lingüístic als pa'isos catalans ha de ser matisat
pels factors específics de la seva situació sociolingüística, els favorables a la llengua
catalana i els desfavorables.
La substitució lingüística en sectors de la població autoctona, d'una banda, i
les migracions massives, sobretot alllarg d'aquest segle, d'una altra, han comportat que per a gran part de la població la llengua estandarditzada i emprada en els
usos formals hagi estat el castella i que, en canvi, en mancar-ne l'ús, certes varietats del catala hagin desaparegut, s'hagin encongit, o no s'hagin desenvolupat.
Així, sovint les pautes de prestigi no provenen de la propia comunitat lingüística
de llengua catalana sinó, com correspon a una situació d'interposició i fragmentació, de les del grup dominant. Sovint les connotacions de vulgaritat s'associen a
aquelles formes que es diferencien de les de la llengua considerada prestigiosa. Pérez Sancho (1987, citat per Sancho Cremades 1995: 42) i Sancho Cremades (1995:
55) suggereixen per exemple, respectivament, que a la comarca de La Costera s'avalua negativament 1' elisió de [r] en posició final de l'infinitiu i l'ús de l'article davant dels noms propis personals tal coro passa en castella, llengua en que se solen
considerar vulgars ambdues realitzacions.
En els darrers anys trobem també una certa vehiculació d'un model estandard catala escrit, que si bé a vegades evita la perdua de trets genu'ins, de 1' altra comporta un
1. Els manuals que inculquen cxplícitamcnt nonnes d'ús lingüfstic van adrc~ats sobrctot a aqucsts scctors socials·
intcrmcdis. Per cxcmplc, cls manuals de «honcs mancrcs» tonen scmprc un capftol dedica! a la conversa. (Vcgcu L'home
ben educat. Regles d'urbanitat i etiqueta, de Yourscll' [1927], el Manual de bons i mals cO.\"tllm•. de Maria Gorgucs
[1975] o, pcr a ncns, Si us plau. Fem mésfocilla convivencia, de J. Morató [1986].)
···
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anivellament de les formes locals (pera Alacant cf. Ponsoda 1996). Aquesta vehiculació d'una varietat estandard catalana és forc;a parcial perque encara en el conjunt del
ten·itori lingüístic el castella domina en molts ambits socials. Hi ha, dones, un cert
desconcert normatiu perque els parlants no compten amb unes normes ciares a que
atenir-se pera l'ús de varietats sociolectals i funcionals (Ervin-Tripp 1972; Vallverdú
1987). En la parla espontrmia i en els mitjans de comunicació és probable sentir enunciats del tipus «Hi ha que fer algo perque Catalunya sigui quelcom més que un club».
Arribats en aquest puntes fa difícil respondre a l'inten-ogant de com diferenciar a vegades entre el can vi induYt per aquest contacte -ni que sigui a la contra- i els can vis
evolutius independents d'aquest contacte (vegeu 6.4.4).

1.6.

ELS CAMPS DE L'ENSENYAMENT INFANTIL l PRIMAR! 1 EL CAMP JURÍDIC
COM A EXEMPLES

Els conceptes de capitals, camps i habitus combinen les visions subjectivistes i
objectivistes de la societat i permeten situar més facilment l'ús lingüístic dins l'univers d'altres percepcions, apreciacions i accions: les diferents ideologies lingüístiques, les apreciacions estetiques (artístiques, cinetiques ... ) i els comportaments
(dietetics, paralingüístics, de consum ... ). En tot fet de parla caldria analitzar:

l. Les disposicions previes amb que els parlants participen en la interacció.
Aquestes disposicions, o habitus, afaic;:onen socialment la interacció en qüestió: restringeixen que percep, que aprecia i com actua cada parlant; fan que aquest parlant
sigui propensa parlar i a dir les coses d'una manera determinada, sempre amb relació a les característiques d 'un camp social també determinat.
2. La competencia comunicativa, ésa dir, la capacitat d'ús lingüístic de cada
individu: els seus capitals lingüístics, el conjunt del repertori lingüístic. Aquesta capacitat inclou la competencia lingüística, sociolingüística, discursiva i estrategica
~~~3~.
•
3. L'estructura del camp concret on es dóna la interacció. Aquest camp, situat
en 1' estructura social més amplia, imposa unes detenninades regles de j oc, un sistema de sancions i de censures.
Aquests conceptes són aplicables tant en recerques sobre la interacció com en
recerques de tipus macrosociologic. Les ana!isis primfilades deis aspectes discursius i conversacionals d' un fet de parla haurien d' anar acompanyades d'una analisi
de les relacions de poder dels participants en el camp social en que la interacció té
lloc. En cada enunciat cal examinar amb quin poder -amb quin skeptron- un
parlant esta legitimat per actuar sobre els altres.
Les estrategies de condescendencia mostren com el poder és present en tata interacció, malgrat que les aparences puguin fer creure el contrari. Un interlocutor superior socialment pot autoritzar el seu interlocutor inferior a adrec;:ar-se-li amb el pronom
personal «tu», que assenyala solidaritat. A primer cop d'ull pot semblar que amb
aquesta autorització es nega una relació de poder. En condescendir, pero, un parlantes
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limita a «dignar-se a consentir alguna cosa a algú» (DIEC), sense eliminar la desigualtat amb aquest interlocutor. En la mesura que l'autorització d'aquest canvi sois la pot
donar el superior, la relació social asimetrica no s'ha alterat. En les relacions de poder
asimetriques, entre un superior i un inferior a la feina, per exemple, que el primer expliqui acudits al segon no és cap senyal de difuminació ~'aquesta r~lació jer~quica
desigual. Només el qui és superior socialment esta autontzat a exphcar acud1ts ... El
parlant competent sap no malinterpretar: !'inferior no gosadt explicar ell mateix acudits al superior. No hi esta autoritzat. En tots aquests casos la relació jerarquica és t~n
palesa que es pot negar simbolicament. 2 Pero no tates les mostres de convergenc1a
«cap avall» d'algú situat més amunt en !'escala social o jerarquica és necessanament
una. mostra de condescendencia. Quan una parlant de llengua principal catalana de
classe mitiana alta del ban-i de l'Eixample de Barcelona s'adapta lingüísticament als
operaris o als treballadors domestics, que són en llur majoria de Uengua habitual castellana, esta condescendint? O més aviat simplement segueix unes normes d' adaptació
convergent envers 1' interlocutor de llengua castellana, les quals s' apliquen siguin quines siguin les condicions .socials dels interlocutors en presencia? En aquest cas !'interlocutor de llengua principal catalana ocupa una posició socialment superior, que no
impedeix que convergeixi lingüísticament. La relació de subordinaciólingüística continua vigent. Sempre caldra decidir quin context, quin marc és el més rellevant per a la
interpretació de la interacció en un camp social.
En les recerques macrosociologiques, els conceptes d' habitus, capital, camp,
etc., permeten construir mapes de relacions. Com que cadascuna de les zones del
domini lingüístic es troba en diferents etapes del conflicte lingüístic, és aconsellable examinar el valor del capitallingüístic «catala» (el seu ús, el seu coneixement),
en els mateixos camps, pero en diferents parts del territori. Les elits economiques
del sector immobiliari, les escales d'un determinat orde religiós o les lligues de
futbol de categories locals o regionals, són presents a tots els territoris. de llengua
catalana. Una vegada comprovades certes similituds entre aquests camps, es tractaria d'examinar quin valor hité el capital «!lengua catalana», mai de manera amada: sinó en el conjunt dels altres capitals de cada camp. Per exemple, en estudiar els
processos de minorització, com recorda Aracil (1983: 183), cal «copsar la
coherencia dinamíca d'un conjunt molt ampli de comportaments. En comptes de
concentrar 1' aten ció en els gaelics i gal·lesos bilingües actuals, com si fossin un cas
clínic, cal estudiar també els anglofons unilingües».
Els camps de 1' ensenyament infantil i primari i el camp judicial i jurídic a Catalunya
són dos camps, dependents de l'estat, on la competencia i l'ús del castella i catala són
forc;:a diferents. La logíca interna de les relacions socials en cada camp explica, com
veiem tot seguit, aquestes diferencies.
Alllarg dels segles xrx i xx l'Estat espanyol ha invertít esforc;:os considerables
per unificar el mercat lingüístic espanyol i convertir el castella en el capitallingüístic
que tingués maxim poder classificador en la competició social. Es a dír, l'Estat es2. Un cas de negaci6 explicita de lajerarquilzació social que ha csdcvingut una fórmula, es pot llegir en les revistes del cor. Quan s'hi escriu que un pcrsonatge reial o de la noblesa <<Va conduir el cotxe com un ciutada més», o q~e duia
<<Un scnzill vcstitjaqueta», o que «s'cmociona com qualsevol altrc cspanyob> o que «lou un estudian! normal>> es rccorda
prccisamcnl que no és un ciulada qualsevol.
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panyol s 'ha organitzat tradicionalment com un mercat favorable als monolingües
castellanoparlant.s, propugnant que les llengües no castellanes no tinguessin cap
mena de valoracw, de forma que un monolingüe castella disposés de les rnateixes
oportunitats de competir en el mercat que un bilingüe catala-castella.

El camp educatiu: l'ensenyament infantil i primari

Fins a l'any 1975, la destinació a Catalunya era una opció cobejada entre molts
mes.tres ?~ tot ~spanya, i abas:able perque !'oferta de mestres d'origen autocton
era msufJcJent. L any 1978 nemes el 52 % deis mestres de preescolar ¡ basica de
Catalunya era catalanoparlant, percentatge que baixava fins al 46% a la província
de Barcelo.na (Arenas 1990: 29). D'aleshores enr;:a, la llengua catalana ha passat a
ser un_ cap1tal valuós en el camp de l'ensenyament infantil i primari. El se u coneixement e~ un requisit laboral imprescindible. Alguns deis factors interrelacionats que
ho expliquen són els següents:
Factors institucionals. Des del 1980 el control polftic d'aquest camp educatiu
ha estat en. mans d'una coalició nacionalista moderada de centre-dreta. El marc legal esta~le1x q.ue ,les .due.s llengües ?~icials siguin conegudes a final de l'ensenyament. obl¡gaton. L apiJcacJó de la politJca catalanitzadora s'ha fet amb un grau d'acord 1mportant ~mb la maj?r!a de partits polítics i sindicats, de manera que s'establí
no separar els mfants en limes escolars segons opcions lingüístiques tal com s'ha
fetal País Base o a Valencia.
'
- Factors i~eo(ógics . . Tot i que la majoria d'ensenyants no sabia la llengua cata!a~~ fou admes 1assum1t que saber-ne era una necessitat professional. La formació
lni~Jal deis ens.enyants. en algunas escales de mestres, la tradició pedagogica catalamtzadora, 1~ ~~fluenc1a d'alguns sectors de l'església catalana amb presencia en el
ca~p! la posJcJo favorable de les associacions de pares i mares, etc., feren que la
majo;Ja de centres tant del sector públic com ,privat afavorissin o acceptessin la catalamtzació escolar.
~,-:- Fa.~tors d'~pli~ació.. Aquesta política educativa ha estat gradual: les experienc~es d l":l~e~sJó s han 1ntrodu'it esglaonadament, per exemple. D'aquesta manera
s ha~ mmJmJtzat els obstacles per a la seva aplicació (Argelaguet 1996). Aquesta
polft1ca ha compt~t no sois amb el suport polític de l'administració autonomica sinó
també amb un co1xí de materials didactics i pedagoglcs considerable. 3

. 3. Tot i ~ixf la calalanització escolar ha lingul grans limitacions en aquelles zones <ln cJ.castella és la llengua social
domm~nl. A ra.rltr de les ,da des censals de Calalunya del 1991 sabem que menys de 314 parts deis jo ves de 1oa 14 anys en
~ctermtnades cmtats de 1 arca metropolitana de Barcelona alirmavcn saber parlar catala, malgrat que tols haguessin rebut
classes de o en llengua catalana a l'escola. L'observador pot sospilar que l'organització de l'ensenyament del catalaté al-

gun~ problen:es en veurc, pe~exemple, els pcrcentatges de concixcment declarat del catala parla! (entre parenlesis): a Sant
Adna de Besos (62,6 %), Gava (69,2 %), Castel!defels (69,4 %), i Viladecans (73,6 %) (Reixach (coord.) 1997).

El camp jurídic i judicial

Potser encara més que en els mestres, les professions del camp jurídic es caracteritzen per exigir una fortíssima inversió en capitals lingüístícs. En aquest camp es
concedeix la paraula, es contrasten argumentacions, es dicten sentencies, es copien i reprodueixen fórmulas, etc., mítjanr;:ant una varietat d'especialitat molt codificada. Aquesta varietat d'especialitat ha estat apresa i encara avui s'apren en castalia a les universitats deis pa'isos de parla catalana. A les facultats de dret i en la practica del dret cal mostrar que se saben lleis, pero al hora cal ter un treball d'imatge: cal
expressar-se com un advocat, com un jutge o com un notari. Aquest aprenentatge
és costós i crea inercias molt conservadores. Així com la notaria fou un deis darrers
ambits de que fou exclos legament, de la mateixa manera actualment aquest camp
sembla un deis darrers on entra el catala. L'any 1996 sois un cinc per cent deis processos judicials a Catalunya es felen en catala.
Factors institucionals. El control polític d'aquest camp correspon al govern
central. Les competencies traspassades a les comunitats autonomes són poques.
La carrera judicial és d'ambit estatal i el coneixement de les llengües no castellanas
constitueix un capital nul o escas. La Llei de política lingüística de Catalunya de
1998, per exemple, no estableix l'obligatorietat de coneixement del catala per als
jutges o fiscals que exerceixin a Catalunya.
- Factors ideológics. No hi ha hagut un acord social majoritari a favor de la catalanització: bona part de les associacions professionals i sindicals han estat reticents o
obertament contraries a la catalanització. Els sectors amb més poder dins del camp
-els jutges-, amb més capital simbolic, han fet sentir sovint la seva veu opositora.
En la mesura que molts professionals de la carrera judicial treballen en un determínat
territori sois provisionalment, i en la mesura que tots els altres actors del camp (advocats, procuradors, funcionaris, ciutadans, organismes ... ) creuen que l'ús del catala és
percebut en aquest camp com un desafiament a la norma que els pot perjudicar, el
capital «Coneixement del catala» traba dificultats per guanyar-hí valor.
- Factors d'aplicació. Tant legalment (amb limitacions) com tecnicament la catalanització és possible. D'una banda el dret deis ciutadans a usar el catala per escrit i
oralment és establert perla Lleí de polftica lingüística de Catalunya de 1998. D'altra
banda, s'han codificat i vehiculat materials pera la difusió delllenguatge de l'especialitat i s'han organitzat campanyes d'extensió de l'ús del catala en el camp. Tates
aquestes mesures, tanmateix, no canvien la logica interna del camp. El catala hi és
percebut com una amenar;:a per a les aspiracions professionals deis castellánoparlants monolingües i la promoció del catala és atacada com una nosa, un entrebanc
pera !'eficacia, un handicap pera la defensa del client, si s'escau, fins í tot en boca de
sectors favorables a la catalanització. Els sectors amb més capitals dins del camp (els
fiscals i jutges, per exemple) hi imposen de fet la llengua castellana, ambla complicitat de la majoria deis altres actors del camp. 4 Els sectors contraris a la catalanització
addueixen, entre d'altres raons retardataries, que aquesta difusió del catala seria un
obstacle per a la millora de la institució (certament amb problemas greus) i per a la
mobilitat laboral cap a altres zones (molt alta a causa del baix nombre de funcionaris
d'origen autocton). L'objectiu de moltes d'aquestes practiques retardataries és que es
respecti escrupolosament el dret del monolingüe castellanoparlant a continuar-ha
essent. Així, davant deis interessos deis jutges no catalanoparlants de ter carrera, els
drets deis ciutadans no castellanoparlants són secundaris.
-

-

Així, avui l'ensenyament infantil i,primari constitueix un camp autonom, diferenciat
del car:np educatJu de la resta d Espanya, pero també diferenciat d'altres camps
educat1~s a Catalu.nya, com l'ensenyament secundari o la universitat. Té unes regles de JOC específ1ques favorables al catala.
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4. Jaume Camps, diputal de CiU, alinnava, setmancs dcsprés de l'aprovnció de la Llci de política lingliística de
Catalunya de 1998 (Avui, 15-11-1998), que la prcssió ambiental el va dura defcnsar un elicnt catalanoparlant en castella davant d'un jutjat de Catalunya. La norma legal li permelia parlar en catala, la norma social del eamp no li ho permctia.
Aquesls scctors dominanls en el camp -jutges i Jiscals- són prccisamenl cls menys inlcrcssats a aprcndre el ca tala. L' un y
1998 sois un 2,3% delsjutges i sccrctarisjudicials i un 2,2% deis liscals a Calalunya seguiren cls cursos ofcrts perla Generalitat de Catalunya (El País, 10-X-1998).
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2. Les ideologies

QuADRE

-«Estas d' acord ambla política lingüística de la Generalitat?
-Yo con la política lingüística de la Generalitat no estoy muy de acuerdo, aunque no puedo decir, porque no tengo ni idea.»
(FLAQUER

1996: 315)

Semblaque les persones no poden existir sense disposar d'interpretacions i elaboracions simboliques de la realitat, és a dir, sense les ideologies -aquestes els són
indispensables com ho és el seu sistema de respiració. En el seu origen en la IJ. lustració, el terme «ideología» es refería a un coneixement enciclopedic, capa9 de trencar
els prejudicis i d' ésser emprat en la reforma social. Des d' aleshores el terme «ideología» ha passat a ser emprat en diferents accepcions de manera que es produeixen
confusions a l'hora d'usar-lo. En presentem les principals característiques al quadre 2. 5

Així, dones, les ideologies són concepcions de la realitat que reflecteixen o responen als interessos i a les experiencies d'un grup social determinat. Pera alguns
constitueixen una mistificació, una racionalització de la percepció de la realitat que
es té. Pera d'altres les ideologies reforcen les relacions de poder asimetriques, en
emmascarar-les, en legitimar-les, en definitiva.
5.

Cf. Schicl'fclin i Woolard (1994), lbáñez (1996), Boix (1997) i Xamb6 (1997).

Aspectes principals en quatre definicions d'ideologia

PART DE LA CULTURA
Ideologies com a concepcions de la realitat d'un grup o individu.
GENES! SOCIAL

Ideologies com a reflex de 1' experiencia social.
DISTORSIÓ DE LA REALJTAT

Ideologics coma legitimació de la concepció de la realitat, per part i a favor del grup social dominan t.

Cos SISTEMATIC, ABSTRACTE I FIXAT D'IDEES
Ideologies coma conjunt sistematic d'idees que fonamenta l'acció social i política.

2.1.
(i) En 1' accepció més general, s' entén que les ideologies són un sistema més o
menys articulat d'idees, valors i concepcions basics que tenen els membres d'un
grup social sobre un o més aspectes de la realitat (per exemple, 1'honor, la divisió del
treball, l'espai, elllenguatge... ). Enteses així, coma conjunts o sistemes de creences,
les ideologies són un component fonamental de qualsevol cultura.
(ii) En un segon tipus de definicions, les ideologies són reflexos, més o menys
fidels, de !'experiencia social de cada individuo grup.
(iii) Un tercer tipus de definicions posa 1'emfasi en el caracter no solament esbiaixat de les ideologies, sinó enganyador. Les ideologies són enteses sobretot per
part deis sociolegs del coneixement com una refracció interessada: «quan una determinada definició de la realitat queda vinculada a un interes concret de poder, es pot
parlar d'ideologia» (Berger i Luckmann 196611988: 173-174). Pera Marx, ja en el
segle XIX, el terme «ideología» passa a tenir connotacions més negatives, fins i tot
pejoratives. Pera Marx i Engels a La ideología alemanya (1846) les ideologies eren
una visió mistificada de la realitat social imposada perles classes dominants. Aquesta visió era distorsionadora for9osament perque els interessos d' aquestes classes són,
per definició, parcials.
(iv) Un quart tipus de definicions, finalment, considera que les ideologies són
cossos sistematics o programatics d'idees i de doctrines. Les ideologies, en aquesta
accepció, fixen i congelen les idees i solen convertir-se en armes dogmatiques, que
permeten justificar-ha tot.
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LES IDEOLOGIES LINGÜÍSTIQUES

En la bibliografía sociolingüística no s'usa gaire el terme «ideología» o s'empra
restringidament, sobretot en 1' accepció de distorsió i emmascarament de la realitat.
Dominen en canvi els termes d' actitud, provinent de la psicología social delllenguatge (cf. Bierbach 1988) i de representacions, més limitat al món francofon (vegeu Branca-Rosoff 1996). Si entenem les ideologies lingüístiques dins de l'accepció
més amplia de concepcions sobre qualsevol varietat del repertori lingüístic a 1' abast
del parlant o sobre qualsevol de les relacions entre llengua i societat, podem incloure-hi el que sovint s' entén per actituds i representacions envers la llengua. Boyer
( 1996: 16) enumera algunes al tres denominacions d' aquestes concepcions sobre la
llengua, que ell etiqueta «imaginaris sociolingüístics»: valors, mites, es.tereotips
(idealització, folklorització, estigmatització ... ), actituds i sentiments (purisme,
lleialtat, prejudicis, inseguretat...) i avaluacions i opinions de tot tipus.
Sigui quina sigui la denominació que rebin les ideologies lingüístiques, en estudiar-les l'important és examinar fins a quin punt aquestes són sistematiques,
conscients, explícites, coherents amb els comportaments, etc. Sempre, en analitzar-les, partim del suposit que les ideologies poden ser explicades racionalment si
es posen en relació, tant sincronicament com diacronicament, amb !'estructura social general, amb els capitals i habitus de cada grup o individu, i amb cada camp
social de relacions en que aquests conceben i usen la llengua. Si ens centrem en la
seva genesi social, les ideologies lingüístiques són «conjunts de creences sobre el
llenguatge que tenen els usuaris com a racionalització o com a 'ustificació de la
seva percepc10 e estruc ura 1 e us lmgü1stics» (Silverstein 1970: 193). Aquestesldeotbg'ie:s-liilgttf:suques son els resulrats md1rectes, no gens mecanics, de les
posicions, deis interessos i de les practiques socials deis individus i deis grups, i
estan estructurarles -no se situen a l'atzar com patates en un sac (Shieffelin i
Woolard 1994).
Trobem ideologies lingüístiques raonades i estructurarles: així, el militant d'una
associació pels drets lingüístics pot vehicular una ideologia travada, amb un cos doc-
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trina! for9a definit. A vegades trobem, en lloc d'ideologies en el sentit de cossos doctrinals tancats, simples ressons d'alguna norma social, ésa dir, del que es creu apropiat dir, mistificacions deis fets, o mostres de la més tranquil·la ignorancia. Així, per
exemple, en la citació inicial d'aquest apartat sobre ideologies, un barceloní, en
ésser entrevistat, opina sobre la situació sociolingüística tot i que ell mateix reconeix
que no té prou elements de judici per opinar. Altres vegades trobem manifestacions
d'ideologies entorn de la manera de parlar d'un sector de la població. Per exemple,
Pete Seeger, el cantant nord-america de folk, en unes declaracions, desconfíava profundament de la manera de parlar deis polítics professionals, tan avesats al doble
llenguatge:
«La humanitat s'autodestruirli per la seva dependencia de les paraules, per la
manca d'ús d'altres formes de comunicació, com la pintura, }'arquitectura, la música,
la dansa ... Som uns ximples si només ens refiero de les paraules, perque vivim en un
món ple de gent indignada que s'escridassen amb paraules plenes d'ira els uns als altres: lirabs i jueus, bosnians i serbis, pakistanesos i hindús, armenis i azerbaitjanesos ...
Les paraules mai no arriben al blanc» (El País, 1-V-93).

Sovint les ideologies lingüístiques reflecteixen una determinada relació amb la
norma o autoritat lingüística reconeguda. Alguns parlants, per exemple, aprenen a
ésser submisos envers la norma lingüística, mentre que d'altres o bé desconeixen
aquesta norma o bé en fan cas omís (vegeu el purisme i l'antipurisme a 4.2.4).
Les ideologies, siguin quines siguin, poden tenir efectes importants en qualsevol aspecte de !'estructura i l'ús lingüístics. Com que el sistema d'oposicions socialment pertinent no coincideix amb el sistema d'oposicions lingüísticament pertinent,
els individus tenen creences sobre aspectes poc impmtants del codi, mentre que no
en perceben ni n' avaluen aspectes fonamentals. J a hem vist a 2.2 com les variables
socials (els estereotips, els marcadors i els indicadors) es diferencien precisament
pel grau de consciencia que en tenen els parlants. Les variants més estereotipades
negativament és més difícil que apareguin en contextos formals i tensos on els parlants tendeixen a controlar més la seva parla. Uns parlants barcelonins, per exemple,
poden ésser molt conscients que les variants mama i mama tenen significats socials
ben diferents -la primera, de classe alta, i la segona, de sectors populars o socialmentno marcada-, de manera que evitin d'usar la primera variant. En canvi els mateixos parlants poden ni tan sois adonar-se que no empren gairebé mai els pronoms
adverbials hi i en, tot i que aquestes variants afecten molt més !'estructura de la llengua que les alternatives lexiques anteriors.
A continuació presentarem dos grans blocs d'ideologies lingüístiques: d'una
banda les més comunes en la societat tradicional (les «inercies») i, d' altra banda,
aquelles ideologies de mobilització col·lectiva pero pera la llengua (les «lleialtats»)
que són característiques de moviments d'afirmació etnica o nacional.

2.2.
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LES INERCJES TRADICIONALS

<<Com volen que parlem? Que parlem com vullguem, an
ells los és igual. I que nomos moguem, que nomos cal pensar,
pensar ja pensen ells. Lo de escriure i llegir més val dixar-ho
estar, que no mos cal patir, queja mos ho diran. I si no diuen res
queja mos ho diran. I si no mos di uen res que anem tiran! igual
[... ] Vivim aquí on vivim, parlem lo que parlcm, i que no hi ha
remei, relíquics del passat.»
DESIDERI LOMBARTE (1983) <<Natres» a Roma1190s
de racó de foc i poemes de vida i mort
<<Hasta que es perdo lo poble se parlara lo xapurriau.»
Entrevistat de Calaceit (JARQUE 1992)

La llengua sempre ha estat un element identificador i distintiu d' una població
respecte a les altres. Com ja hem vist més amunt (vegeu capítol 2), a les societats
preindustrials, tanmateix, la llengua no sol ser un factor desencadenant de mobilitzacions socials de mas ses. En la societat tradiCional la majoria de la població vi u reclosa en espais locals restringits, la mobilitat i els contactes amb !'exterior del grup són
comparativament escassos. En situacions de fragmentació lingüística molt acusada
entre grups que conviuen en una mateixa zona poden apareixer llengües franques o
repertoris multilingües. Només l'elit o els professionals especialitzats -interprets,
ambaixadors, torsimanys, militars, comerciants ... - es traslladen i tenen accés a
llengües franques de comunicació.
A !'Europa Occidental, del segle VI al XI es produeixen els processos d' integració lingüística que expliquen l'aparició de diferents llengües modernes des delllatí i
les varietats germaniques i celtiques. Després de la desfeta del món roma, i les consegüents desurbanització i fragmentació, es donen els processos d'etnogenesi de
bona patt deis pobles europeus actuals: grups de població s'assenten en un territori i
passen a identificar-s'hi. Així per exemple les varietats lingüístiques romaniques
deis pobles de les valls pirinenques del que ara anomenem Catalunya, experimenten
un procés d'integració lingüística, congruent ambla seva integració política entorn
dels comtes de Barcelona.
En aquesta societat medieval, comen general fins al final de la societat de 1'Antic Regim, la llengua distingeix: permet diferenciar entre un nosaltres i un els altres.
Ara bé: com que les posicions socials són adscrites, els capitals lingüístics no són
una eina de canvi o de classificació socials ni un factor de mobilització col-lectiva
tan rellevant com actualment. No sols la majoria de la població té escassa mobilitat
social i geogdlfica i per tant té poques possibilitats de comparar-se amb altres grups,
sinó que aquesta comparació té poques conseqüencies perque la desigualtat no es
posa gaire en discussió.
La llengua tampoc és un element central d'identitat col· lectiva, jaque aquesta
es fonamenta més aviat en la lleialtat a una nissaga reial, en 1' adscripció a una religió
o en el manteniment d'un determinat sistemajurídic: hi ha forts lllgams de solidari-
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tat i autoritat entre els súbdits i llur senyor, llur religió i Jlur localitat... En tot cas, la
diversitat lingüística és considerada com un fet natural, fruit de les perversitats humanes, una conseqüencia més de la maledicció bíblica de Babel. Hi ha, en la
Romanía medieval, una gradació de parlars molt més laxa que la que trobem en les
llengües romaniques actuals, que han passat a evolucionar a l'entorn de les varietats
estandard deis estats nació. V al a dir també que aleshores el procés de divergencia
entre les diferents varietats romaniques no havia avan<;:at tant com actualment.
. Aquesta manca de límits rígids -tant ideologics compolítics- ajuda a explicar que
els grans predicadors medievals, com Bemardí de Siena o Sant Vicent Ferrer, fossin
entesos amb relativa facilitat abona part de !'Europa Occidental.
Des del segle xvr part de !'aristocracia valenciana i catalana comens;ara a deixar
de parlar en catala a casa, mentre que la immensa majoria de la població el continuara emprant per a la vida de cada dia. En general aquest manteniment de la llengua
no és el resultat d'una voluntat conscient de resistencia a 1' assimilació sinó el resultat d'una de les moltes inercies socials -«vegetals» en expressió de Joan Fusterque caracteritzaven les societats de 1' Antic Regim. Els usos lingüístics forma ven
part de J'entramat de comportaments habituals -Mbits d'alimentació, ritus religiosos, cicles anuals ...- que es donaven per suposats i que tendien a perpetuar-se. En
els CoZ.Zoquis de Tortosa de CristOfor Despuig del segle XVI, en les discussions eclesiastiques de la Catalunya del segle xvn sobre la llengua de la predicació i la catequesi, i en els «coHoquis» valencians del segle XVIII, trobem certament crítiques i ridiculitzacions deis qui abandonen la llengua, pero no són aquestes part de moviments de lleialtat lingüística com els que comentem tot seguit.

2.3.

LES LLEIALTATS LINGÜÍSTIQUES

Des del segle xv, amb els primers estats nació europeus, sobretot a partir de
Fran<;:a, comen<;:a a estendre's l'homogeneltzació lingüística deis súbdits de cada corona o reialme. Més endavant, ja en el segle XVIII, la ideologia il·lustrada justificara
encara més aquests processos d'homogene'ització perque passara a identificar-los
ambla mateixa extensió del progrés i de la raó. La «llengua única» -la de l'Estatpassara a ésser un requisit pera la modernització (Schlieben-Lange 1996). La Revolució Francesa, tot i trencar les cadenes i servituds medievals, continuara aquest mateix fillingüicida donant-li encara més for<;:a. Les llengües no franceses de 1'hexagon
passaran a ésser identificades amb la tradició i la reacció, mentre que el frances sera
promogut com un company dels drets humans.
Des de finals del segle XVIII I'afirmació etnolingüística deis pobles alemanys
-fragmentats fins aleshores-, sera precisament una resposta tant a aquest domini
abassegador de la llengua i cultura franceses a !'Europa del moment, que venia plegat amb el racionalisme universalista, com a 1' amenas;a dels veí'ns eslaus de 1' est. El
gir expressivista del Romanticisme, com ens recorda Taylor (1989) estendra la idea
que l'home té un ambit interior inesgotable, amb una profunditat tan gran que sempre supera la nostra capacitat d' articulació. J ohann Gottfried Herder [ 1744-1803]
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sera la veu més coneguda que propugnara la idea del poble, Volk. Cada poble té la
seva manera de ser, pensar i sentir, a la qual deu lleialtat; cada poble té també una
llengua materna que és l'expressió més perfecta d'aquesta manera de ser, pensar i
sentir. La llengua, entesa així com a quelcom positiu en si mateix, és considerada
una de les millors maneres de salvaguardar o de protegir l'autenticitat única de cada
col·lectivitat.
Tant fa que aquesta autenticitat pugui ésser (re)constru'ida. Les comunitats etniques o nacionals són en bona part imaginades, perque cada grup selecciona alguns
trets d'entre tots els del seu passat o fins i tot se'ls inventa (Anderson 1983). Ara i
adés, en tots els nacionalismes -tant els d'estat com els sense estat- les tradicions
es reelaboren, com si es triessin i es manipulessin les fotografíes deis baguls familiars. Que una tradició no sigui fidel al passat o que sigui imaginada totalment no és
fonamental en la mesura que l'arribin a sentir coma propia els membres d'un determinat grup sociocultural i els proporcioni la il·lusió de comptar amb quelcom propi i
permanent. Així, encara que 1' «esperit deis pobles» (el Volkgeist) en que creien els
romantics no tingui sempre un fonament empíric ciar, molts intel·lectuals i gran part
de la població creuran en la correspondencia entre 1' «anima» nacional i la llengua,
creuran en la tradició.
El millor indicador i símbol d'aquesta tradició compartida és la llengua. La
creació i difusió d'un model estandard oral i escrit pera una llengua, pel seu simbolisme coma pro va de 1' autenticitat i continu'itat del passat, és un exceJ.lent mitja
per crear lligams emocionals i efectius entre els individus i la comunitat de la nació. Aquesta valoració positiva de la identitat lingüística es troba al darrera de
practicament tots els moviments d' afirmació etnica i nacional europeus, que reproduiran o adaptaran el mateix fil argumentatiu herderia.
Quins sectors socials encaps;alen els moviments etnics i nacionalistes europeus? Aquestes valoracions de la llengua, d'ens;a que els models socials industrialitzats i urbans es van estenent a Europa, se senten sobretot en boca de sectors que
treballen amb capitals lingüístics (intel-lectuals, advocats, periodistes, professors
i mestres, capellans .. ) i que veuen que aquests capitals (la seva llengua o dialecte) no són prou reconeguts o són simplement prohibits pera la predicació, pera
1' es cola, per als judicis o per a 1' alta cultura. Són aquests sectors els qui articularan ideologies lingüístiques sistematiques en programes i reivindicacions de tot
ti pus.
En aquestes societats que es comens;aven a modernitzar poden apareixer ideologies i accions col·lectives mobilitzadores per raons lingüístiques. Uriel Weinreich
propasa el terme lleialtat lingüística (language loyalty) per anomenar-les:
«el principi -de contingut específic variable segons el cas-en el nom del qual els individus s'encoratgen e11s mateixos i encoratgen els companys de parla conscientment i
explfcitament per tal de resistir-se als can vis tant en les funcions (coma resultat d'una
substitució lingüística) com en ]'estructura o el vocabulari de la seua llengua (com a
conseqiiencia de les interferencies)» (Weinreich 1953/1996: 222).
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El mateix W einreich estableix una certa correlació -gens automatica, d' altra
banda- entre lleialtat lingüística i nacionalisme. El primer terme correspondria a
llengua d'una manera semblant a com el segon terme correspon a nació:

rapidíssima i el flux continu d'empadronaments d'individus de llengua no catalana
pot facilitar que, en poques generacions, es passi del domini familiar del catala al del
castella.

162

«La Jleialtat lingüística, cam el nacianalisme, designaría 1' estat mental en que la
llengua (cam la mentalitat), en tant que ens intangible, i en ~~ntrast amb al~res llengiies,
assumeix una pasició elevada en una escala de valors, pasició que necesslta ser defensada» (Weinreich 1953/1996: 221-222).

La lleialtat lingüística suposa, done~, una presa de co~scie.ncia explícita i co~s
cient i una acció organitzada en dos senttts complementar1s. D una banda per ev1tar
la hibridació, l'encongiment de !'estructura lingüística i, de l'altra, per evitar la re,
.
ducció d'usos, que pot comportar la substituciólingüística.
El discurs inaugural de Mossen Antoni M. Alcover en ellr Congres IntemaclOnal de la Llengua Catalana de 1906 (Alcover 1985:71), és un exemple clar de lleialtat lingüística:
«Sí, l'estimam, la nostra llengua, ab tata la nostra ánima. La volem axf cam es per
la seua aviar, perla seua naxensa, perla seua historia gloriossíssima ... La volem hon~a
da dels propis, respectada deis estranys, lliure de tot esclavatge, franca de tata tuton~,
neta de tota deturpació y de tot estrangerisme, sia d' ont sia. La volem polent, esplendida, llampant, inagotable, plena d' ecsís (sic) i de dol9or, brallant de tat vent, vida, briu Y
delit, coronada de tates les resplendors, magnificencies, filigranes y sublimitats de !'alta literatura, escorcollada de rel, aclarida en tots canceptes y enaltida com cap altra del
món per la ciencia filologica ... Per amor a tot axo, senyors, per arribar a tat axo, hem
convocat y celebram aquest Congrés, [ ... ]»

Com ja hem vist, la diversitat lingüística no sol provocar en si mateixa tensions
socials irreconciliables. Pierre Vilar (1947/1984: 95) ens recordava que «el problema real no es traba en aquests "fets diferencials" (geografía, etnia, llengua, dret, psicología o hist6ria) sinó en les raons per les quals un medí donat, en un moment donat, n'ha représ la consciencia». La pregunta sociolingüística ~lau és, dones: p~r
que una qüestió lingüística esdevé problema social en un camp 1 moment determinats? Per que una serie de gent passa a ser-ne conscient?.
.
La lleialtat és més probable que es doni en grups soc1als que entren en competlció amb d'altres o que han creat una nova identitat col·lectiva. Aquesta competició
no es deu araons exclusivament lingüístiques: la llengua sols esdevé un factor crític
quan aquestes diferencies lingüístiques s' associen a· desigualtats d' accés a posicioris
socials (vegeu capítol 2).
A vegades aquelles inercies que havien mantingut la llengua s'ensorren en peques generacions quan desapareix 1' estructura social que les sostenía i que les feia
«naturals». A la Catalunya Nord s'ha prodult aquest abandó del cataUt alhora que es
modernitzava el país i l' estat frances intervenía escolaritzant i construint carreteres i
ferrocarrils, unificant el mercat estatal, militaritzant els Puig i els Boix per a les
grans guerres europees, que així van passar a morir i a viure perla France. En un
sentit semblant, a Eivissa, no fa gaire illa marginal i agraria, la terciarització turística

2.4.

EL PURISME 1 L' ANTIPURISME

La lleialtat lingüística comporta una preocupació i una acció per tal de preservar
l'autenticitat i unitat de !'estructura de la llengua. El purisme n'és una de les manifestacions practiques i ideologiques més coneguda. En la mesura que la ideología
purista intervé en l'ús, és un aspecte de la planificació lingüística. Thomas (1991: 12)
el defineix així:
«Purisme és la manifestació d'un afany per pmt d'una comunitat lingüística (o
una pait d'ella) de preservar i alliberar una llengua d'aquells elements que es consideren aliens o indesitjables (incloent-hi els provinents de varietats geografiques, socials i
funcionals de la mateixa llengua). Aquests afanys de preservació poden referir-se a
qualsevol aspecte de la llengua pero salen referir-se allexic.»

El llarg i profund procés de minorització de la llengua catalana ha causat un
grau considerable d'interferencies i manlleus provinents de les llengües dominants.
El purisme és una manifestació de resistencia a aquesta influencia.
El purisme, pero, endut per la seva logica interna de recerca d'elements genu1ns, corre el risc de recluir la diversitat interna d'una llengua, o de guiar-ne l'evolució sempre en contrasto en confrontació ambla de la llengua dominant, que no deixa
de ser la llengua de referencia. El purista, com assenyala Thomas (1991: 24), «simplifica» la realitat en que vol intervenir perque:
«té una visió dualista de la Jlengua perque creu que hi ha elements desitjables i indesitjables, que se sent capar; de reconeixer [... ], estimulat per un afany de promaure el
benestar i el prestigi d'una llengua determinada, intenta d'eliminar i evitar aquests elements que considera indesitjables».

El purisme es manifesta en la vigilancia de 1' entrada d' elements aliens a la Uengua. L'absencia de manifestacions de purisme és un indici que el procés de substitució esta en marxa. Com assenyalavajaWeinreich (1953/1996: 88)
«quan un individu s'adona que la seva llengua materna no és un idioma estandarditzat i
utilitzable en tot tipus de comunicació formalitzada (activitats governamentals, literatura, radio, escales, etc.), aleshores pot esdevenir indiferent a la interferencia que s'hi
pugui produir».

Especialment en les darreres etapes de la substitució lingüística (vegeu capítols
5 i 6), els parlants d'una llengua es caracteritzen precisament perque no es resisteixen a cap ti pus d'intrusió en el sistema de la llengua: les portes ja són obertes de bat
a bat a la substitució.
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«La oposición catalán/castellano, nosotros/ellos, actúa pues a dos niveles diferentes, definiendo vertical y horizontalmente las fronteras étnicas que separan al ingroup
catalán de los outgroups vecinos dentro del marco español, y de quienes, dentro del
propio territorio catalán (definido histórica y administrativamente) no comparten la
lengua y cultura autóctonas, ni una ascendencia catalana de generaciones» (Barrera
1985: 418).
. «Quan van comen9ar a venir els castellans cap aquí després de la guerra, ens expl!caven que alla al seu país no hi havia ni hereus ni pubilles. "Tots són iguals
-deien- i s 'ha de repartir tot a parts iguals"» (Barrera 1990: 52).

La ideología contraria al purisme, 1' antipurisme, s' oposa o és reticent a la intervenció en la llengua. En les següents declaracions d'una escriptora de Barcelona podem observar que s'hi manifesta un habitus molt individualista i, per tant, antinormativista (tot i que només contra el cataUt), que és característic del camp literari i
dels camps artístics en general:
«Actualment escric en castella perque m'és més comode, perque em surt millar i
hi estic més familiaritzada, i perque he pres un cert rebuig a un ti pus de cataUt dominat
per aquesta mena de policía que ens fa parlar d'una manera que detesto. Detesto lamanera de parlar de TV3 i no m 'hi sento representada» [... ] «El que em molesta de TV3 és
larecuperació d'una serie de paraules queja estaven caducades e11910 i ara resulta que
hem de tomar a pir "Vatua, Sue Elen, ets un pendó!" Jo no puc. Jo prefereixo tenir influencies, perque la llengua és una cosa viva que va absorbint tates les influencies de la
seva historia. 1 si hem tingut immigrants, tenim paraules castellanes. 1 quan els nostres
pares eren uns esnobs i els agradava parlar deis sandvitxs, teníem sandvitxs ija esta. No
cal inventar-se la paraula entrepa» (Rosa Regas, El diari del Movibaix 38, octubre-novembre 1994).

És aquesta una posició tan simplificadora com el purisme a ultran9a. Totes les
comunitats lingüístiques de les societats modemitzades, en major o menor grau, es
veuen empeses a intervenir en el codi lingüfstic, i aquesta intervenci6 té necessariament aspectes arbitraris. L'antipurisme, en canvi, creu que encara hi ha evolucions
lingüístiques sense cap tipus d'intervenci6 humana; tendeix a prendre !'experiencia
vital individual coma mesurad' allo que éso no és «real», «caduc», «correcte», etc.
L'exemple presentat n'és una bona mostra: tant «invent» és entrepa con bocadillo
-en castemt-, pero 1' autora no sembla ser-ne conscient.

3.
3 .l.

Els límits i les mobilitzacions etnolingüístics
LA CREACIÓ 1 EL MANTENIMENT DE LÍM!TS ETNOLINGÜÍSTICS

Ja hem vist com, des de les teories relativistes (vegeu 2.2.4), la continuYtat cultural i col·lectiva intergeneracional que anomenem etnicitat pot fonamentar-se en
factors (i combinacions de factors) com la religió, l'estatus social, la raya i, poques
vegades exclusivament en la llengua. Les qüestions centrals de l'etnicitat (qui som?
d' on venim? que ens caracteritza?) poden tenir, dones, respostes diferents per part de
la mateixa comunitat segons el context sociopolític i segons els mecanismes d' inclusi6 i d'exclusió socials. Els exemples següents mostren alguns deis límits etnolingüístics (ethnolinguistic boundaries) existents als paYsos de llengua catalana.
A la Catalunya V ella, bona part dels habitants d'origen autocton classifiquen la
poblaci6 en catalans i castellans (Barrera 1985, 1990, 1995). En aquestes comunitats, si més no fins als noranta, els autoctons aplicaven el terme catala a la poblaci6
que des de generacions visqués al país i compartís determinats trets culturals distintius, com els sistemes d'herencia i la llengua.
·
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Una classificació etnica similar a la que es donava a la Catalunya V ella és la
que Bernabeu (1982) descriu pera Mutxamel (l'Alacantí). Les persones que no
parlaven valencia eren els castellans, tot i que, dins de la població autoctona, es diferenciaven les elits castellanitzades, els senyorets, respecte als «valencians».
«La mitad inmigrada de los "castellans" constituye un grupo económicamente
más deprimido que la otra mitad, y no representa, con mucho, el mundo urbano de los
senyorets [població autoctona castellanitzada de classe alta, sobretot resident a Alacant]. Su denominación como "castellans" se refiere en primer lugar a su habla castellana, nunca a su lugar de procedencia. Y son "castellans" por oposición a los "valencians", mutxameleros autóctonos de habla valenciana» (Bernabeu 1982: 72).

Ara bé: l'augment de la castellanitzaci6 de la poblaci6 autoctona, més la immig~a~i6 ~ontinuada. de població d~ llengua castellana, sembla que difuminen aquestes

dtstincwns, espectalment a les cmtats grans com Valencia i Alacant on el catala, de
tant poc usat públicament que és, ha esdevingut ja llengua llunyana socialment.
Aquestes classificacions dels límits etnolingüístics i de les identitats socials
(vegeu pag. 168) no ten en per que ser compartirles per tots els grups en contacte, i no
tots els individus d'un mateix grup han de percebre'ls igualment. Parlero d' autoclassificació per referir-nos a la forma com cada grup - i cada individu-es classifica a
ell mateix; les heteroclassificacions, en canvi, ens informen de com són vistos uns
individus des de fora.
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Percebre's i ésser percebut

En les famrlies lingüísticament mixtas (aquellas en que cada c?njuge té ~n~ lleng~a
primera 0 habitual diferent)8 les possi~il~~ats, de la compar~c16 són altissimes, 1 ~
més es donen en el comportament quot1d1a. L any 1993, una 1nfermera !leonesa a~n
bada a Catalunya als 21 anys, del barrí de Gracia de Barcelona, de 3~ anys an¡b f1lls
de 2 ¡ 7 anys, casada amb un catalanista de sectors populars, perceb1a els lfm1ts entre catalans i castellans com una barrera infranquejable:
P:

¿Cómo reacciona tu familia de ver a tus hijos que son casi más catalanes?

R: No les gusta mucho.
P:
R:
P:

R:

P:

R:
P:

R:
P:
R:

¿Los hermanos de tu padre?
Ya no viven, ni abuelos, ni padres ni hijos.
¿Suelen ver a la familia de tu marido?
.
Sí sí hablan todo en catalán. Si alguna vez hablan en castellano, les drce
«Ójo: que eres un murciano» [... ] Sí, yo creo que a la familia de mi marido
les gusta que ellos hablen catalán porque son catalanes y la mía en castellano porque somos castellanos y nos sentimos muy españoles. Pero
vaya ...
¿Y desde el punto de vista de tus hijos, piensas que ellos... ?
Yo creo que no. Además yo prefiero que no hayan roces porque me interesa que sean unos buenos catalanes porque ellos son catalanes y yo me río.
No hay más importancia.
¿Tiene sentido de ser catalana o española?
Yo soy española.
XXX
Ver que a veces los catalanes no quieren ser. Lo mejor es lo suyo y yo lo
mejor que tengo es mi tierra. Por eso nunca podría ser una buena catalana.
Además me siento orgullosa, mi marido es catalán.

Aquesta dona viu la diferencia etnolingüfstica amb certa conflictivitat.~ersonal. Per
a ella sovint classificada com a no-catalana pels seus parents pollt1cs, els catafans ;ón sempre «els altres», encara que entre aquests altres hi ha els propis fills.
La seva identitat social és resulta! alhora d'una heteroclassificació i d'una autocategorització: d'una banda, és classificada com a castellana; d'altra banda, ella mateixa veu impossible arribar a ser catalana.

Autoclassificar-se com a membre d'un grup no implica pas que els membres
d'aquest grup reconeguin automaticament el nouvingut com a tal. Woolar.d
(1989/1992a) descriu coma la conurbació barcelonina de comenr;:aments deis vuttanta una persona era considerada del grup catala si el catala passava a ser la seva
llengua de relació habitual amb d'altres catalans. Calia que la seva varietat de catala
depassés un cert llíndar de genuYnitat perque fos interpretat com a senyal de pertinenr;:a al grup catala, jaque un accent clarament no nadiu podía provocar que 1' interlocutor es passés al castella, tal com faria davant d'un interlocutor que emprés directament aquesta llengua. Aquestes normes de tria de llengua, que establien que els ca-
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talans convergissin lingüísticament envers qualsevol interlocutor que es cregués que
no pertanyia al propi grup, feien que es mantinguessin els límits etnolingüístics. Alhora, aquests processos desincentivaven l'aprenentatge actiu del catala: els aprenents de catala no veien compensat el «ridícul» que provocaven les seves primeres
temptatives amb un augment d'acceptació social per part dels autoctons.
De fet, la qüestió es complica encara més a causa de la polisemia d' alguns termes de categorització. La mateixa K. A. Woolard m ostra com els termes catala i castella tenien mútiples interpretacions en fundó del seu context d'ús:
«Una imatge que expressa la situació de Catalunya descrita en aquest llibre és la del
repunt que fa la maquina de cosir en unir dos retalls de roba i, al mateix temps, delimitant
la frontera entre els dos. Amb una inspecció superficial, el repunt sembla una única i ben
definida línia. Pero quan ho mirem de més a prop, o si podem observar la maquina mentre construeix el repunt, veiem que aquesta única frontera és en realitat feta de dos fils independents, que s'entrecreuen i s'entrellacen, l'un provinent dels mecanismes de la bobina i l'altre de l'agulla. Si fem servir fi1 blanc pera la bobina i negre pera l'agulla, la cosa
es fa més evident. En un repunt ben cosit, contra el fans del primer retal! de roba, només
veurem el fil blanc. Si li donem la volta, llavors només veurem el fi1 negre del repunt.
Pero quan s' accentua la tensió, incorrectament en la maquina de cosir, el fil negre apareix
de tant en tant alla on només s'hauria de veure el blanco viceversa. I qualsevol cosidora
sap que aquest és el senyal d'un repunt feble, d'un repunt que es desfara al cap de poc
temps. (... ) l'Estat espanyol i Catalunya són els dos retalls de roba delimitats i cosits pel
repunt de l'etnicitat. A primer cop d'ull, el repunt sembla una sola línia que diferencia catalans i castellans. Pero contra el fons de l'Estat espanyol, allí on s'afirma la unitat de Catalunya davant del poder exterior, l'etnicitat catalana apareix com un fi1 blanc. Quan donem la volta a la roba i ens fixem en el fi1 de 1' etnicitat contra el fons de la societat catalana, trobem que el fenomen etnic és d'un color totalment diferent. Per desenvolupar més
la metii.fora, cada fil en ell mateix és un filament continu teixit de respostes a les experiencies psicologiques, socials i economiques de la vida diaria. Encara que els dos fils de
l'etnicitat no són identics, s'entrecreuen i s'entrellacen en un punt on hi ha acord sobre
l'ús i el sentit de certs símbols.» (Woolard 1989/1992: 191-192.)

Comprensiblement, des de la transició política postfranquista de la segona meitat dels anys setanta, si més no en el camp de la política oficial, s'ha evitat o minimitzat qualsevol referencia pública a aquests termes etnics per tal d' evitar qualsevol risc
de divisió política interna de la societat catalana en fundó de criteris etnolingüístics.
Bis anys noranta han conegut intents d'explotar políticament els límits etnolingüístics intems de la societat catalana (cf. Voltas 1996; Delgado 1998).
Ara per ara hi ha una amplia gamma d'identitats etniques i nacionals als pa'fsos catalans, des del regionalisme o l'independentisme fins a la consciencia unitarista espanyola
i francesa més estricta, passant pel peculiar nacionalisme d' estat andorra i les molt variades identitats locals. Tates elles poden entrecreuar-se -n'hi ha de compatibles i d'incompatibles- i el pes de cadascuna depen de factors molt diversos. Les identitats locals,
és a dir, la consciencia de pertinenr;:a a un ambit inferior al regional, nacional o estatal,
haurien de situar-se amb relació a aquests ambits d'identitat. Piqueras (1996) i Pérez de
Guzmán (1997) assenyalen, per exemple, que a localitats valencianes el principal ambit
d'identificació és el local, més que el valencia o l'espanyol.
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Comes creen, es reprodueixen i es transformen els mecanismes de delimitació
intergrupal? Des de la psicología social 7 se sosté que la identitat social és el resultat d'una comparació amb altres individus o grups significatius. Una identitat social és la:

competía amb 1' altra llengua (Guimera 1896). El catalanisme cultural, d' enqa que té
un cert poder, pot comenqar a entrar a competir en espais d'ús públic amb el castella.
d) Ambigüitat d'identitats socials. Aneu les identitats socials deis grups i
individus són complexes. Molt sovint aquestes identitats són múltiples o/i ambivalents. Les identitats etniques o nacionals als pa'isos de llengua catalana són diversificades, tant perla fragmentació historica deis seus tenitoris com per l'heterogene:itat
d'origen i consciencia col· lectiva deis seus habitants actuals.
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«Manera com els individus i els grups es distingeixen en les relacions socials amb
d'altres individus i grups [... ] és la nostra manera d'entendre quiso mi qui són els altres
i, recíprocament com els altres entenen qui són ells mateixos i els altres (ésa dir, també
nosaltres mateixos)» (Jenkins 1996: 4-5).

El grups, en especial els grups més febles i amb una identitat social més desfavorable, poden veure's enfrontats amb la necessitat de reformular la seva etnicitat
mitjanqant estrategies d' assimilació, de redefinició, de competició, i, fins i tot, d' ambigüitat.
a) Assimilació. En la primera estrategia el grup accepta els trets del grup dominant i malda per integrar-s'hi. En els processos de minorització (vegeu 5.3) a Catalunya Nord o al País Valencia, sectors importants o majoritaris de la població
s'han integrat a les llengües francesa i castellana, la llengua deis grups dominants
amb que es comparaven.
b) Redefinició. La segona estrategia és la redefinició deis trets fins a un moment considerats negatius o pejoratius. Si en el moviment dels negres nord-americans es comenqa a afirmar que «black is beautiful», una bona part del valencianisme
al País Valencia intenta que la població identifiqui l'ús del catala amb el sector terciari avanqat (Molla 1994), amb els valors de la modemitat, després que durant
decades aquest ús tingués connotacions de rusticitat.

Com ficar·se al cap una frontera política?

En zonas frontereres com la Cerdanya, que han canviat de dependencia política, els
habitants han hagut de redefinir les seves identitats local, comarcal, catalana, etc.
en funció de les seves necessitats 1deis esdeveniments histories. A la Cerdanya dividida polfticament des de 1661 , la diferenciació entre francesas i espanyo/s ha anat
adquirint valor per distingir els habitants de cada subcomarca. Aquesta oposició, inicialment macropolftica, va anar guanyant relleu també en les relacions a nivel! comarcal i local (cf. Sahlins 1991).

e) Competició. La tercera estrategia va més enlla: el grup dominat entra en
competencia directa amb el grup fins aleshores dominant. Per exemple, Angel Guimera, entrencar la norma d'exclusió del catala d'espais formals i adreqar-se al' Ateneu Barcelones en catala en prendre possessió coma president de l'entitat (30-XI1895), no sois intentava redefinir una concepció del que és <<normatiu» (amb el consegüent escando! en bona part del públic que va abandonar la sala, initat), sinó que
7. Tajtcl (1978, 1981); Boix (1993: 88-93); Bourhis i Leycns (cd.) (1996).

3.4,.

LES MOBILITZACIONS NACIONALS 1 ELS GRUPS URBANS

Els processos de subordinació en contextos d'urbanització i industrialització
porten en general a 1' anaconament de la llengua reces si va en poblacions rurals. La
llengua subordinada passa a tenir connotacions de rusticitat, mentre la llengua e~
pansiva domina a les ciutats i és associada amb el progrés i la mobilitat socials. Es
també a les ciutats on es donen les principals tensions socials que decidiran l' exit o
el fracas deis moviments de recuperació lingüística. Si donem un cop d'ull al retrovisor de la historia europea del segle XIX en~ta, podem veure que els moviments i mobilitzacions etnolingüístics han estat encapqalats per minories urbanes. Aquests sectors urbans han estat sobretot minories amb capitals lingüístics importants en joc i
que, per tant, han volgut crear les condicions per poder viure en una cultura nacional
propia, els qui s'han considerat interprets de l'autenticitat d'un grup etnic o nacional.
Aquests sectors urbans, que se senten privats de poder, acostumen a formular
l'acció per 1' autenticitat i la unitat del grup en termes de lluita perla sobirania política. En són un exemple, amb fortunes ben diferents, els txecs a Praga, els hongaresos
a Budapest, els bascos a Bilbao i els irlandesas a Dublín. Molts d' aquests sectors urbans havien ja abandonat la llengua subordinada en el món familiar i alguns la revernacularitzen, ésa dir, la recuperen coma llengua de casa. Aquests sectors urbans del
qual formen part els intel·lectuals, són els que poden generar una proposta i un consum de llengua unificada (una llengua per elaboració o Ausbausprache en termes de
Heinz Kloss, vegeu 5.1), que siguin símbol de la dignitat i prestigi deis membres
de la comunitat lingüística. Aquests sectors urbans amb lleialtat lingüística esdevenen el nucli del que el sociolingüista base Sánchez Carrión ano mena 1' espai simbolic
d' una llengua:
«el núcleo de hablantes que dotan a su lengua de un desarrollo completo o, correlativamente, el núcleo de hablantes que tienen un desarrollo lingüístico completo en esta lengua» (Sánchez Carrión 1987/1991: 65).

A Catalunya un sector d'aquests sectors urbans, a Barcelona pero també a la
xarxa de ciutats més petites, ha impulsat des de la segona meitat del segle XIX, la codificació i la vehiculació de la llengua catalana. Aquest sector construeix elements
del que Mira (1990) anomena «cultura nacional», ésa dir, posa en relació la «Gran
Tradició» culta -la recupera, la reelabora del passat- i la cultura popular, la catalanitat mantinguda. En la mesura que hi ha intercomunicació efitre aquests dos ni-
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vells, el culte i el popular, hi ha veritablement cultura nacional. Sobretot la cultura
nacional és el resultat d'una expressió de consciencia dels sectors productors de cultura. Aquesta consciencia es manifesta en dos sentits:

Encara ara és l'Estat la institució que té una part important del poder simbblic, la que
més pot crear i mantenir fronteres de reconeixement. A través del BOE, a través dels
currículums escolars que difonen una visió historica i geografica determinades, s'inculca una visió del món. Del desenlla9 d'aquestes lluites simbbliques per imposar uns
determinats principis de classificació de la realitat, depen si una qüestió esdevé socialment visible i important, és a dir, si esdevé «problema». D'aquestes lluites simboliques també depen com es plantegen els problemes de política lingüística, i per tant
com s'hi trabaran solucions més endavant. Així, per exemple la política lingüística
educativa de la Generalitat de Catalunya del1980 a mitjans deis noranta, fou plantejada en termes d'una política que, per damunt de tot, volia assegurar la convivencia social i recluir la possibilitats de conflictes etnics interns de la societat catalana.
L'Estat intenta aconseguir que els administrats s'hi identifiquin, se'l sentin
seu. La prova més important del poder deis capitals simbolics és que els dominats
esdevenen complices deis punts de vista i concepcions del dominador. Des del segle XIX la majoria de la burgesia dels paYsos de llengua catalana assumira que el
castelUt sera la «llengua nacional» (Aracil 1987) i el cataHi una llengua de segona,
provincial, amb lá corresponent divisió jerarquica de funcions entre les dues. I
aquesta visió negativa de la propia llengua s'estendra abona part de la població. A
la Catalunya Nord, gracies a l'eficaciafrancesitzadora de l'Estat, les valoracions
negatives de la llengua propia s'estendran practicament arreu de la població. Albert Saisset [1842-1894], el poeta rossellones, escriura, per exemple, que:
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a) D'una banda, aquests sectors dirigents assumeixen, elaboren i reflecteixen
la cultura popular tradicional amb una intenció nacionalitzadora. El moviment coral
catala, per exemple, ha aprofitat la tradició oral, rescatada i inventariada des del segle XIX, i l'ha reintrodult en el món educatiu. Uns altres exemples són (a) a comen9ament del segle, el rellan9ament de la sardana, inicialment una dansa popular d'una
petita zona del país, que esdevé, durant for9a anys sota dues dictadures, un símbol i
ritual d' afirmació catalana, i (b ), a finals del mateix segle, la represa i expansió deis
castellers arreu de Catalunya.
b) D'altra banda aquests sectors urbans són els que s'encarreguen d'importar i
adaptar els elements culturals procedents deis sectors urbans de !'exterior, sense haver de passar necessariament pel sedas de la cultura i la llengua dominants.

Als paYsos de llengua catalana el catalanisme dominant, alllarg del segle xx, no
ha pogut i no ha volgut assolir graus de sobirania política gaire importants (encara
menys el valencianisme o mallorquinisme). La manca de control consegüent dels mecanismes de poder estatals explica que la «renacionalització», aquesta construcció
d'un «futur peral nostre passat», hagi estat molt parcial. Hi ha un conflicte intern de la
societat catalana, al costat de 1' extern: certament part deis sectors urbans catalans,
principalment de la mesocracia i deis sectors populars, han impulsat 1' elaboració de la
llengua catalana, l'han mantinguda coma llengua col·loquial i han contribuYt a nacionalitzar la producció cultural. D'altres sectors urbans, pero, l'han menystinguda i
abandonada. En canvi, a Valencia o a Perpinya, les elits urbanes han impulsat decisivament la subordinació, i la llengua historica s'ha aparellat amb connotacions de rusticitat. En conjunt, la situació d'interposició cultural per part de la llengua i la cultura
dominants, es manté. La producció exterior continua entrant majoritariament als
paYsos de llengua catalana a través del filtre de la llengua castellana (o francesa). Com
veiem tot seguit a 4.3.3, el control dels sistemes de comunicació de masses és decisiu
en aquest procés de creació d'una cultura nacional.

3.3.

ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ DE MASSES I LA LLl:JITA SIMBÓLICA

Percebre' s com a grup nacional (o etnic) és un fet de consciencia induYda, un fet
de lleialtat assumida més o menys voluntariament. Per arribar o mantenir aquesta
percepció calen dos factors. D'una banda cal el control de 1' estat i deis espais de comunicació de masses, perque tots dos acumulen grans capitals simbblics. De l'altra
cal, pera l'exit de la construcció d'una identitat nacional, la presencia i organització
activa de sectors de població urbana.
Al llarg del segle xx l'Estat ha anat concentrant un gran nombre de capitals
simbolics, els capitals que controlen en bona mesura la concepció que tenen els individus de la distribucíó i valoració deis altres capitals economics, culturals i lingüístics.

«11 [el catalil.] est demeuré depuis il.l'état de langue populaire, et en cette qualité, i1
ne saurait avoir la prétention de s'adapter il. toutes les branches des connaissances humaines: étranger aux arts, aux sciences, aux spéculations de la philosophie, impropre il.
formuler des considérations abstraites et générales, il ne peut se mouvoir que dans le
domaine du sentiment et des idées ayant un caractere matériel et concret}> (Grammaire
catalane, Perpinya, 1894).

Els membres d'una comunitat lingüística subordinada arriben, dones, a sentir
autoodi perla propia manera de parlar, ésa dir, s'arriben a identificar amb els interessos deis grups dirigents, fins al punt que rebutgen o fins i tot neguen la propia
identitat (Ninyoles 1969: 3.1). Des de la psicología social delllenguatge (vegeu capítol1) podem dir que la vitalitat etnolingüística subjectiva del grup lingüístic catala
al Rosselló (coma d'altres zones del domini lingüístic) és baixa, ésa dir, que el grup
valora negativament els trets propis, entre els quals hi ha la llengua, i les seves possibilitats de competitivitat i supervivencia en el futur.
Com es vehiculen aquestes ideologies lingüístiques fins arribar als ciutadans?
Alllarg del segle xx l'Estat ha hagut d'anar compartint el seu domini dels capitals
simbülics amb els sistemes socials de comunicació de masses. Mitjan9ant la llengua
(pensem en els refranys, eslogans i altres fórmules tradicionals o mediatiques), i
mitjan9ant sistemes ideologics superiors -religiosos, mitologics, científics, polítics ...- que aquest Estat i aquests sistemes socials controlen, les ideologies del poder són justificades, és a dir, convertirles en «subjectivament plausibles» i legitimades (Berger i Luckmann 1966/1989: 133-149).
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En els paYsos modemitzats, el sistema social de comunicacions de massa, és a
dir, la xarxa de mitjans de comunicació, ha passat a ésser el principal creador del
sentiment d'unitat que tot moviment nacionalista busca (Gifreu 1989). El sistema de
comunicació de masses té, per exemple, el poder de designar les diferencies i fer-Ies
reconeixer a través d'uns determinats sistemes simbolics. Els mitjans de comunicació decideixen els temes que són dignes d'atenció pública, o sigui els temes quepoden arribar a ser discutits públicament. Són en bona mesura els propis mitjans els qui
creen 1' opinió pública que ells mateixos pretenen reflectir. Els estats nació o els subpoders corresponents intenten controlar aquests espais socials de comunicació, perque aquests són els principals detentors deis capitals simbolics i, per tant, els·millors
legitimadors de la propia actuació política. Potser els membres d'un grup sociocultural i lingtiístic parlen, gesticulen i pensen d'una manera semblant, pero si no hi ha un
sistema de comunicació de masses que faci reconeixer aquestes semblances, aquestes no penneten crear una consciencia de comunitat.
Els territoris de llengua catalana estan ben integrats en els espais de comunicació deis estats en que es troben: l'espanyol o el frances. El discurs oficial govemamental, la retorica parlamentaria, el discurs de 1' oferta audiovisual, la visió historica
i geografica transmesa en el sistema educatiu, des de la informació esportiva fins a
les publicacions del cor o la cartografía, construeixen una percepció de «nosaltres»
coma espanyols o coma francesas: els mites, els herois, les victories són espanyoles
o franceses. Gairebé no existeixen elements pera un espai de comunicació deis territoris de llengua catalana, que permeti formes de reconeixement, referents comuns, a
partir de la llengua compartida. Compareu, posem per cas, els espais de comunicació
deis habitants de la Cerdanya francesa amb els de la Cerdanya espanyola. Els temes
de que són infonnats els habitants a un cantó i a 1' altre de les fites frontereres, els temes seleccionats en el seu espai de comunicació respectiu, la visió de la historia que
difonen els seus diaris i llibres de text, els mapes amb que se situen espacialment,
són diferents en la mesura que els controladors d'aquests espais de comunicació teneo interessos, prioritats, concepcions del món diferents: els de París o de Perpinya,
en el primer cas, i de Madrid o de Barcelona, en el segon.
Ara per ara els espais de comunicació de masses comuns, ho són amb el marc
estatal i arriben en llengua castellana (o francesa), llevat d'alguns intents com el
setmanari El Temps i la recepció de TV3 al País Valencia, les Illes Balears i Catalunya Nord, dependent de la iniciativa privada. El mercat audiovisual deis pa'isos
catalans apareix dominat en conjunt pels mitjans públics i privats d'abast estatal,
bé que hi ha alguns subespais de comunicació d' abast autonomic, comarcal o local,
gracies a emissores radiofoniques i cadenes televisives d'abast autonomic, de titularitat pública.
La premsa barcelonina domina en el seu mercat interior de Catalunya (El Peri6dico o La Vanguardia o els diaris esportius editats a Barcelona). Aquests
mitjans de comunicació han funcionat tradicionalment en castella. En la mesura
que l'edició de la premsa en catala era considerada poc rendible, especialment en
una zona amb baixos índexs de lectura periodística, els grups comunicatius autoctons no hi han invertit. Tanmateix, el creixent coneixement del catala escrita Catalunya ha comen9at a incidir en aquesta situació, i algunes empreses (El Periódico,

Segre) comencen a optar també pel cataHi.. A la mateixa Catalunya, aquest canvi ha
tingut el precedent reeixit de la premsa i la radiotelevisió locals i comarcals en catala que ha permes formar un ambit comunicatiu autonom considerable. A les altres zones, al País Valencia i a les Illes, 1' oferta comunicativa interior esta molt
més fragmentada i la presencia d'oferta comunicativa d'origen exterior (sobretot
de Madrid) és molt superior.

Els marges de maniobra d'una comunitat fragmentada

Quin marge de maniobra tenen els pa'isos de llengua catalana per reconeixer-se i
fer-se reconeixer com una unitat lingüística, cultural i comunicativa? Hi ha tres logiques interrelacionadas en joc en el sistema de mitjans de comunicació que cal tenir
en compte (Gifreu 1991).
(i) En primer lloc hi ha la logica del mercat, cada vegada més mundialitzat, que
afavoreix en general la llengua castellana i l'anglesa, que tenen un potencial de consumidors molt superior. Aquest mercat alhora també esta més fragmenta! i especialitzat -es multipliquen els canals i cadenes de televisió i radio, cada vegada
adregats a públics més especialitzats- de manera que la demanda de consum en
catala podria forgar l'oferta a adaptar-s'hi lingüfsticament.
(ii) En segon lloc, la logica polftica estatal, que actualment és favorable al castella i
al francas. Quant a les polítiques comunicativas (per exemple l'oferta de canals privats) I'Estat central ha afavorit la creació d'un mercat audiovisual estatal i en castalia.
(iii) 1 en tercer lloc, la logica polftica de cadascun deis territoris de llengua catalana.
Mentre que a Catalunya hi ha hagut intervencions públiques catalanitzadores importants en el sector públic (CCRT, COM Radio), aquestes han estat menors (TVV) o
absents en la resta del domini.
Que s'ha fet fins ara? El sector privat s'ha mostrat reticent a aquests projectes. Pér
la seva banda el sector públic no ha arribat a cap coordinació supraautonomica, tot i
les propostes deis grups polftics més lleials a la llengua catalana. Aixf, s'han llangat
ja des de fa anys propostes d'articulació cooperativa de la política lingüística i cultural deis Pa'isos Catalans, basades en una relació entre iguals, per intentar donar
cohesió a un mercat potencial considerable en llengua catalana. Aquestes propostes, que tenen precedents en d'altres zones d'Europa, com en l'area neerlandofona
amb el Tractat d'Unió de la Uengua Neerlandesa i en els pa'isos nordics amb el
Consell Nordic (cf. Marf 1992: 53-63 i Marf 1996: 191-197), se centren en la codificació, vehiculació i elaboració de la llengua (sobretot d'un estandard oral, indispensable per a la indústria audiovisual) i en la difusió conjunta de la producció cultural
en llengua catalana de cara enfora.
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El debat ideologic davant de la diversitat lingüística
«Tens la sensació d'estar collant un cargo! ambla roca esmussada: com més calles, més ample es fa el forat i menys consistencia té el cargo! que pretenies fixar-hi.
Igual passa amb els arguments sobre normalització lingüística: són tan pocs, tan basics
i tan elementals que com més es repeteixen, més es desgasten. 1 no n'hi ha d'altres: la
defensa de qualsevol dret huma no sol tenir gaires més arguments que el dret a !'existencia» (Tió 1994: 62).

4.1.

L'EVOLUCJÓ DE LES IDEOLOGJES LINGÜÍSTIQUES

Com hem vist, les ideologies lingüístiques tenen un efecte en els processos de
canvi i substitució lingüístics. Si un parlant d'una comunitat en procés de substitució
s'arriba a convencer de la bondat del retrocés o perdua de la seva llengua, aquest
procés de substitució es pot produir sense necessitat de coaccions exteriors: el mateix parlant en sera el promotor, entusiasta i tot. Afortunadament, pero, en els pa1sos
de llengua catalana hi ha mercats altematius on els capitals lingüístics reben valoracions diferents de les que tenen en els mercats més proxims al poder (Woolard
1985). En un manifest de larevistaEls Marges (Argente et al. 1979), ja es recordava
que dins del model capitalista, el marge de maniobra de les llengües subordinades és
ben petit. S'ha consolidat el domini d'unaracionalitat tecnocratica, segons la qualla
relació cost-benefici, mesurada segons l'arbitratge presumptament neutre del mercat, té la darrera paraula. En la «revolució capitalista» (Berger 1989), prima per damunt de tot el valor de l' autonomía personal, primen per tant les ideologies pragmatiques que trenquen les inercies tradicionals.
Si aquestes ideologies pragmatiques van acompanyades de desinformació sobre
la regulació i sobre la situació sociolingüístiques actuals, és probable que part de la
població acabi essent víctima de les campanyes de mistificació i manipulació del debat i de la situació sociolingüística, les quals sovint responen solament a interessos
de política electoral. D' al tres intervencions crítiques a la denominada «normalització lingüística», són més raonades, i conviden a un debat tan necessari, si és honest i
lleial. Per exemple, s'etiqueta els moviments nacionals i de reivindicació lingüística
en bloc sense coneixer-ne la diversitat i complexitat internes, la seva ambivalencia
intrínseca entre la tradició i el progrés. Tot procés nacionalista, d' autentificació i
d'unificació, presenta coma mínim dues cares: si d'una banda pot reduir la diversitat
interna d'una societat, de l'altra pot congriar-ne i estimular-ne la innovació i dinamisme (Molla 1994; Woolf (ed.) 1996).
Poques vegades trobarem ideologies lingtiístiques en el sentit de cossos programatics i racionals. Poc sovint la població es planteja amb certa profunditat l'interrogant «quin sentit té moure's per una llengua?» Són més aviat ideologies racionalitzadores o distorsionadores les que dominen en el debat sociolingüístic. No ens
aturarem aquí a descriure les manifestacions d' etnocentrisme d' alguns monolingües,
com la ridiculitzada per Mark Twain al següent dialeg:
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«-Escolta, Jim, un gat parla com nosaltres?
-No, un gat no.
-Bé, i una vaca?
-No, una vaca tampoc.
-1 un gat parla com una vaca o una vaca com un gat?
-No.
-Pera ells és natural i logic que un gat i una vaca parlin diferent de nosaltres?
-Oi tant, segur.
-Dones bé, i per que no ha de ser natural i logic que un frances parli diferent de nosaltres?
Contesta aixo, apa.
-Un gat é un home, Huck?
-No.
-Bé, dones, no té cap sentit que un gat pa'li com un home. Una vaca e' un home ... ?
I una vaca e' un gat?
-Ni una cosa ni l'altra.
-Iavors la vaca no té pe'que parlar com cap d'eis. Un f'ances e' un home?

-Sí.
-,-Molt bé. Iavors per quins set sous no pa'la com un home? Conte'ta a aixo, apa!»
MARK TWAIN (1885) Les aventurs de Huckleberry Finn.
Trad. cat. de Fontcuberta (1981). Barcelona: La Magrana

Aquí ens interessara donar alguns fonaments racionals a la ideologia lingüística
que el lector adopti. La varietat d'ideologies lingüístiques actualment a l'abastja no
permet dir, com afirma Tió en la citació inicial d'aquest apartat, que els arguments
per la normalització lingüística siguin elementals.
Als parsos catalans, el conflicte ideologic més greu es planteja al País Valencia,
amb les discussions i manipulacions de les identitats valencianes. Una lectura del
diari Las Provincias permet identificar perfectament una campan ya de conformació
ideologica, que ha tingut efectes importants en sectors de la població, i que paralitza
els moviments socials de capgirament de la substitució del valencia per part del castella. Josep-Vicent Marques ja fa una colla d' anys satiritzava el missatge de les ideologies blaveres d'aquest diari (1974: 20):
«No, la nostra llengua no és el catala. Tenim llengua propia, nosaltres: el valencia.
Sí, té elements catalans, pero hi ha un component precatala i una e!aboració postcatalana. Com que tenim llengua propia, podem fer-ne allo que vulguem. Per exemple, no
utilitzar-Ia. Que no és la nostra?»

Ara bé, a part deis sectors assimilistes o assimilats completament per la llengua
dominant, la ideología lingüística dominant en molts sectors juvenils dels parsos catalans és espontaneista i pragmatica. Vegem-ho en una entrevista a un grup juvenil
de rock de Sant Boi de Llobregat, a pocs quilometres de Barcelona, apareguda en
una publicació local deis anys 90. El grup, format per tres joves, acabava de fer la
seva primera maqueta amb dues canr;ons cantades en catalh i vuit en castella. Un
cantant era de primera llengua catalana, un altre de primera llengua castellana i el
tercer bilingüe familiar. El periodista els pregunta: «Sou catalanoparlants i la majoría de canrons les fe u en castella. Per quina raó?» Els tres joves van respondre, ara
l'un ara l'altre, de la manera següent:
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«Bé, només tenim dues can9ons perque ens va sortir així. No tenim cap mena de
marginació davant el catalil, en un concert podem tocar en les dues llengües. Personalment prefereixo que un grup can ti en catalil o en castellil per definició. També cree que és
molt més difícil fer música en catalil a Barcelona que a comarques. A mi no m'importa
fer música en catala i castellil perque hi ha gent de tota mena als concerts. Jo només die
que cantar en les dues Jlengües allibera molt» (Nas de barraca Sant Boi, 27-X-93).

La majoria d'aquests joves saben parlar catala, l'usen fon;a, a vegades, o gens,
pero la majada no hité animadversió. Valoren per sobre de tot la llibertat de tria de
l'individu i és facil que idealitzin la tria de llengües coma sen y al d' obertura («parlo
lliurement, sense cap pressió» ), pero tot seguit aquest espontaneisme és matisat amb
una coartada desresponsabilitzadora: el context social fa difícil usar el catala. La llibertat proclamada, la mateixa que es ven en les relacions comercials, en trobar-se
ambles regles del camp de la producció musical i discografica (el públic que creuen
que tenen o tindran, els seus models artístics, la companyia discografica, etc.), porta
a l'ús del castella, -«els surt» en castella. Domina, dones, un immediatisme pragmatic, similar al que es trobava fa poca Montreal:
«La gent admet que els conflictes de grup influeixen la seva manera de fer en les
relacions interpersonals fins a un límit. A vegades té més sentit comportar-se contradictoriament que no pas viure havent de carregar amb les conseqüencies de ser coherent» (Heiler 1991: 66).

4.2.

LES IDEOLOGIES LIBERALS

Les crítiques més recents a les polítiques lingüístiques catalanitzadores es basen
en ideologies «liberals», molt més inteHigents i sobretot més proximes a les ideologies de molts ciutadans deis Pa'isos Catalans que els models autoritaris de política
lingüística, a la turca o a la franquista (cf. Vil a 1997). No debacles els principis liberals -la prioritat moral de l'individu, l'autonomia i llibertat personals, etc.- són
els dominants a les societats occidentals. Les posicions liberals parteixen de la base
que la intervenció de l'estat en política -lingüística o no- resulta lesiva per als interessos de la comunitat, i defensen que I'estat ha d'adoptar una posició de neutralitat davant de les tensions deis mercats lingüístics. Moltes posicions no intervencionistes neguen que l'estat tingui dret a corregir els desequilibris sociolingüístics i
creuen que hauria de deixar que la resta d'actors socials actuessin lliurement, independentment dels efectes que aixo pugui arribar a tenir.
Llibertat de tria i control del mercat

Cal no oblidar que la igualtat d'oportunitats i la lliure competencia, base de qualsevol
política liberal, es destrueixen quan apareixen els oligopolis -quan un nombre petit
d'empreses controlen una gran proporció de la producció, de la població activa del
sector, etc.- i més encara en casos de monopoli, quan una sola empresa controla
tot el mercat i marca les condicions que li són favorables. El món del cinema ho
exemplifica: no hi ha llibertat de tria lingüística quan la distribució cinematogratica
esta en mans d'un grup molt redu'it d'empreses.
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Des de punts de vista que s'autoqualifiquen de liberals s'ha atacat la ideología
legitimadora de la catalanitzacíó a Catalunya perque es basava en el concepte de
llengua propia i en els drets col-lectius i territorials (cf. Branchadell 1997). Massa
sovint, pero, aquesta crítica se circumscriu a la intervenció des de les administracions d' ambit polític autonomic o municipal, mentre ni s' esmenta la intervenció castellanitzadora des dels poders centrals.

A les verdes i a les madures ...

Una visió liberal honesta de la polftica lingüística hauria de comen9ar per criticar la
legislació de rang superior abans d'entrar a atacar normes legals de rang inferior,
perqué les conseqüencies de la primera són molt més transcendentals que les de la
segona. Així, una política lingüística autenticament liberal que a I'Estat espanyol volgués eradicar les imposicions en materia de llengua hauria de proposar-se la reforma de la Constitució com a primer objectiu:
Article 3
1. El castalia és la llengua espanyola oficial de I'Estat. Tots els espanyols tenen el
deure de coneixer-la i el dret a usar-la.
Resulta com a mínim incoherent criticar les mesures -lleis, decrets, ord~- que intenten garantir una presencia mínima del catala si simultaniament no s'ataquen
-com a mínim amb el mateix rigor!- les que imposen el castalia, ja que la legislació autonomica només pot intentar compensar la legislació estatal.

Així, es prenen com a punt de partida oposicions en blanc i negre .en que, evidentment, el terme negatiu és atribu'it a les posicions lleials a la llengua catalana, les
de !'esquerra en les parelles següents:
QuADRE

3.

Conceptes oposats en la crítica a l'activisme lingüístic

restriccions legislatives
unilingüisme
cultura catalana
intolerancia
localisme
afirmació cultural o tancament
impermeabilitat
tradició
temes secundaris
proteccionisme
enginyeria social

transaccions pragmatiques
bilingüisme
multiculturalisme
llibertat
uni versalisme
cosmopolitisme
obertura
modernitat
temes importants
lliure comer9
espontanei'tat o naturalitat
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Els dos trets fonamentals d'aquest discurs són, d'una banda, el menysteniment i

«Ara em tanc en la nit de Sa Rocassa i cant
amb amor tot aiio que perviu d'aquesta iiia
explotada que estim amb dolor de fill paria
Ja no hi ha vellmarins als penyals de Fornells.
S'omplen tates les cales de bars i de murs
La Ilum grega es tenyeix de renous asfaltats.
L'idioma en que escric no l'entenen ni els morts»

1' ocultació deis aspectes histories i coJ.lectius de les comunitats lingüístiques, i
d'una altra, una visió únicament utilitarista de les llengües. Les llengües són considerades mers instniments sense cap connexió ambles identitats individuals i col·lectives, ben al contrari de les ideologies identita.ries que propugnen la majoria dels moviments de lleialtat lingüística (vegeu 4.2.3). Els termes de comparació que utilitzen
aquestes ideologies liberals són gairebé sempre sincronics: interessen els efectes
pero no pas les causes dels fenomens. L' absencia de regulació que propugnen encara
lliga més de mans el grup subordinat que vulgui evitar la substitució lingüística. Des
d' aquestes posicions es té una visió atomista, individualista, a-social deis usos lingüístics:
«los contenidos culturales (como las religiones y las lenguas) están en los cerebros de
los individuos, no en las abstracciones estadísticas que son los grupos sociales ni en las
geologías descerebradas que son los territorios. Por eso la única autonomía cultural real
es la de los individuos» (J. Mosterín, El País, 10-VI-1992).
Aquest radicalisme individualista es refia cegament de !'eficacia del mercat,
quan hi ha muntanyes d'exemples de processos d'assimilació lingüística facilitats
perla modernització economica. En aquest fi1 discursiu, enfront del mercat, qualsevol intervenció seria una mesura d'imposició, encara que fos il·lustrada. Es liquida
l'intervencionisme de l'estat i se'l substitueix perla ma invisible, «espontania», dels
mercats. Jose Luís Heredero (1995), per exemple, a partir de premisses falses, afirmava que: «entre diversidad [lingüística] impuesta y uniformidad espontánea, me
quedo con lo último». Pera aquests autors el manteniment de les llengües no casteIlanes a Espanya seria fruit de la imposició, seria un exemple de «diversidad impuesta» i 1' extenció del castella seria fruit de 1' espontaneYtat... La conseqüencia d' aquesta
«naturalitat» és la substitució de les llengües subordinades.
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PoNe;: PoNs (1997), «Übituari», Salobre.
Barcelona: Proa, 7-8.
Aquesta reacció contra les tendencies homogenei"tzadores es manifesta, d'una
manera no sempre distingible, a dos nivells: tant en l'analisi i recerca sociolingüístiques (nivell ecologic) comen les mobilitzacions sociopolítiques (nivell ecologista). En el primer nivell (ecologia de les llengües), es proposen models que recullin
els usos lingüístics com a sistemes dinamics amb connectivitats significatives per
als membres de les comunitats lingüístiques respectives (cf. Mackey 1994; Bastardas 1996a) o s' estudien les experiencies de societats no occidentals on s 'ha preservat la diversitat lingüística (cf. Mühlhausler 1996). En el segon nivell (ecolingüisme), es parteix d'una ideología igualitaria i no eurocentrica de totes les llengües
del món. La unitat d'actuació no és l'estat nació, i les llengües són concebudes
coma fenomens no exclusivament individuals. L' alternativa a 1' actual planificació
lingüística estatal, dirigista, és una planificació de la diversitat, una «feina de puntaire perno malmetre equilibris precaris» (Junyent 1997: 22) que a hores d'ara és
encara en estat embrionari. Es plantegen accions de base, en que es prioritzin les
relacions horitzontals (de veYnat, de solidaritat) interculturals, en lloc de les verticals, en que s' imposés una llengua per raons identitaries de 1' estat nació o per
raons liberals per la logica del mercat economic. De fet, pero, la practica ecolingüística (encara escassa) coincideix sovint ambla d'activistes identitaris: es volen
tenir en compte les prioritats locals, i, sobretot, preveure els efectes lingüístics de
tot tipus de decisions economiques o socials (Junyent 1998).

LES IDEOLOGIES ECOLINGÜÍSTIQUES

Síntesi
A les acaballes del segle xx, la mundialització economica, que ha continuat la
tasca homogene'itzadota deis processos de colonització, industrialització i urbanització, no esta facilitant un entrecreuament sinergic de les cultures, sinó una convergencia cap a models únics (Junyent 1995).
Afavorides per la difusió d'ideologies ecologistes generals, és comprensible
que trobem cada vegada més manifestacions d'ideologies ecolingüístiques, que propugnen el manteniment de la diversitat lingüística tant local com global. Així, la
preocupació perla perdua de la llengua, d'arrel identitaria, s'entrella9a ambla lluita
pel patrimoni cultural i natural, com reflecteix el poeta menorquí Pon9 Pons, en descriure'ns els can vis recents en la seva illa:

Hem presentat 1' estructura social com un gran mercat on individus i grups participen i competeixen amb recursos de valoració variable, és a dir, amb el capitals
economics, cultural i lingüístics, socials i simbolics. El control d'aquests capitals comporta un major o menor poder. Mitjan9ant aquests conceptes, a més deis
de camps i habitus, hem mostrat com cal combinar els enfocaments subjectivistes i
objectivistes per entendre la realitat sociolingüística. Hem descrit com les normes
socials no solament són guíes per a 1' acció deis indi vidus sinó que esdevenen habitus, és a dir, arriben a interioritzar-se i esdevenen disposicions per al comporta~
ment futur. Aquestes habitus són disposicions practiques, generadores, duradores i
transportables. Hem exemplificat 1' habitus lingüístic en la insegurétat lingüística
de les baixes classes mitjanes. Finalment, hem analitzat dos camps socials on la di-
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fusió del contacte del catala i castella són molt diferents: el camp de 1' ensenyament
infantil i primari, i el camp jurídic.
Un capital decisiu és el simbblic, és a dir, la capacitat d'influir en la visió de la
realitat per part deis al tres. Després d'haver presentat les definicions principals d'ideologia, hem descrit algunes ideologies lingüístiques de més abast: les inercies i les
lleialtats lingüístiques i, dins d'aquestes, el purisme.
Tot seguit hem analitzat els límits i les mobilitzacions etnolingüístics. Mentre
en els inicis de les mobilitzacions etniques i nacionals en el segle xrx, la presencia de
sectors urbans és clau per a la seva expansió o per al seu triomf, a finals del segle xx
el domini de les institucions estatals i deis sistemes socials de comunicació de masses és crucial pera l'exit de les mobilitzacions etniques i nacionals. Les fronteres de
reconeixement i de pertinen9a deis grups etnics i nacionals depenen de qui té el control deis capitals simbolics.
Finalment, en el darrer apartat, hem presentat dues ideologies lingüístiques que
competeixen actualment amb les ideologies identitaries: les liberals i les ecolingüístiques.

ACTIVITATS
1. Quin significa! té el terme caste/la en el text següent?
<<Pel presiden! de la Federació de Motoclclisme, la iniciativa de Colom [creacló d'un Comlte Olfmpic de Catalunya] <<és una autentica bajanada, ambla qual estem en absolut desacord. Val a dir que, a Catalunya, hl ha tres mllions de castellans que no entenen alxo del
COC [Comlte Olfmpic de Catalunya]» Diari de Barcelona, 30-X-1989.

2. Trieu quin és el gentilici de la zona on vivíu (menorquí, fragatf, valencia, etc ... ) i recolliu com tres veTns o coneguts el defineixen.
3. Josep Tarradellas, el Presiden! de la Generalitat de Catalunya, en el seu discurs en
tornar a Catalunya (23-X-1977), s'adrega als assistents a la Plaga de Sant Jaume de
Barcelona amb un: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquf». En canvi, durant la 11 República, en els anys trenta, Macia i Companys, els seus predecessors en el carrec de
presidents de la Generalitat, solien usar el vocatiu «Catalansf» en les seves al·locucions polftiques. Per que creieu que ha canviat l'ús d'aquests vocatius?
4. Quin significa! té el terme valencia en paraules d'aquest parlant de la ciutat d'Aiacant?
(Montoya 1996):
«A mi m'agra(d)a mol! el valencia( ... ) el xicotet, que eixe parl ... li agra(d)a moltel valencia
(... )A mi me dóna alegria quan ve un catala, un valencia eh?, i li note l'acento. En seguida
pos salte en valencia, sap? (... ) 1el meu xicon xicotet 11 agra(d)a el valencia, aunque no el
practica mol!( ... )»

Par adonar-se amb rapidesa deis afectes deis camps socials, suggerim de comparar
els usos lingüístics en diferents camps. Per exemple, en la vostra zona compareu la
distribució deis coneixements i usos lingüístics (qui, quan, com, sobre que) entre els
elements de la columna 1 i els corresponents de la columna 2:
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2

Esports
Religió
Educació
Treba/1
Comer9

Centres excursionistas
Orde religiós femení
lnstitut d'ensenyament secundari públic
Oficina municipal
Hipermercat

Clubs de golf
Parroquia rural
Escala privada de conducció
Empresa privada de serveis
Botiga de barri

6.

A 4.1.5 ja hem vist com a Catalunya l'ús del catala és importan! en l'ensenyament infantil i primari i gairebé negligible en el camp jurídic. Feu una proposta de descripció
d'algun componen! deis camps jurídic i educatiu que us permeti comprovar per que el
capital lingüfstic «coneixement de la llengua catalana» té rendiments tan diferents .
.Suggerim que examine u els requeriments lingüístics exigits per a treballar en cada
sector o els usos lingüístics en alguna activitat recurrent: llengua usada pels jutges en
els casaments civils, i llengua usada pels directors d'escola per adregar-se al conjunt
d'un centre en una testa anual, per exemple.
7. Les manifestacions de consciencia de la norma són exemples de la tasca correctora
que els individus duem a terme per tal de vigilar que una norma social es compleixi. El
parlan! s'anticipa a una possible censura o sanció. En termes de Brown i Levinson
(1978) es vol donar una imatge positiva (save tace). Aquí en teniu alguns exemples.
1.
2.
3.
4.
5.

Distanciament. «Si se'm permet, com diuen, com es di u vulgarment».
Disminució d'intensitat. Reduccions de volum per referir-se a termes no apropiats
de caracter escatologic o irreverent.
Eufemismes o disfemismes.
Excuses explícitas: «Jo sóc catala, pero m'expresso millor en castalia».
Correccions tetes pel propi interlocutor a si mateix (autocorrecció) o envers un altre parlant (heterocorrecció). Si la correcció ultrapassa allo requerit perla norma
ens trobem amb un cas d'hipercorrecció (ct Soler 1986: 131-148).

~

Escolteu amb atenció converses quotidianes del vostre entorn i busqueu exemples
pera cadascun d'aquests casos de tasca correctora. En cada cas, examineu si és cert
que la norma lingüística sembla ésser imposada perla persona presenten la interacció que se suposa que domina més la norma lingüística. Així, per exemple, quan un
parlan! s'autocorregeix en catala aquesta tasca pot venir acompanyada d'una mirada
envers aquell interlocutor que tingui estudis de llengua catalana.
8. Visiteu, com a mínim, dos centres esportius on sectors de classe alta guanyin i conre'in els capitals socials (clubs nautics, de golf o d'hípica, per exemple). Descriviu quines llengües hi dominen en les relacions espontanies.
9. Examineu quines llengües tenen més funcions classificadores en les demandes de
treball d'un diari de la vostra localitat. Podeu basar-vos en Freixa i Freixa (1993).
1O. La comparació ambles ideologieslingüístiques d'altres moments histories deis pa'isos
catalans o d'altres zones fora del nostre territori, suggereix idees parque elslectors les
comparin ambles seves i, si s'escau, les reformulin i en proposin de noves i d'específiques par a un determinat moment, lloc i destinataris. En el primer text Josep Vicent
Marques exposa quin sentit tenia pera ell (Levante, 9-VI-1987) l'ús i la promoció del
valencia. En el segon text Maurais (1993: 194-195) suggereix tres grans eixos d'intervenció de la polftica lingüística quebequesa. A partir de la classificació en ideologies libarais i ecolingüístiques, comenteu les posicions ideologiques deis textos deis quadres 3 i 4. Presenteu, en cada text, fins a quin punt són convincents els seus raonaments, sobretot tenint en compte els afectes que els seus plantejaments tebrics tindrien en la polftica i usoslingüístics d'un territori deis paTsos catalans.
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Quadre 4

«Cal repensar les raons perles que, des d'una perspectiva actual i connectada amb
. les preocupacions deis joves actuals, és desitjable la nostra recuperació lingüfsti,ca.[... ]
, 1 >' El primer punt on hauríem de basar la motivació de la recuperació lingüística és en el
'/·' · de 1~ seua conne~i~ a~~.. lél9~!e..~~~•.l:l:ol~~!.~t.r;.~~.l.te~~!~~~Y-~encla. Volem parlar valencia de llfmaté1xa manera que ens neguem a veílf!:! aestrossades les nostres costes 1desertitzat el nostre interior. En aixo la lluita contra l'uniformisme lingüístic connecia amb la lluita amb i'uniformisme deis interessos economics capitalistas. No volem perdre una llengua de la mateixa manera que no volem perdre una terra. No. ens
té igual haver d'utilitzar una altra llengua de la.mateixa forma que no ens té igual. haver de sortir del País per tal de !robar una platja neta o l'ombra d'un arbre.
· .·
!El segon punt hauria de ser l'afirmació de la nostra capacita! creativa cultural. Ens
r. " 'neguem a considerar que al Pi3Js·va:laffcTni1"FiaJa qüé'íímilar:se~arcon.sumae mo· . ··
des exterlors que, a més, passen perla duana de Madrid. La recuperació lingüística
és acf legítima protecció contra l'imperialisme cultural ianqui, en general, contra la
gran indústria deis mitjans de comunicació. Permet un major camp pera l'expressió
artística i creativa deis joves valencians, pera les activitats d'avantguarda, pera les
formes cooperativas, pera la recuperació de la comunicació directa. Per aixo és tan
importan! la TVV i que aquesta siga en la nostra llengua. Sempre hi ha per a algun
valencia espavilat la possibilitat d'anar-se'n a Mexic a ter serials lacrimogens o tins i
tot a Hollywood a ter histories de policies de Los Angeles, pero no és eixa la cultura
.... /. que volem, i estem farts de solucions pera quatre gats.
(El tercer punt de ~~~~~1<L~§l.!~_!!Y.it?J;leLl~tP?U. No és l'afirmació de les llengües mi\.
norltaries el que fa périllar la pau mundial, sinó la prepotencia deis grans Estats uniformitzadors governats per gent que es creu interessadament que representen una
nació. L'actitud antidemocratica i bel·licista de Turquía, lran i lrak es correspon prou
bé amb elllarg martiri de poble kurd repartí! entre tots tres Estats. Una sensibilitat
progressista actual haura de malfiar-se de qualsevol nou Estat i, pel contrari, recalzar el debilitament de la uniformitat dintre deis existents. En aquest sentit, la lluita
perla recuperació lingüística connecta amb el sentiment antiautoritari de bona part
de la gent més jove.
Aquesta generació més jove és, en bona mida, pragmatica. Per aixo cal que l'ensenyament de la llengua.s'acompanye de possibilitats de fer-Ia servir per aprendre
altres coses. Si els tres punts anteri·or'S'él:mstltttefJ@ñCañ'ipsllnmtrall·lcroologlcper···~
a les"ctOtada:nes i ciutadans progresslstes i nacionalistes, aquesta darrera constituelx una obligació pera l'administracló autonomica. No anem a demanar-li a la Generalitat que done a l'ensenyament de la !lengua un contingut ecologista, antiimperialista i pacifista que no es correspon massa amb la ideología deis partits avui majoritaris, pero sí cal exigir, encara que no siga més que per tal d'aprofitar bé els diners
públics, que ofereixquen als joves la possibilitat de ter servir el valencia per aprendre informatica o angles, música o primers auxilis, ioga o navegació a vela en embarcacions d'ús públic.
Una llengua, en conclusió, pera defensar un medí en perill, pera afirmar una capacita! col·lectiva de creativitat, pera oposar l'enteniment deis pobles a la conflictivitat
deis Estats, pera recuperar l'orgull de ser de poble i de venir del poble treballador. 1
una !lengua per adquirir amb facilita! coneixement sobre allo que ens preocupa o diverteix. Si no, caldra afegir a les derrotes militars i la castellanització de la burgesia
una altra explicació de la catastrofe: la implantació del valencia com a assignatura
sense suc ni molla.»
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Quadre 5
«Primer principi: la societat quebequesa no ha d'ésser una societat bilingüe. Tots
els individus no han d'ésser bilingües (o ésser tots bilingües en la mateixa segona
llengua). Propasar una societat bilingüe per a Quebec significaría que els immigrants sois podrien elegir entre el trances i l'angles, que no els caldria aprendre el
trances, ja que tot seria tradu'it de tates manares a la llengua de la majoria nordamericana. El bilingüisme és sempre un objectiu desitjable des del punt de vista individual pero, des del punt de vista col·lectiu, és poc probable que el bilingüisme de
masses pugui mantenir-se un perfode llarg de temps, perque el bilingüisme col·lectiu fou sempre una etapa cap a un nou monolingüisme.
Segon principi: les institucions (I'Estat, en primer lloc, pero també les empresas, els
mitjans de comunicació, l'escola, etc.}, perla massa de missatges que transmeten,
determinen una situació lingüística donada i poden, pertant, modificar-la. Aquest rol
no pertany als individus a'illats, que se sentirían sempre desprovistos i impotents
davant de la immensitat de canvis. Fer descansar el canvi lingüístic sobre les espatlles d'individus a'illats sois conduira a un sentiment d'impotencia col·lectiu.
Tercer principi: la llengua és una realitat abstracta, i també ho és el canvi lingüístic.
Per assegurar l'exit d'una política lingüística ha de privilegiar-se el paper d'algunes
manifestacions lingüístiques que mostrin al conjunt de la població que el canvi lingüfstic és possible i que li permet sortir del seu sentiment d'impotencia col·lectiva.
Els terrenys d'intervenció que s'han triat són: els noms de les empresas, els cartells
de publicitat i la terminología usada en el món laboral. Els canvis en aquests camps
són observables directament per tothom.»

CAPÍTOL

5

LA REPRODUCCIÓ DE LES LLENGÜES: EL MANTENIMENT
I LA SUBSTITUCIÓ LINGÜÍSTICS
«Per destruir-la [la llengua catalana a la Catalunya Nord],
caldria destruir el sol, la frescor de les nits, la qua!itat de les
aigües, l'home sencer.»
Resposta de la Societat deis Amics de Perpinya a l'enquesta de l'abat Grégoire sobre la importancia d'anorrear els
patuesos a Fran9a (1790-92) (citat per Certeau i Julia 1975:
147).
« .. .i io as meus fills, pues ... qué pecat més gran! eh? es ha
parlat en castella.»
Lamentacions d'un alacantí, en comprovarque la substituciólingüística del ca talas' esta consumant a la seva ciutat (citat
per Montoya 1996: 19).
~-

l. La delimitació del fenomen
La historia de la humanitat esta farcida d'extincions de pobles i llengües: pictes,
ibers, hittites, guanxes, van desapareixer enduent-se'n les seves llengües i cultures i
deixant pocs rastres darrere seu, per no parlar de la munió de pobles deis quals no
ens ha arribat ni tan sois el nom. Tanmateix, el procés de substitució lingüística s'ha
accelerat durant els darrers dos-cents anys d'una manera vertiginosa. Si ara com ara
la humanitat parla entre 3.000 i 6.000 llengües, alguns autors preveuen que no
menys del 90% hauran desaparegut o seran moribundes durant el proxim segle
(Krauss 1995, citat per Grenoble i Whaley 1996: 210).
Malgrat incursions anteriors en el tema, i deixant de banda les perspectives més
estrictament lingüístiques, l'estudi sistematic del procés de substitució s'inicia en
bona part al tombant del segle xx, amb l'interes perles llengües de diverses minories
europees i americanes, especialment l'alemanya (cf. Aracil1979). Fixats els termes
substitution (Meillet) i shift (Bloomfield) c. 1930, la recerca trasllada el seu nucli
teoric als Estats Units de la postguerra de lama de diversos autors d'ascendencia
germanica, en concret de Weinreich (1953) i Haugen (1953, 1956). Pero és especial-
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menta partir de Fishman (1964, 1989, 1991) i Fishman (ed.) (1966) que el manteniment i la substituciólingüístics esdevé un deis terrenys d'estudi sociolingüístic amb
més personalitat. Simulamiam.ent, a la nostra banda de 1' AtUintic, d' al tres autors
--entre ells els valencians Aracil i Ninyoles (vegeu 1.3) -convertien la qüestió en
el centre deles seves reflexions. Més recentment, i entre d'altres, Dorian (1981 (ed.),
1989), Gal (1979), Li Wei (1994), Brenzinger (ed.) (1992), Grenoble i Whaley (eds.)
(1998), i, als pa'isos de llengua catalana, molt especíalment Gimeno (1985), Montoya (1986, 1996), Junyent 1992 i Querol (1990, 1998), han estudiat el decandiment i
la desaparició de les llengües.
Tot i 1' increment considerable de 1' interes i la recerca en aquest camp durant les
darreres decades, 1' analisi del fenomen presenta nombrases llacunes i forc;a punts de
controversia. Sense anar més lluny, no hi ha unanimitat a proposit de que signifiquen
peral manteniment d'una llengua fenomens tals com la bilingüització generalitzada
d'una població en una mateixa segona llengua o la importancia d'una distribució diglossica deis usos lingüístics. Aquest desacord es tradueix en primer lloc en una heterogene'itat terminologica que aquí intentarem aclarir.
Els grups socials i culturals tendeixen a la transmissió de les seves normes de
comportament a les successives generacions gracies a la socialitzaci6, o procés pel
qual aprenem a ser membres d'una societat interioritzant-ne els valors i les normes,
aprenent a desenvolupar determinats rols, etc. (vegeu capítol 3). En el camp de la
llengua, els grups lingüístics tendeixen a la reproducci6 de la llengua. En determinades circumstancies, pero, alguns col·lectius humans deixen de reproduir la varietat
lingüística que usen i n'adopten una altra, bé pera tots els usos, bé només pera determinats proposits comunicatius. Aquest fenomen de no-reproducció de les varietats lingüístiques és molt complex i pot analitzar-se des de di verses perspectives: des
de la perspectiva de la competencia comunicativa, des de la perspectiva de les ideologies lingüístiques deis parlants, des de la perspectiva de !'estructura lingüística de
les varietats afectarles i, obviament, des de la perspectiva del seu ús. Les varietats
lingüístiques afectarles per processos de no-reproducció són varietats recessives,
mentre que les varietats que ocupen el seu lloc són les varietats expansives.
Denominem oblit lingüístic la reducció que experimenta un individu en la seva
capacitat personal d'usar una llengua alllarg de la seva vida, sigui perque es desplaya a viure en una comunitat en que aquesta llengua no s'usa 1 sigui perque pertany
a les darreres generacions de parlants d'una llengua i, en fer-se gran, deixa de tenir
interlocutors amb qui utilitzar-la. Estretament vinculada a 1' oblit lingüístic hi ha la
perdua lingüística, és a dir la regressió en el coneixement col·lectiu d'una varietat
recessiva. Hi ha perdua lingüística d'una varietat quan les generacions més joves
d'un grup lingüístic tenen menys competencia en la varietat del seu grup que no pas
les generacions anteriors; també n'hi ha quan els membres d'una mateixa generació
van oblidant una llengua que abans sabien parlar (millar).
Fora deis casos de genocidi, el cessament de la reproducció d'una llengua ha
d'anar acompanyada d'un canvi en la consciencia deis parlants, és a dir, necessita
una legitimació ideologica (vegeu 4.3.3) que compensi l'esfor9 de trencar amb les
practiques conegudes i d'adoptar-ne de noves. Aquest canvi ideologic, que té a veure ambla necessitat d'integració i de creació d'identitat, és molt més suau en el cas
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de migracions voluntades, sobretot en situacions d'exogamia, i molt més costós en
situacions de minorització.
Les pertorbacions de caracter estructural que pateix la varietat lingüística -reestructuracions morfosintactiques, desaparició del vocabulari especialitzat o fins i tot del
basic, reducció de distincions lingüístiques i cognitives essencials, etc.- constitueixen el fenomen de 1' encongiment lingü{stic. Quan el procés de substitució lingüística
afecta la totalitat d'una comunitat lingüística i es consuma totalment, parlero d' extinció o mort de la varietat. Ens ocuparem d' aquests aspectes estructurals al capítol 6.
El cessament de I'ús d'una varietat en uns ambits o de forma general és el que
coneixem per substituci6lingü{stica. En un sentit lax, qualsevol canvi d'una llengua
per una altra -des de la reculada de les llengües australianes autoctones fins al canvi del frances per 1' angles com a llengua de publicació d' una revista científica- implica d'alguna manera una substitució. Vista la diversitat de casos implicats, resulta
aconsellable de limitar el terme al reempla9ament que afecta la llengua propia d'un
grup, és dir, la llengua tradicionalment adquirida espontaniament en l'ambit familiar, en alguna de les seves varietats. Així, entenem per substituci6lingü{stica el pro~
cés de reemplac;ament de la primera llengua -la llengua transmesa en famíliad'un grup huma per una altra llengua.
El terme substitució lingü{stica inclou dues accepcions que sovint el fan ambigu: d'una banda, parlero de la substitució com d'un estat -ja assolit- en que un
col·lectiu ha deixat de servir-se d'una llengua per usar-ne una altra; d'altra banda,
parlero del procés de substitució, és a dir, del conjunt de transformacions que condueixen al reempla9ament d'una llengua per l'altra. En el primer cas parlarem, per
exemple, de la substitució de l'iberic pelllatí o del catala pel castella; en el segon,
ens referirem als fenomens concrets que condueixen a aquests canvis: l'adopció de
la llengua substituent o expansiva com a llengua~al i/o oficial, la desaparició
de l'ús escrit de la !lengua substitui'da o recessiva, la mterrupció de la transmissió intergeneracional (pas de pares a fills) de la llengua recessiva, etc.
La taula 1 sintetitza els fenomens descrits i els nivells afectats en el cessament
de la reproducciólingüística. Aquest cessament de la reproducció d'una varietat pot
involucrar tant dues llengües diferents com dues varietats dialectals. Aquí tractarem
· tots dos fenomens de forma conjunta.
En allo més essencial, els processos de criollitzaci6, pels quals una població
abandona la seva llengua (o llengües) i transmet un sabir o pidgin com a primera
llengua als seus descendents, no són sinó un tipus particular de no-reproducció, encara que sovint rebin un tractament diferenciat (vegeu 6.4.5.9). Resulta menys ciar,
TAULA

.\

l.

Fenomens involucrats en el cessament de la reproducció lingüística
Fenomen

Nivell afecta!

?erdua
Encongiment
Legitimació del procés
Substitució

Competencia deis parlants
Estructura de la varietat
Consciencia, ideologia
Practiques, ús lingüístic
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en canvi, quines són les semblances i dissemblances d'aquests processos amb els
processos de convergencia lingüística pels quals es produeix un lent acostament entre varietats en contacte - i que inclouen, per tant, els processos d' estandardització
gradual deis dialectes (vegeu 6.4.5.4).
El cessament de la reproducció d'una llengua no va necessariament unit al canvi
d'identitat etnica deis seus parlants. Podem establir una diferencia entre els processos
de relingüificació i de reetnificació (cf. Fishman 1989, 1991). Entenem per relingüificació el procés pel qua! un grup X abandona la llengua Lx i adopta la llengua Ly com a
llengua propia; es tracta, per tant, d'un procés de cessament de reproducció d'una llengua i adopció d'una altra llengua. En canvi, denominem reetnificació el procés pel
qual un individuo un grup X transformen la se va identitat etnica per passar a ser membres de Y. Sovint tots dos fenomens van lligats, especialment en els casos de migració
d'individus sois, de manera que els seus fills es relingüifiquen -adquireixen només la
llengua receptora- i es reetnifiquen -se senten i són percebuts com a membres de
la comunitat receptora. Tanmateix, no sempre és així: Irlanda, Euskadi o Catalunya
Nord són exemples de manteniment -en graus diferents- d'una forta identitat etnica
malgrat la relingüificació molt notable experimentada. Sovint els processos de relingüificació més o menys fon;ada van acompanyats d'una exacerbació de la simbología
etníca fins a graus percebuts com a folklorics o fins i tot kitsch. Per exemple, la profusió de senyeres, el manteniment vigorós de les sardanes o 1' abús de l'adjectiu Catalan,
emprat per referir-se a tota mena de productes (sandwich catalan, gateau catalan) i
establiments que es detecta a la Catalunya Nord, solen sobtar els observadors del sud
de les Alberes, que tendeixen a interpretar-he tan sois com una estrategia comercial,
vist que 1' ús de la llengua catalana hi és molt més redu'it que al Principat o a Valencia.
Sense negar totalment aquesta apreciació, val a dir que bona part de la població nordcatalana «se sent» profundament catalana, pero la seva catalanitat té un lligam molt
més tenue amb la llengua que no pas al sud de les Alberes. En bona part, podem dir
que els nord-catalans s'han relingüificatpero no s'han reetnificat, si més no totalment.

gona llengua. En aquesta etapa, un segment d'una comunitat lingüística X -en principi monolingüe en Lx- es veu fon;ada a aprendre una segona llengua Ly per tal
d'usar-la en un conjunt determinat d'interaccions que es limiten a contactes, més o
menys escadussers, amb els membres d'un altre grup lingüístic Y. La necessitat de
bilingüització pot deure's a motius molt diversos, ja sigui migració, dependencia
economica i/o política, submissió militar, etc.
La bilingüització per ella mateixa no implica pas que s'hagi d'arribar a la substitució lingüística. Allo que comen9a a augurar la substitució lingüística és la bilingüització unilateral: són sistematicmnent els membres de (un subgrup de) la comunitatX
els que aprenen la llengua de l'altre grup lingüístic Y (exogrup), i els contactes entre
membres d' aquests dos grups tendeixen a realitzar-se sistematicament en Ly.
El nombre de bilingües pot ser inicialment reduYt. Tal vegada només ho són les
elits d'uns pobles units en una mateixa entitat política, o els fills nascuts al territori
de destinació en el cas de les comunitats migrants. De fet, la concreció de qui es bilingüitza depen deis casos particulars de contacte entre comunitats, i així, en alguns
casos seran només els homes -les dones restaran tancades a les seves comunitats-, mentre que en uns al tres casos la bilingüització avan9ara gracies a les generacions més joves sense diferencia de sexe. En la mesura que tots els membres de X hagin de relacionar-se amb els membres de l'exogrup, aquests experimentaran una bilingüització més o menys acusada. Aplicat al grafic 1, l'etapa inicial de monolingüisme general (1) en llengua Lx deixa pas a una segona etapa en que un subgrup (les
elits polítiques, els homes, les generacions més joves, etc.) es bilingüitzen (2).
La bilingüització en si no modifica necessariament les relacions endogrupals de
X, perque les interaccions entre els membres de 1' endogrup poden continuar realitzant-se en la llengua propia, i Ly pot reservar-se pera les comunicacions extragrupals. De fet, alguns autors (cf. Fishman 1991) defensen que podria arribar-se a la bilingüització general de la població sense que aixo impliqués necessariament la substitució lingüística, i argumenten que les s~ats escandinaves o hola~desa, on la
practica totalitat de la població adulta és bilingüe en la se va llengua i en angles, s' acosten a aquesta situació.

2.

'~

••• J

El cessament de la reproducció lingüística: fases i processos

El cessament de la reproducció d'una varietat lingüística no és un fet puntual,
sinó que constitueix un procés normalment llarg que inclou tot un seguit de subprocessos més o menys ordenats de forma consecutiva. Tot seguit sintetitzarem les quatre fases més significatives del procés, centrant-nos essencialment en els aspectes de
coneixement lingüístic -ésa dir, en els aspectes d' aprenentatge i de perdua de competencia comunicativa- i en els aspectes d'ús -ésa dir, en la substitució lingüística- (cf. Bastardas 1996: 106-148). Recordem, pero, que sigui quin sigui el procés
pe! qual es deixa de reproduir una llengua, cal no confondre la racionalització que en
fan els propis protagonistes, sobretot quan aquesta es reprodueix molt a posteriori,
amb els factors, conscients o inconscients, que causen la substitució.

A L'etapa de bilingüització. El cessament de la reproducció d'una varietat
requereix comen9ar per una etapa previa de bilingüització o aprenentatge d'una se-

B. La modificació de les relacions endogrupals. Perque s'iniciY clarament
un procés de substitució lingüística cal que es produeixi una modificació qualitativa
de les relacions endogrupals de X. En altres paraules, cal que, per les raons .que si(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Lx

LxLy

LxLy

Ly

Ly

Ly

Lx

=>

LX

=>

LxLy

=>

LxLy

=>

Ly

=>

Ly

"¡
Lx
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LxLy
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GRJ..rrc l. Bilingaització i monolingüització en el procés de substitució lingüísticq.
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guin, un segment de la comunitatX comenci a servir-se de la llengua Ly pera (alguns
ti pus de) relacions amb d' al tres membres del seu pro pi grup lingüístic. Tal com m ostra el grafic 2, cal que algun subgrup de X deixi de fer servir Lx de forma exclusiva
per a les relacions endogrupals (etapa I) i passi a 1' etapa II. Així, si 1' etapa anterior
implicava en essencia la implantació d'unes pautes de comportament determinades
pera un tipus de relacions d'alguna manera noves -la interacció amb membres d'una altra comunitat-, aquesta etapa representa un trencament de les pautes vigents
en la comunitat X. En termes sociologics, és en aquest moment quan un subconjunt
del grup X deixa de reproduir les normes de conducta del seu grup i produeix unes
noves normes basades en les practiques del grup Y. Aquest pas és especialment significatiu peral procés de substitució, jaque implica una apropiació de la llengua Ly
com a vehicle de la vida interna de X, és a dir, fer-Ia adequada, escaient per a determinades interaccions. La llengua expansiva deixa de ser una llengua d' alguna manera estrangera i va introduint-se en la vida de la comunitat, esdevé familiar.
L'apropiació de la llengua Ly pot dur-se a terme de formes di verses. En alguns
casos es produeix el reempla9ament absolut de Lx per Ly per a determinades funcions, com, per exemple, pera les funcions formals o les relacions escrites. En d'altres casos, contri'triament, es generen modes de discurs alternat en que les dues llengües s'entremesclen pdicticament dins de cada enunciat (vegeu capítol 6). Tant els
segments socials transgressors com els ambits afectats per la reestructuració de les
normes de comunicació endogrupal varíen segons els casos. Tal com hem vist amb
l'estudi de les distribucions diglossiques, hi ha determinades circumstancies en que
les comunitats afectades aconsegueixen estabilitzar una repartició funcional de les
llengües en contacte, de manera que n'hi ha una de clarament reservada pera unes
funcions i una altra amb l'exclusiva d'unes altres funcions. D'altra banda, el subgrup
que introdueix la llengua expansiva en les seves relacions endogrupals pot definir-se
de formes diferents. En determinats contextos seran les classes el evades les que 1' adoptaran per a les seves relacions formals, mentre continuaran servint-se de la llengua recessiva pera les interaccions íntimes i per al tracte amb la resta de la comunitat, mentre que en altres casos seran els adolescents nascuts al país d'arribada els que
se serviran d'un discurs alternat per defínir-se coma grup diferenciat tant deis seus
companys d'edat com deis altres membres del seu propi grup. Sigui com sigui, el resultat és que la llengua Ly passa a ser considerada un vehicle legítim -almenys en
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determinats cercles, i sovint en lluita simbolica amb d'altres membres del grup que
no hi estan d'acord- pera (algunes de) les interaccions internes del grup X.
«Avuy las personas que valen semblar un xich instruidas saludan en castellá. La
encopetada societat, la haute creme, per més catalana que siga, practica la llengua deis
compliments. Infinitat de las familias, que descendint tal volta de la classe pobre, arrivan a hisendats, portan los fills en colegís castellans prohibintloshi del tot pronunciar ni
una paraula sola ab la llengua de sos avis.» J. Ayné Rabell, «La plaga de Catalunya»,
Lo Somatent, 21-VIII-1888, citatper Anguera (1997: 117).

C. El trencament de la transmissió lingüística intergeneracional. Entre tates les reparticions funcionals possibles, hi ha un ambit crucial per al manteniment
de la llengua Lx: la transmissió de la primera llengua o llengua familiar. L' adopció
generalitzada de la llengua substituent com a llengua familiar o trencament de la
transmissió lingüística familiar sol indicar el moment decisiu de la substitució lingüística (Fishman 1991; vegeu 7.3.1). El trencament generalitzat de la transmissió
lingüística familiar sol produir-se en un entorn molt favorable a la llengua substituent Ly, quan aquestaja ha estat adoptada per una part de la comunitat pera les relacions endogrupals. En alguns casos, el trencament es produeix quan la llengua Ly ja
ha ocupat la resta deis ambits i ha estat coJ.loquialitzada pels membres de X fins a tal
punt que les noves parelles d'aquest grup assumeixen coma «natural» de parlar-se
entre ells en Ly. En casos de trencament més abrupte, les parelles poden continuar-se
parlant en Lx pero adre9ar-se en Ly als seus fills. Sobretot al principi del procés, els
fills poden arribar a oposar-se a la decisió deis pares un cop s'adonen de 1' «anomalía» que representa la ruptura de la reproducció lingüística, per tal com aixo els fa diferents deis seus altres companys.
¿A mi sap lo que m'ha passat? No m'ha agra(d)at mai parlar en castella ( ... ) i ma
mare, pos mos parlava més en castella, i io li fea: «a mi no me parle en castella, que io
sóc valenciana!» (Br-82-F). Montoya (1996: 120).

Tanmateix, si el procés es generalitza, és a dir, si es produeix una nativització o
vernacularització de Ly entre les noves generacions de membres de X, és a dir, si
aquests aprenen Ly com a llengua nadiua, els membres de X que tindran Ly com a
llengua familiar tendiran afer de Ly el se u vehicle d' expressió habitual per a les relacions amb companys de generació i amb els més joves. Aquesta generalització progressiva de 1'ús de Ly entre els membres de X facilitara 1' aprenentatge i coHoquialització encara més profunds de la llengua substituent, per tal com l'ús de Ly s' anira rutinitzant fins al punt que la ruptura de la transmissió familiar es produira sovint de
forma for9a inconscient, en una mena d'efecte cascada en que el trencament de la
transmissió lingüística intergeneracional passa a ser el comportament «normal».
Fins i tot s'arriben a produir casos en que les parelles que inicialment no s'havien surnat al procés de substitució en l'ambit familiar s'hi veuen conduYdes pels propis
fills, els quals, submergits en un entom de companys de generació parlants de Ly, es
perceben com a anomals i ani.ben a imposar 1'ús de Ly als seus propis pares. ·
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«Sin embargo, io as meues filies, es he parlat en valencia sempre, eh?, i es meues
filles no parlen el valencia. 1 cree que l'antenen, pero parla-lo seguit, no( ... ) i continue
parlant-los el valencia ( ... ) i as meus néts es parle io en valencia [Br-82-F]» Montoya

(1996: 121).

El resultat del trencament de la transmissió intergeneracional és un afebliment
notabilíssim de la vitalitat lingüística de la comunitat afectada que sol augurar la
substitució definitiva i la desaparició de Lx. Els fills de les primeres parelles que
trenquen amb Lx encara tindran mol tes possibilitats d' aprendre aquest idioma al carrer o fins i tot al pati de 1' escola amb d' altres membres del grup. No és estrany que
arribin a reintroduir la llengua Lx a la llar, sobretot si la persona amb qui s' aparellen
no pertany al subgrup deis qui ja han deixat la Ilengua substituent. Aviat, pero, comenc;aran a apareixer membres del grup X que seran poc competents en Lx i fins i tot
monolingües en Ly. Al grafic 1 haurem passat de l'estadi 3, on la bilingüització podía ser més o menys estesa, pero on tots els membres de X sabien Lx, a l'estadi 4,
moment en que alguns subgrups de Lx (els fills de la burgesia, els néts deis immigrants, etc.), comencen a no saber parlar la llengua del grup.
D. L'extinció. Si el procés d'abandó de Lx com a llengua familiar no es
capgira (vegeu 7.3), en pocs anys Lx passara de ser la llengua del grup X a ser la llengua «deis pares del grup X», i més endavant la llengua deis avis. El protagonisme
creixent de les noves generacions educades en Ly fara que fins i tot els adults pujats
en Lx es vegin cada cop més obligats a servir-se de la llengua expansiva; amb el
temps, les possibilitats que les successives generacions de nous X adquireixin espontaniament la llengua recessiva s' aniran reduint fins a 1' extinció.
Aquesta etapa es caracteritza per tota una serie de pertorbacions estructurals de
la varietat recessiva (vegeu 6.4.6.7), que cada vegada va essent més mal coneguda
pels seus propis parlants (vegeu 6.2). Finalment, els darrers membres de X que havien adquirit Lx de forma espontania, aniran desapareixent peques decades abans
que ho facin les generacíons de X que havien estat educades en Ly pero que encara ·
havien adquirit Lx espontaniament fora de la llar; només deixaran darrere els seus
descendents monolingües en Ly.
Hem vist als capítols 3 i 4 que tota coJ.Iectivitat humana basa el seu funcionamenten l'existencia d'unes normes de comportament que inclouen unes determinades rutines lingüístiques. Les normes faciliten la vida en comú, ja que fan previsible
el comportament d'altri i redueixen I'esforc; constant de creativitat itria. Els grups
socials tendeixen cap a la reproducció de les normes a menys que aquestes es manífestín clarament negatives peral se u funcionament habitual. La substitució lingüística consisteix en un procés de supressió d'un conjunt de normes socials i en la creació
d'un altre conjunt de normes noves que reemplacin les anteriors. Tot i que hi ha una
certa tendencia a subsumir tots els casos de comunitats afectades per substitucions
lingüístiques sota el retol de «minoría lingüística», resulta fonamental de destacar
les importants diferencies que existeixen entre els processos de substitució lingüística que afecten les comunitats migrants i els que afecten les comunitats lingüístiques
autoctones.
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Els grups susceptibles de substitució lingüística
LES POBLACIONS MIGRANTS

Els processos migratoris poden ser de caracter molt diferent: de vegades es tracta
d'homes i/o dones joves i sense Iligams a la recerca d'oportunitats laborals, d'altres
vegades es tracta de famílies senceres, potser sense la gent més gran; no és estrany que
la instaJ.Iació d'un individuen un indret acabi afavorint !'arribada d'altres individus i
el seu reagrupament familiar, i sovint aquest procés ha acabat facilitant el trasllat de
percentatges molt significatius de la població d'una localitat a una altra. Val a dir que
migració no és necessariament sinonim de pobresa: cal incloure també en 1' estudi de
la substitució lingüística de les poblacions migrants les elits dirigents i els grups funcionaríais que es traslladen a territoris en que gaudeixen de posicions de privilegi davant deis autoctons.
Deixant de banda els pobles nomades, rarament es produeix el trasplantament
coma tal de tota una comunitat d'un lloc a l'altre: al costat de qui marxa sempre hi
ha persones no disposades a emigrar i d' altres que ni tan sois ho necessiten; la distribució al territori d'arribada tampoc no és mai una replica exacta de la situació de
partida. A més, fora de la colonització de territoris despoblats -o buidats de la seva
població anterior, com fou el cas de 1' Alguer a mitjan segle XIV-, els migrants solen
haver de conviure amb poblacions anteriors, així com amb d'altres migrants d'orígens diferents. Fet i fet, la migració implica necessariament la reorganització de la
vida deis individus afectats de la manera més adequada per enfrontar-se a les seves
noves condicions de vida. En altres mots, la migració implica una dislocació social
que conté les llavors de la substitució lingüística, les quals germinen en funció de les
condicions socials del lloc de destinació. Com més facilitats ofereixi aqu.est lloc perque s'hi reprodueixin les condicions de partida, més facil sera el manteniment de la
llengua per als migrants, i a la inversa.
Podem assenyalar alguns tipus generals de migracions amb els seus resultats
més habituals. Evidentment, aquesta tipificació resta oberta i amb perfils poc delimitats, ja que la multiplicitat de factors involucrats en les migracions fa practicament
impossible de propasar unes categories tancades.

A. (Re)poblacions agrícoles i/o ramaderes
Les migracions de poblacions agrícoles o ramaderes atretes cap a contextos socials en que poden continuar desenvolupant les seves activitats economiques sovint
han permes la coexistencia juxtaposada de nombrases poblacions monolingües amb
primeres llengües diferents, sobretot quan es realitzaven en societats de tipus feudal
(vegeu 2.1.2.2) i quan es partía no pas de colonitzadors atrets de forma individual
sinó de comunitats atretes en grup. Així, als Balcans s'ha mantingut durant segles
una forta varietat etnolingüística formada a copia de successives migracions: poblacions gregues, albaneses, romaneses, eslaves de tipus diferent (serbocroates, bulgaromacedoniques, rutenes, eslovaques, etc.), magiars, germaniques, turques, gitanes,
sefardites, etc., han conviscut en un atapeYt mosaic etnolingüístic facilitat perles bar-
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reres religioses i la distribució funcional de les ocupacions i els habitats de les poblacions implicades. Sense arribar a aquests extrems, les migracions europees cap a les
planúries americanes van permetre l'establiment i manteniment d'illes lingüístiques
noruegues, daneses, alemanyes, gaJ.Ieses, euskalduns, etc. El manteniment deis moriscos als territoris de llengua catalana, sobretot al País Valencia, durant més de dos
segles i mig té molt a veure amb aquest tipus de situació, en que cristians i musulmans van passar a coexistir en un mateix territori pero sovint segregats en comunitats rurals diferents. En un altre context, el manteniment durant diversos segles d'un
nucli catalanoparlant a la ciutat nord-americana de Sant Agustí a Florida (Rasico
1987) es deu en bona mesura al fet que aquest coJ.lectiu menorquí va instal·lar-se en
una zona on va poder reproduir les seves estructures socials i culturals que els feien
en bona part autosuficients.

B. Migraci6 de membres del grup lingü{stic dominant cap a societats
tradicionals colonitzades
Les poblacions emigrants de les metropolis colonials solen traslladar-se a indrets on el seu grup detenta el poder polític i la supremacía economica per sobre de
poblacions amb un tipus de societat tradicional. En aquests contextos les minories
colonitzadores rarament acaben assimilant-se a les poblacions colonitzades, ans al
contrari, són els colonitzadors els que, valent-se de les institucions que construeixen
al nou territori, solen assimilar els grups colonitzats. En alguns casos, els colonitzadors poden arribar a aprendre la llengua deis pobles colonitzats per relacionar-s'hi:
per exemple, sembla que 1' expansió del quítxua entre els indígenes deis Andes per
zones on no es parlava abans de !'arribada castellana es deu a l'ús que en feren els
conquistadores coma llengua franca (Calvet 1981: 51-59); igualment, sabem que el
suahili deu bona part de la se va actual extensió a 1' África Oriental a la decisió deis
colonitzadors alemanys i anglesos de servir-se'n com a llengua de relació amb els
nadius (Whiteley 1971). En qualsevol cas, l'aprenentatge d'alguna de les llengües
locals no posa mai en perilll'ús exclusiu de la llengua colonial pera funcions endogrupals i pera les funcions de llengua de poder; són els nadius que volen associar-se
al poder els qui ben aviat acaben intentant assimilar-se a la llengua deis amos. En
realitat, el poder deis grups colonials es percep en la tendencia deis membres deis
«altres» grups colonitzadors a assimilar-s'hi: els colonitzadors d'orígens diferents
als dominants solen acabar fonent-se amb els dominants (si aquests els ho permeten). Així, els balears i valencians que van anar a poblar 1' Algeria francesa a finals
del segle passat i principi del present van acabar francesitzant-se fins al punt que
molts van marxar cap aFranga-d'altres cap ala zona d'Alacant-en el moment de
la descolonització.
La fi de la situació colonial pot tenir resultats lingüístics diferents. Una part de
les llengües colonials desapareix quan els colonitzadors són expulsats: el frances ja
no té practicament cap pes a Indoxina malgrat la colonització francesa, i la pervivencía del castella a les Filipines és més aviat anecdotica malgrat els segles de pertinenga d' aquestes illes a l'imperi es pan yo l. Ara bé, si els dirigents deis estats nascuts
de la descolonització provenen de grups socials que s'havien assimilat lingüística-
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ment al colonitzador en menor o major mesura, pot ser que decideixin mantenir la
llengua colonial com a llengua administrativa i, de jacto, com a llengua de poder.
Aquest ha estat el cas de nombrosos estats postcolonials africans que han passat a ser
dirigits per elits sorgides de les universitats o les administracions c~lomals franceses, angleses, portugueses, etc. El manteniment de les llengües colomtzadores encara és més fort quan la independencia respecte de la metropoli és duta a terme pels colonitzadors mateixos o els seus descendents (els criolls): 1 si aquests relxen amantenir-se.al poder, coma America, continuen expandint la seva llengua i assimilant lingüísticament els autoctons; si no, coma Zimbabwe, Sud-africa i ~amíbia, poden h~:
ver de fugir, poden optar per construir-se un nou estatus en relac16 amb la poblac10
autoctona, que pot ser de minoría local més o menys influent (com els parlants d'afrikaans a Sud-africa i Namíbia o els d' alemany a Namíbia), o poden finalment acabar assimilant-se als locals.

C. Migraci6 de ma d'obra poc qualificada cap a societats industrials
o postindustrials
En aquests casos els migrants s'integren directament en el sistema de producció
de la societat receptora, en la qual constitueixen una fon;:a de treball barata i més desprotegida que la local, i on es troben al capdavall de 1' escala social. En a~ues~es ~on
dicions, els migrants no solen tenir la possibilitat de reconstruir les seves mshtucwns
-!'estructura social, el tipus de família, les institucions religioses, etc.- més que
de forma fragmentaria, i aquestes rarament resulten prou potents per competir amb
les institucions de la societat receptora. Encara que una part deis immigrants se sentí
lligat emocionalment als trets de la cultura de partida - i e?cara no ,tots: un~ part significativa deis migrants es trasllada precisament per deslhgar-se d una sqc1etat percebuda com a indesi~able- els fills i els néts deis immigrants (la segona i tercera
generació) solen percebre la integració en la societa~ r~ceptora com.l' opció de vi~~
més atractiva, i passen a desprendre's de les caractenshques de la pnmera generact.o
de migrants per fondre's -si més no, lingüísticament- ambla comunitat d'acolhda. És així que, per norma general, les llengües de les comunitats immigrades acaben
extingint-se de les societats receptores en 3-4 generacions: Fi~hm~n (1972c/1995:
143) ha sintetitzat les etapes per les quals passa la comumtat 1mrn1grant en el seu
procés d'assimilació a la comunitat d'acollida a la taula 2.

D.

Migraciólaboral interna en estats nació industrials o postindustrials
amb llengües minoritzades

Tal com hem vist al capítol 2, la creació deis estats nació i deis mercats nacionals moderns ha generat desplagaments massius de poblacions rurals cap a les zones
urbanes i industrialitzades. En molts casos, les comunitats lingüístiques no domiJ. Cal evitar la confusití entre els criolls, persones desccndcnls <.l'curopeus nascuts en terrilori colonia:. i els
criolls 0 1/engües criolles, nascu<.lcs sovint a partir de llcngües europces en lerritoris colonials (vegeu 6.4.6.9). De fel, sovint els criolls no parla ven llengües criolles.
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Tipus defuncionament pilingüe i de solapament d'ambits durant les passes
successives d'aculturaci6 dels emigrants als Estats Units
Tipus de solapament d'ambits

Tipus defuncionament
lingaístic

Subordinat ( «interdependent o fusionat»)

Coordinat («independent»)

Ambits 110 solapats

l.

4.

Ambits solapats

Etapa inicial: els emigrants aprenen angles a
través de la seva Ilengua
materna. Usen l'angles en
els pocs ambits (feina, govem) en que no poden usar
la seva Ilengua materna.
Interferencia mínima. Només uns quants emigrants
saben una mica d'angles.

2.

Segona etapa: més emigrants saben més angles i
per tant poden parlar-se ja
en la seva llengua materna, ja en angles (encara
mediatitzat per la seva
llengua materna) en diversos ambits lingüístics. Interferencia incrementada.

Quarta etapa: l'angles ha
despla9at la llengua nadiua de tots els ambits
menys el privat i d'altres
de caracter restrictiu. Declina la interferencia. En la
majoria deis casos totes
dues Ilengües s'usen independentment; en d'altres,
la llengua materna és mediatitzada per l'angles (cas
contrari de la primera etapa pero del mateix tipus).

3.

Tercera etapa: les llengües
funcionen ]'una independentment de l'altra. El
nombre de bilingües arriba
al maxim. La segona generació esta en la infantesa.
Interferencia estabilitzada.

nants -:ve~eu 5.3.2- han constitui't la periferia economica de l'estat, i, per tant, han
~ag~: d. emtgrar cap a zones de llengua dominant, amb la consegüent assimilació
hngmsttca. En al tres casos, com ara bona part deis Pai'sos Catalans, Euskadi Sud o el
sud de Gal·les, en que les zones lingüísticament subordinades han estat més dinamiques economicament, són aquestes les que han conegut immigracions massives tant
de membres de la comunitat lingüística dominant com d'altres grups lingüístics.
. En parlar deis ~~vii?ents dins deis estats nadó plurilingües amb llengües minontzades_rode~ dtstmgtr dos tipus de circumstancies: d'una banda, les migracions
de profess~onals 1. de.personal 1' administració; d'una altra, les migracions de forga
de treball mdustrtalt de servets cap a zones de llengua minoritzada.
Els desplagaments de personal de l'administració estatal des de i cap a territoris
de l!engua subordin.ada constitueixen una de les mesures de política lingüística més
habitual per afavonr l'homogeneYtzaci6 dels estats nació plurilingües. Als Pai'sos
Catalans espanyols el funcionariat ha estat tradicionalment originari d'altres comunitats Iingüístiques de 1' estat. En can vi, per als catalans de Franga les ocupacions de
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mestre estatal o de gendarme, normalment fora de la Catalunya Nord, han estat sortídes professionals forga freqüents. Tant un cas com un altre han afavorit l'aprenentatge i l'ús de la llengua oficial en detriment de la llengua subordinada.
La migració de ma d' obra poc qualificada per al treball industrial cap a zones de
llengua minoritzada dins del marc del propi estat nació es troba a mig camí deis desplagaments del funcionariat que acabem de comentar i de la migració de ma d' obra estrangera. Tot i anar a raure al mateix tipus d'ocupacions que en el cas d'aquestes, en
aquests casos els immigrants han vist que la llengua de la comunitat receptora no era la
llengua políticament dominant. En aquells casos en que la llengua dominant coincidía
ambla primera llengua de la immigració, la població immigrada ha tendit a retenir-la
molt més, i la seva integració en la societat receptora ha depes sovint de nombrosos factors demografics i sociolingüístics: a més concentració d'immigrants, menys aprenentatge de la llengua subordinada i menys integració en la comunitat d' acollida.
Pel que fa als immigrants provinents de comunitats lingüístiques terceres, la seva
opció final també ha depes de la conjuntura sociolingüística de la zona receptora: en uns
casos, sobretot en situacions d'alta densitat d'immigració de llengua dominant, han tendit a assimilar-se lingüísticament als seus companys d'immigració, residencia i feina; en
casos d' escassa presencia d' immigració provinent de territoris on es parla la llengua dorninant, s'han integrat en la poblaciólocal encara que aquesta sigui de llengua subordinada. De qualsevol manera, la immigració cap a territoris de llengua subordinada ha reforgat normalment la política lingüística de difusió de la varietat oficial, en convertir els
immigrants en estímuls per a 1' aprenentatge i ús de la llengua de 1'Estat.
La taula 3 sintetitza els trets més importants deis tipus de migració descrits fins
aquí. Recordem, pero, que no es tracta d'una classificació exhaustiva, i que tampoc
no pot prendre's de forma absoluta, sinó més aviat comuna guia indicativa de les
tendencies cap a la reproducció de les llengües deis migrants o cap al cessament d' aquesta reproducció.
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3.

Resultat sociolingü[stic predominant segons el tipus de migraci6

Tipus de migració

(Re)població agrícola i/o ramadera
Membres deis grups dominants
en contextos colonials

?e

Ma d'obra a societats urbanes i
industrials
Funcionariat cap a zones de llengua minoritzada
Ma d'obra industrial cap a zones
de llengua minoritzada

Resultat peral grup migra1tt

Manteniment prolongat, creació d'illots lingüfstics
Manteniment mentre dura el context colonial, i sovint més
enlla. En acabar, poden conquerir el poder i formar societats criolles, haver de marxar, haver de construir-se
un estatus de minoría, etc.
Substitució rapida, a menys que hi hagi segregació social
molt marcada (i fins i tot sovint en aquests casos)
Manteniment i/o adopció de la llengua oficial
Manteniment de la llengua oficial o substitució lenta segons l'equilibri entre els grups en conta'-Cte
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LES POBLACIONS AUTÓCTONES

El segon gran grup de situacions en que s'ha interromput la reproducció lingüística alllarg de la historia és el d' algunes comunitats lingüístiques autoctones que han
vist com les se ves llengües anaven decaient fins arribar sovint a 1' extinció total. A
priori, les comunitats autoctones no experimenten la dislocació social que afavoreix
el can vi d' habitus lingtiístics de les migrants. Per entendre per que es produeix la
substitució lingüística en uns grups autoctons (escocesas, sards, berbers, etc.) i no
entre els seus verns (anglesos, toscans, arabs, etc.) cal identificar per tant quins són
els factors capa~os de superar la tendencia natural a la reproducció de les llengües.
En aquest intent cal comenc;:ar per aclarir alguna noció que dificulta la comprensió de la realitat sociolingüística. Existeix en la bibliografía internacional una certa
tradició de qualificar de minoría i minoritari tot allo que té a veure amb els grups humans que no controlen els mecanismes de poder necessaris per autoregular-se (cf. una
crítica d'aquests termes a Muntaner 1988). El retal minoria és enganyós. D'una banda, no tots els grups lingtiístics que han perdut la se va llengua eren originariament inferiors en nombre al grup lingüístic dominant, com demostra la castellanització de
1'Amedca hispanüfona. D' altra banda, el nombre de parlants no determina per si solla
substitució lingüística: ni els islandeses, ni els faroesos, ni els luxemburgueses, per citar només tres casos de grups lingüístics europeus amb menys de mig milió de parlants, pateixen cap procés de substitució lingüística. És la posició política i economica
del grup lingüístic el que determina la seva evolució. En termes demografics, una minoria (quantitativa) s' oposa a una majoria. Un grup dominat o subordinat és aquell
que té menys poder polític -sigui pel nombre, sigui perque les seves divisions internes li impedeixen d'accedir al poder, o sigui perla raó que sigui- que un grup dominant. El poder sol anar lligat amb un cert grau de recursos economics, pero també trobem circumstancies en que un grup pot disposar del poder economic sense tenir el poder polític.
Els casos més paradigmatics de grups lingüístics subordinats solen reunir
aquestes i d'altres característiques negatives, com ara la perifericitat economica o
el subdesenvolupament relatiu. Així, els gallees, els gaelics irlandeses i escocesas,
els bascos i els catalans de Fran~a han constiturt historicament minories demogrl\fiques subordinades jurídicament, endarrerides i periferiques des d'un punt de
vista economic i en situació de pobresa en relació amb el centre. Tanmateix, no
sempre es produeix aquesta coincidencia de factors: zones en que s'ha produYt la
substitució com el País Valencia o el País Base han conegut la subordinacíó i la minorització, pero no la pobres a ni 1' endarreriment relatius; els flamencs, perla se va
banda, van ser sempre majoria dins Belgica, pero els va caldre una intensíssima
Iluita política per capgirar el procés de substitució cap al frances, la llengua de la
minoría supraordinada i més rica. És a dir, cadascuna d'aquestes - i moltes altres- dimensions s'interrelaciona ambles altres de forma molt complexa en cada
cas, i aquesta configuració acaba determinant les formes que adopta el procés de
substitució lingüística.
Comes desenvolupa la substitució lingüística entre les poblacions autoctones?
La substituciólingüística de les comunitats autoctones exigeix la interrupció d'unes
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practiques culturals i el seu reempla~ament per unes altres. Llevat deis g~~o~idis,
com el de Tasmzmia, on la població va ser ca~ada com feres pels colons bntamcs, o
del Carib, en que es barrejaren les matances deis conquistadores amb les noves
epidemies, la substitució lingüística de les llengües autoctones sembla que requereix
un període molt més llarg que no pas el que afecta les comunitats migrants. Durant
aquest període cal que s'estableixi la supremacía global d'un grup lingüístic damunt
d'un altre, mitjanc;:ant vies militars, polítiques, economiques, etc., supremacía que
anira produint una lenta absorció d'un grup per part de l'altre. La continuYtat deis
contactes entre el grup dominant i el dominat afavorira la bilingüització del segon;
els desplac;:aments demografics -urbanització, transhumancies, colonització de zones agrícoles ermes, etc.- facilitaran les parelles lingüísticament mixtes i l'assimiIació de les poblacions autoctones. Per exemple, la supremacía po!íti~a, economica,
cultural i ideologicoreligiosa deis arabs i la se va llengua al nord d' Afnca alllarg deis
darrers 1.300 anys ha provocat la relingüificació i/o la reetnificació de les poblacions de llengua copta i romanica i ha anat erosionant paulatinament l'antiga població berber. Avui, els arabbfons, fruit de les antigues poblacions d'origen arab i d'altres poblacions assimilades, formen la majoria de la població de la zona, tot i que romanen grans illots berberofons, sobretot al Marree -on podrien ser fins i tot majoritaris numericament- i a Algeria.
Més enlla de la manca real de mitjans per for~ar els can vis socials necessaris per
generar una substitució lingüística de les poblacions subordinades, la llarga durada
de molts d' aquests processos en els estats premoderns de u tenir molt a veure amb la
feblesa deis interessos assimilistes per part de la majoria d' aquests estats, una feblesa lligada en el fons amb la despreocupació per la vida deis súbdits. Aixo no obsta
perque determinats estats feudals, molt especialment aquells en queja es comenc;:a a
prefigurar I'estat nació, assagin l'homogeneYtzació cultural i lingüística, pero tal
com hem vista 2.1 les condicíons socioeconomiques d'aquests estats feudals no faciliten els processos de substitució massiva.
Els processos de substitució lingüística de les llengües autoctones en el marc de
la creació deis estats nació moderns tenen diversos aspectes que els caracteritzen. En
un primer moment, quan la llengua expansiva és ignorada perla majoria de la població subordinada, el poder es veu obligat a servir-se de la llengua recessiva si vol ser
entes perla població. Així, la Ilengua del poder s'introdueix als ambits més formals i
pera funcions oficials i simboliques, de manera que la resta d'ambits queden més al
marge de la política de centralització lingüística. Les primeres etapes del procés resu~
ten difícils de dur a terme fins i tot per raons merament practiques, com m ostra 1' escnt
que 1' any 1700 el Consell Sobira del Rosselló va trametre als ministres Barbesyeux i
Chamillard i d' altres autoritats per oposar-se a 1' edicte reial de Lluís XIV que obligava
a realitzar tots els procediments i contractes públics en llengua francesa:
( ... ) «Car encara que a les grans viles els habitants, en particular els principals, saben
mediocrement la llengua francesa, als petits vilatges i sobretot a la muntanya que compon quasi la meitat d' aquest pafs, els habitants són tan ignorants de la llengua francesa!
sense saber-la parlar, i són molt pocs els qui l'entenen (...)Que si els testaments s'han
de fer en Uengua francesa ni el testador, ni el rector o notari, ni els testimonís podran
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entendre la darrera voluntat del testador, i és ben cert que la majoria moriril. sense fer
testament si aquest només pot ésser fet i concebut en llengua francesa.» (Citat per Ferrer 1986: 30.)

Pero l'afermament de l'estat nació modern en un marc economic progressivament industrialitzat permetra que la llengua expansiva comenci a arrelar a les comunitats subordinades. D'una banda, la industrialització i el desenvolupament exacerben les tendencies dislocadores que faciliten les substitucions lingüístiques -pas de
vida rural a vida urbana, integració en els mercats supralocals, mobilitat social, etc.
D'una altra, l'estat nació s'esfors;a a crear ciutadans patriotes capas;os de participar
lleialment en la vida pública. Per assolir-ho, 1'estat enquadrara la població
mitjans;ant institucions com l'escolarització universal i el servei militar obligatoris,
desplegara els seus tentacles mitjans;ant 1' administració fins al darrer llogarret del
territori nacional, i se servira de tots els mitjans de (des)legitimació ideologica
-mitjans de comunicació, esglésies, organitzacions laborals, censura explícita,
etc.- per fer conscient el ciutada de les seves obligacions envers la nació (vegeu
4.2). És així com fors;a comunitats Iingüístiques subordinades que havien mantingut
majoritariament la seva llengua fins la primera meitat del segle XIX com la Bretanya,
Occitania, Catalunya Nord o Gal·les, coneixen daltabaixos sociolingüístics que els
han situat al caire de la substitució final o ben a prop en poc més d'un segle.
Entre les poblacions autoctones amb llengües subordinades, són els sectors més
involucrats amb la construcció deis estats nació i la modernització economica els
que lideren la no-reproducció lingüística. El model de substitució lingüística més habitual segueix un ordre social descendent: en primer lloc -fins i tot abans de la creació de l'estat nació-l'aristocracia i les elits eclesiastiques adopten la llengua del
poder central coma llengua de casta. L'ascens al poder de la burgesia constitueix un
moment crucial en els processos moderns de substitució. A la majoria d'Europa occidental, la burgesia adopta la llengua del poder central -el frances a Frans;a, 1' angles a Gran Bretanya, el castella a Espanya- i dóna un impulsa les polítiques d'homogeneYtzació coma forma de crear l'estat nació modern. Els seus esfors;os, facilitats pels processos d'escolarització, industrialització i urbanització, acabaran lligant
l'ascens social amb l'aprenentatge de la !lengua nacional i, en bona mesura, la re2
núncia a la llengua local. En aquest context de can vi social, 1' accés a les noves ocupacions lligades amb 1' estat -funcionaris de tot tipus, mes tres, militars, etc.-, amb
1' administració de les empreses o amb els serveis requeriran més i més el control de
les varietats oficials. Així, les classes mitjanes aniran adoptant !'idioma nacional
coma via d'integració en la nova economía, primer a. les grans poblacions urbanes,
sobretot administratives i industrials, més endavant a les viles, i finalment a les poblacions més petites. El procés acabara estenent-se finalment a les capes populars
urbanes i a la sempre minvant pagesia, fins a la consumació de la substitució total
fins i tot en els grups socials més marginals.
2. Pero la crcació deis estats nació modems també pot produir la rcvolta burgesa contra el poder central i, tins i tot, la
crcació d'un nou cstat (vegeu 4.3.2): aixf, Bclgica s'escindeix del Rcgne deis Pai'sos Baixos i la burgesia Jrancbfona dóna lloc
a un nou estat amb el trances coma llengua supraordinada i amb un grup lingüfstic, el tlamenc, m!Üoritari pero subordina!. En
aquesta lfnia, !'Europa Central i Oriental coneix el Jracas deis csforyos centralitzadors i cls pobles eslaus, baltics i balcanics
· dcsenvoluparan les scvcs propics classes dirigcnts i mitjancs, les quals acabaran aconseguint la ercació d'estats propis,
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Canvi de llengua i humor
El dramaturg Eduard Escalante i Mateu [Valencia, 1834-1895] va retra~?r amb g~an
habilita! la reestructuració social de Valencia a partir d.e la Rest~uracto (1874) t ~1
seu impacte lingüístic. Escalante formava par! de la pett!a burg~sta urbana -era ftll
d'una família artesana-, classe social que es trobava al bell mtg de les transf?rmacions del moment. Tal com mostra Llufs Vicent Aracil, «Qualsevol honest ~ett! burgas podia constatar com, entre els seus ve'ins, n'hi havia que .feien fo~una t d'altres
que s'arru'inaven. Els primers tenien pressa d'oblidar el seu ongen per mcorporar-se
al nivell superior: eren els snobs. Els segons s'a!erraven de~espe.radament a una
· posició que, de fe!, ja havien perdut: eren els cursis.( ... ) Tant 1snobtsm~ c?m 1~ ~u.r
sileria són un esforg aferrissat per adquirir -o conservar- la possesstó t exhtbtctó
d'uns determinats signes de classe» (Aracil1968: 14).
A la Valencia de mitjan segle xtx, el castella, l'única llengua of.icial, ~om?s és conegut pels burocrates forasters i les classes dominants, una fnftm.a m.mo~t~
la p~
blació que té les regnes del pafs en les seves mans. Aquest capttalltngws~tc constttuira un «monopoli esoteric de la classe superior» (Arac~l 1968: 22) cob~~~~ com. a
signe de distinció per uns esnobs que intentaran fer obhdar la seva.p~stcto ~octal
d'origen ¡ ser assimilats a les elits dirigents. Parlen el torner Celedonto 1 el bottguer
Martínez:

?e

¡Y usté, que es de Bocairentel
¿Qué quiere decir con eso?
CELEDÜNIO Que, para darse de lustre
nos habla aquf en estranquero.
MARTINEZ
Yo, lo que hablo, es !'español,
Que es lengua que da respeto.
y estuvf pa ser marqués.
CELEDQNIO

MART[NEZ

Fugint de les bombes (1873),
citat per Aracil (1968: 24}
La satira d'Escalante es nodrira d'aquests esforgos per despertar la hilaritat del p~
blic contra !'actitud d'aquests arribistes. El seu humor com~laur~ les classes dlngents, que es mofen deis esforgos deis esno?s, pero també dtvertrra les classes populars, que veuen amb mals ulls la desafecctó deis grups ascendents. Ens ho mostra el dialeg següent:
TARSILA
BLAI

Cada dia es fa més docte vosté.
(Vegen: a mi, per que em parla en castella?)
Perque deo acostumar-me
a mudar de classe

L 'hedmcía del reí Bonet (1988),
cita! per Aracil ( 1968: 25)
Aquesta satira amable no aconseguira aturar el procés -ni ho pretenia. Alllarg del
segle xx, l'adopció del castalia deixara de circumscriure's ~omé~ a aq~ells que ascendían socialment i passara a produlr-se entre tots els qut voldnen pujar de classe
social, de manera que la substitució del valencia guanyara terreny entre les classes
mitjanes i fins i tot treballadores.
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El segle xrx presencia un aven~ de la política homogene'itzadora en almenys tres
fronts alhora: d'una banda, els governs comen~aran a implantar l'ensenyament universal obligatori en la llengua del poder, en el que s; ha anomenat la política de facilitació de la Jlengua nacional; d'una altra, s'anira estrenyent el setge contra I'ús de les
varietats no oficials, de manera que s'introduiran tota mena de mesures contraries a
l'ús de les llengües subordinades i favorables a les Ilengües oficials; finalment, els
governs nacionals i les seves administracions destil·laran una ideología sistematicamént exaltadora de les glories de les llengües nacionals i denigratoria envers les va.rietats populars, qualificades de dialectes i patuesos «sense gramatica».
Privades progressivament de funcions, les varietats subordinades patiran el doble procés d' interposició id' intrusió. D'una banda, la Ilengua oficial s' interposa entre la llengua subordinada i la resta del món i es converteix en la varietat emprada
pels parlants de llengua subordinada per relacionar-se amb les al tres comunitats Iingüístiques, de manera que la realitat del món i les innovacions arriben a la Ilengua
subordinada passades pel tamís de la llengua dominant, en forma de manlleus i
cales. En catala, aquest és el fenomen que explica la (pre)disposició o habitus deis
catalanoparlants a adre~ar-se en castella a les persones amb aparen~a estrangera, fins
i tot quan aquestes fan evident que no entenen aquesta Ilengua; és el mateix fenomen
que explica per que manlleus de l'angles comjunkie o hardware es realitzen en catala amb fonetica més o menys acastellanada ['joiJki], ['xarwar].
La interposició i els noms deis pobles

Sovint els pobles dominants són els intermediaris entre els seus subordinats i la resta del món. Els asteques imposaven noms en nahuatl als pobles dominats. Així, els
chontal eren els «foranis», els popoloques eren «eis qui parlaven una llengua incomprensible», i els totonaques eren els «rústics». Aquests són els noms amb que
aquests pobles han passat a ser coneguts perla resta del món.

D'altra banda, l'ús expansiu de la Ilengua oficial fa que els parlants de la llengua subordinada perdin la consciencia d'unitat de la seva propia llengua, de forma
que cada cop més se serviran de !'idioma nacional per relacionar-se amb gent d'al~
tres punts del seu propi territori lingüístic. Així, els gascons, insegurs de si seran entesos pels altres occitanüfons, passen a fer servir el frances per parlar amb els llenguadocians i els proven9als; més endavantja seran els parlants deis diferents subdialectes gascons els que no gosaran fer servir la se va llengua amb gent d' al tres comarques. Simu!Umiament s'estendra la convicció que la llengua recessiva no existeix
com a tal, sinó que esta formada per innombrables varietats locals amb personalitat
propia i diferenciada, fins arribar allímit de la patuesització: les varietats no oficials,
cada cop més i més recloses en els ambits coJ.loquials i familiars, s' esmicolaran sense consciencia d'unitat i sense utilitat fora de l'ambit parroquial, la qua! cosa confirmara encara més el menyspreu en que els té la ideología dominant, i facilitara que
aquells que encara no ho han fet deixin de transmetre la llengua recessiva als seus
descendents.

4.
4.1.
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LA SUBSTITUCIÓ, UN FENOMEN FONAMENTALMENT EXTRALINGÜÍSTIC

Bona part deis factors que en algun moment han afavorit de la substitució en
uns contextos determinats, han actuat en sentit contrari en altres coordenades espaciotemporals. Prenem per exemple la urbanització: s'ha assenyalat amb fr~qüenci~
que la urbanització va sovint Iligada amb la perdua de les vanetats subordmades, 1
que sovint les ciutats funcionen coma vies d'introducció de les llengües oficials; és
el cas d' Alacant, Valencia i Perpinya. Tanmateix, també és cert que hi ha casos en
que la urbanització no ha anat Iligada amb el procés de substitució lingüística, ans al
contrari, l'aparició d'un nucli urba ha refor9at la capacitat de manteniment d'una varietat subordinada; tal és sens dubte el cas de Barcelona. La mateixa ambivalencia
que assenyalem per a la urbanització pot indicar-se per a les migracions en general,
per al Iligam entre Ileialtat lingüística, nacionalisme i manteniment, per al sexe, etc.
(vegeu-ne una revisió a Fishman 1975: capítol 7). Tot plegat fa pensar en la conv~
niencia de desenvolupar models explicatius multivariables, és a dir, que contemplm
simultaniament diversos factors i prevegin la interrelació que pot establir-se entre els
uns i els altres.
Ara com ara no disposem d'una teoría unificada de la substitució lingüística,
cosa que no vol pas dir que no hi hagi propostes i valoracions parcials, algune~ d'eIles dotades d'una notable complexitat. La sociolíngüística ha superat les antlgues
explicacions pseudodarwinistes, difoses entre d' altres per pensadors com Unamuno o Menéndez Pida!, que atribuYen la desaparició d'algunes varietats a les sev:s
deficiencies «intrínseques» i a la superioritat de les seves competidores. Com.Ja
s'ha assenyalat repetidament, el mite de la superioritat intrínseca d'algunes vanetats no era res més que una coartada ideologica per justificar la imposició de les
Ilengües oficials damunt dels grups lingüístics subordinats. Recordem que aquests
raonaments afirmaven que els parlants de patuesos "barbars" i "sense gramatica"
abra aven amb entusiasme les llengües nacionals en adonar-se de la superioritat
9
d'aquests idiomes, molt més "clars", "precisos", "elegants", etc. L'absurditat d'aquest plantejament es palesa quan hom intenta desvincular-lo del context de creació i el sotmet a una falsació sistematica: si els africans abandonaven els seus "patuesos" perque el frances era intrínsecament millar, calia entendre q~e els
francüfons canadencs i de les illes anglonormandes abandonaven el frances per
1' angles perque aquest era, obviament, molt superior a aquell. Aix? era suf~cient
ment dolorós pera la mentalitat colonial; pero el que resultava senz11lament mconcebible era que, contra tota logica, en acabar-se el domini colonial les llengü~s colonials coneguessin un fort retrocés en molts pa'isos davant de «patuesos tnbals»
com el wolof al Senegal, el suahili a Tanzania, el vietnamita a Vietnam o el bahasa
malaialbahasa indonesia a Malaisia i Indonesia.
A vui és ciar que tota llengua natural esta adaptada a la societat que la té com a
propia, i disposa dels mecanismes lingüístics im~rescin~ibl~s pe~ emmotllar-se a
qualsevol ambit o funció humans. Tal com prava 1 expenencia obtmguda en la planificació lingüística de gran nombre de llengües, és tecnicament possible de dotar
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qualsevol idioma deis elements lexics, morfosintactics, discursius, etc., necessaris
perque pugui ser usat en camps i activitats absolutament nous pera la societat que el
parla, i aixo en un termini de temps raonablement curt. Així dones, com a mínim des
de Weinreich (1953) és evident que les causes de la substitució lingüística han de
cercar-se no pas en les llengües en si sinó en les societats que les parlen.
Un deis riscos fonamentals a evitar en plantejar les raons pera la substitució i el
manteniment és el de la confusió i/o la imprecisió terminologica. La noció de prestigi usada profusament per justificar l'abandó d'unes varietats a favor d'unes altres
exemplifica for9a bé aquest perill. Ja Weinreich (1953: 239) aconsellava de restrin~
gir aquest terme a la -sens dubte vaga- nació de «valor social més alt», i advertía
que aquest concepte no servía per explicar tots els casos de substitució ¡ manteniment. De fet, tal com advertía Fishman (1975: 159), no es pot donar per suposat que
el prestigi sigui una etiqueta unitaria que es pot associar a una llengua donada en
qualsevol circumsUmcia, ja que el prestigi pot variar segons les xarxes socials, els
ambits d'ús, etc. Tanmateix, és llastimosament freqüent que les analisis de la substitució lingüística se serveixin d'una noció vagarosa de prestigi que tan aviat pot derivar de 1'herencia literaria com de les funcions sacres, del valor pera 1' ascens social 0
dellligam amb ambients marginals i argotics. Una tal inconcreció despulla el terme
de tot :alar explicati~ i el to~na inservible pera 1' analisi. En comparació, el concepte
de capttals resulta mes aclartdor (vegeu capítol4).
D' entre els conceptes que desperten més desacord entre els especialistes, n' hi
ha dos que resulten d'especial rellev!mcia per als paYsos catalans: d'una banda la
significació de la bilingüització social i, d'una altra, la prevalen9a deis factors p~lí
tics o economics en el procés de substitució.

1991). Des d'aquesta perspectiva, practicament tot tipus de bilingüisme social és
concebut com a normalment conflictiu i substitutori, i amaga un conflicte social.
Més encara: per als autors que parteixen d'aquest plantejament, el mateix terme bilingüisme resulta sospitós, jaque els poders que impulsen la llengua dominant se'n
serveixen per tal d'amagar el procés de substitució, en el que Aracil (1966) bateja
com el bilingüisme coma mite. D' altra banda, segons aquesta perspectiva, la relació
diglossica entre dues llengües indica en realitat una desigualtat social i política que a
la llarga no deixa de ser transitoria i que acaba amb la desaparició de la llengua subordinada.
Oposada a la perspectiva descrita, Joshua A. Fishman (1964, 1975, 1989, 1991)
encap9ala un conent que considera possible I'estabilitat i la pervivencia del bilingüisme social, a condició que aquest es fonamenti en una rigorosa distribuci6 funcional de les llengües. Es tracta d'allo que Fishman anomena (vegeu 2.3) diglossiai-bilingüisme, és a dir, la situació en que bona part de la població coneix dues llengües i comparteix unes normes que reparteixen les llengües segons uns ambits predeterminats. Tal com veurem al capítol 7, per ser efectiva, cal que aquesta distribució preservi els usos informals i la transmissió lingüística intergeneracional per a la
llengua Lx; altrament, el camí cap a la substitució i 1' extinció definitiva de Lx quedaran expedits.
Cap de les dues posicions sembla resoldre definitivament la qüestió dellligam
entre la bilingüització social i la substitució. Fishman (1991) reconeix que 1' estabilitat en la distribució funcional no és un fenomen tan habitual com la substitució lingüística, i apunta que només aquelles comunitats que tenen poderoses raons extralingüístiques -en especial religioses- reYxen a mantenir les seves llengües. D'altra
banda, 1' al·lergia a qualsevol mena de bilingüisme social per part del model del conflicte lingüístic té problemes per donar compte de realitats plurilingües for9a estables com Luxemburg, i veu necessariament símptomes de conflicte social i substitució lingüística en qualsevol aprenentatge massiu de llengües estrangeres i. fins i tot
de llengües franques.

4.2.
.

LA BILINGÜITZACIÓ I LA SUBSTITUCJÓ LINGÜÍSTICA

..~a const~tació de !'existencia de nombrases comunitats amb un cert grau de bi-

h~~lllsme ~oct~l, de vega~e~ molt .generalitzat, i la certesa que un cert grau de bilin-
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~u.tsme s~.ctal es una con~tctó pre.vta per a la substitució lingüística, permet de plante-

~ rula seguent pregunta: fms a qum punt la bilingüització social (unilateral) condueix
t~~lu~tablement cap a -o és com a mínim símptoma inequívoc de- substitució lingmsttca? Podem assenyalar dues grans posicions a l'entorn d'aquesta qüestió.
. .?.'una ba~da existei~ un .~Iantejament que podríem resumir ambla hipotesi bil~ng~~sme soc~al ~.substttuczo. Aquest plantejament defensa que l'extensió del biItn~u¡~me socml umlateral no és res més que una etapa en un procés complex pero
umtan que d~u del monolingü!sme en la llengua substitui'da al monolingüisme en la
lleng?a s~bstttuent. Aquesta htpotesi es fonamenta principalment en la historia de la
s.ub~~~tuc¡ó de. les ll~ngües autoctones europees subordinades, i argumenta que el biltng~tsme soctal umlater~l ~s el resultat ,d'un conflicte lingüfstic causat pels esfor9os
per tmposar la !lengu.a oftctal damunt d una població que no la té com a propia.
A~uesta h1potes1 es basa en el treball d'Aracil (1979, 1983), Ninyoles (1969,
1975), 1 ha estat ado~tada per for9a sociolingüistes valencians, catalans i bascas (vegeu-ne una elaboractó recenta Molla i Palanca 1987: 113 i seg.; i a Molla i Viana

4.3.

EL FACTORS POLÍTICS 1 ECONOMICS EN LA SUBSTJTUC!Ó

Un altre dels punts clau que separen els especialistes en l'estudi de la substitució lingüística és el pes que cal atribuir a les variables economiques i als factors polítics i ideologics en l'explicació del procés. L'analisi historica dels processos de
substitució lingüística de nombrases llengües subordinades europees - i molt especialment, les deis estats frances i espanyol- ha posat de manifest la importancia del
paper jugat pels governs i els aparells estatals en la promoci6 ilo evitació d'aquests
processos. Alllarg dels segles, els respectius governs centrals han anat produint tata
una batería de mesures polítiques i legals encaminades de forma -explícita o eneaberta- a l'eradicació dels idiomes no oficials. Coma mínim des de l'edicte del15
d'agost de 1539 de Villers-Cotterets que imposa el frances coma llengua de justícia
al regne de Fran9a (Calvet 1987: 70), els poders europeus han elaborat tot sovi~t
lleis, decrets i normes de tota mena imposant l'aprenentatge i ús de les llengües oft-
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cials, tant oralment com per escrit, en la vida pública i privada (peral cas de la imposició del castella i el frances als tetritoris de llengua catalana, vegeu-ne el recull comentat a Ferrer 1986).
La constatació de 1' existencia continuada de les polítiques substitutories i
l'analisi deis seus resultats efectius en nombrosos casos ha condu'it al plantejament
de la hipotesi de la minorització lingüística (cf. Molla i Palanca 1987: 121 i següents; Muntaner 1988; Bastardas 1996: 115-127). Entenem per minorització lingüística el procés pel qua! una comunitat ·lingüística -en principi autoctona- passa
a estar subordinada a un altre o uns al tres grups lingüístics amb els quals comparteix
un marc estatal; és a dir, minoritzar és sinonim de posar en situació de desigualtat.
La hipotesi de la minorització lingüística atribueix la responsabilitat última de la
substitució als estats, els quals, en la seva recerca d'homogene'itat sociocultural, generen un seguit de mesures coercitives que acaben provocant 1' abandó de les varietats no oficials.
«La igualtat de les comunitats lingüístiques o nacionals i deis seus idiomes,
dones, no sembla que depengui pas-en primer lloc- del volum numeric de les poblacions, sinó del seu estatus legal. Un estatus que en el món actual i des de fa uns doscents anys s'identifica amb els Estats, cls quals constitucixen el grau més alt de legalitat en l'ambit internacionaL» (Muntaner 1988: 17.)

En atribuir a 1' estat una responsabilitat determinant en els processos de substitució, els plantejaments conflictivistes salen emfasitzar la vessant voluntaria i destructiva del procés. D'aquí que sovint se serveixin de termes com glotofagia, lingüicidi, genocidi lingüístic o cultural per referir-se als processos de substitució
lingüística.
«Clarament, dones, les situacions de substitució língüística es donen en els casos
de subordinació política de comunitats lingüfstiques diferenciados que, una vcgada integrades en Estats nació ccntralitzats que no les rcconcixcn oficialment, són sotmeses
-pcr la pura forr¡:a en situacions autoritaries o fins i tot en regims democratics per la
forr¡:a deis vots del grup ctnolingüistic majoritari- a la prohibí ció de l'ús públic de les
sevcs llengües i a la scva denigració i estigmatització. Essent aquesta, pero, la causa
principal, no n'és pas l'única. Arribar a l'abandonament complet de les formes Iingüístiques orals del propi grup social no és un fenomen facil ni senzill sinó complex i multidimensional i només comprensible en la se va dinamicitat.» (Bastardas 1996: 117 .)

En aquest sentit, la hipütesi de la minorització atribueix a la resistencia conscient a 1' alienació de la població minoritzada un paper fonamental en. el frac as de les
polítiques substitutives. Aquesta oposició, sovint inexistent, representa «el factor
més decisiu» peral manteniment de la llengua recessiva (Muntaner 1988: 27).
Enfront ~·~questa posició que veu repressió en tota substitució lingüística, Miguel Pueyo cntrca la «delectanc;:a» amb que la sociolingüística catalana ha «hipervalorat freqüentment els components legislatius explícits del procés [de substitució],
en detriment de la consideració de factors que són tan o més decisius, a l'hora d'interpretar-lo globalment» (Pueyo 1996: 24). Ell propasa replantejar la minorització
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des de la perspectiva de tres grans blocs de factors: (a) condicions historiques i socioeconomiques, (b) política lingüística, (e) mecanismes psicosocials.
En un plantejament oposat al de la minorització, Fishman (1964, 1975) encapc;:ala un ampli corrent amb una concepció economicista de la substitució lingüística. Aquest enfocament, sovint menys conflictivista que 1' anterior, adopta una perspectiva sociologica i antropologica centrada en poblacions més redu'ides que no pas
comunitats lingüístiques senceres, i inclou també 1' analisi de poblacions immigrades
i de societats encara no modernitzades de Llatinoamerica i África. L' estudi de la
substitució lingüística a Felsoor/Oberwart a la província del Burgenland (sud-est
austríac) realitzat per Susan Gal (1979), que mostra la importancia de l'ocupació i la
xarxa social deis subjectes a l'hora de predir i explicar l'ús lingüístic, és una bona
mostra d'aquest corrent. Felsoor/Oberwart s'havia mantingut com un illot Iingüístic
hangares dins d' Austria alllarg de diversos segles; les transformacions sociopolítiques de la primera meitat de segle -incloent-hi la dissolució d' Austria-Hongria, i
l'Anschluss nacionalsocialista- havien trasbalsat la vida de la localitat, pero no
n'havien aconseguit eliminar l'hongares coma primera llengua de la població. Tanmateix, la decadencia agrícola i la industrialització de la zona a partir deis anys 50
van capgirar la situació: l'hongares queda lligat ambla vida rural, mentre que lamodernització, la industrialització i la urbanització s'associen a l'alemany. Aixo genera
un corrent d'intenupció de la transmissió intergeneracional de l'hongares i el seu reemplac;:ament per 1' alemany, de manera que de forma gradual pero rapida es produeix la germanització de les noves generacions.
Tant els plantejaments més polítics com els més economicistes inclouen de fet
una part d' encert. Des d'una perspectiva catalana és important no oblidar que molt
sovint els processos de reemplac;:ament d'una llengua per una altra no tenen res
d'espontani, sinó que responen a polítiques calculades amb objectius definits explícitament.3 L'intent d'imposició de les varietats oficials contitueix 1,1n fenomen
de malta més envergadura del que els autors més consensualistes - i les autoritats
deis pa'isos respectius- voldrien fer creure. A més, cal reconeixer que el pes de
1' estat continua essent fonamental per al manteniment com a mínim de determinats
usos lingüístics: la discriminació del catala, amb 5-7 milions de parlants a la Unió
Europea, davant de Ilengües de menor potencial demolin.güfstic -clanes, f~ne~,
gaelic, luxemburgues- no s' explica per raons de mercat, smo sobretot perla mhibició deis estats espanyol, frances i italia a assumir la defensa deis drets lingüísti~s
deis «seus» catalanoparlants. Pero en el seu plantejament més radical-«la substitució és provocada en darrer terme per 1' estat»-, la hipotesi de la minorització
pateix com a mínim tres límitacions seriases. En primer lloc, un escas abast espaciotemporal, jaque només pot aplicar-se a societats que disposin d'un estat nació
3. De t'et, contrariament a allo que de vegades se suggereix, les practiques d'imposició lingüística no han estat
pas exclusives d'ulguns governs europeus: l'imperijaponcs va ~ur ¡~ term~ una _du~ssima polílica d~japoni~zaci6 ~Corea,
Taiwan i Okinawa que incloYa el dtstig lisie, obligan! la poblact6 UJapomlzar lms 1 tol els antropomms (Mtyawakt 1992).
La Unió Sovictica va saber combinar una aparen~a de respecte deis drcts de les minorics amb una política de russi11caci6
lingüística i democrrillica lenta que només el trcncament de la URSS ha pcrmes coneixer en detall. Fins i lot a paYsos considerats tolcrants de la diversitatlingüfstica com els EUA, on se su posa que les minories s'han assimilat v~luntarian,tent a
la Uengua anglesa per motivacions purament utilitarics, les autoritats han prohibit i perseguitlcgalment dtvcrses vcgadcs
l'ús públic de llengücs al tres que I'anglcs, en especiall'alemany, pero també el J'rances (Luisiuna), el caste!Hi, etc.
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l'establiment de l'estructuralisme va generar un decantament de la lingüística cap a
una perspectiva sincronica i basada en l'estudi de les llengües esti'tndard. D'altra banda, poc després de la I Guerra Mundial es van dur a terme diversos estudis sobre el
rendiment escolar d'infants en zones bilingües. Coma resultat, al seminari internacional sobre el bilingüisme a l'educació de Luxemburg (1928) del Bureau Internacional
d'Educaci6 de Ginebra es va recomanar l'escolarització en primera llengua per tal
com el bilingüisme semblava resultar nociu peral desenvolupament de la persona. La
participació activa del pedagog catala Alexandre Galí en aquest congrés va facilitar la
introducci6 d'aquests plantejaments als territoris de llengua catalana.
Tot i 1' ambient hostil envers la recerca en contacte de llengües, des de la decada
deis 50, i en bona part com a resultat de !'obra de Weinreich (1953) i Haugen
(1950a, b, 1953) l'estudi del bilingüisme i el contacte de llengües coneix un creixement sostingut. L'any 1954, Erwin í Osgood reprenen una distinció deis tipus de bilingüisme individual propasada per Weinreich i la popularitzen entre els psicolingüistes. Menys d'una decada després comenqara 1' experiencia dirigida per Peal i
Lambert d'impartir l'ensenyament primerenc en francesa infants anglüfons al Canada (Swain i Lapkin 1982). Aquesta experiencia fara trontollar els prejudicis contra
l'ensenyament bilingüe, jaque demostrara que l'ús d'una segona llengua no comporta necessariament un perjudicí pera l'infant (cf. Artigal1989).
El creixement de l'interes pe! bilingüisme i el contacte de llengües s'ha accelerat de manera notable durant la decada deis 80 i 90. S'ha anat incrementant la diversificació, de manera que s'han creat ponts entre la lingüística i la sociología, la
psicología, la neurología, l'antropologia, la didactica, etc. Així, avui els estudis de
contacte de llengües constitueixen un deis punts d'intersecció més productius i interdisciplinaris de les ciencies delllenguatge. Algunes de les seves línies de desenvolupament principal són:

l.

2.

Les investigacions amb un caire més marcadament lingüístic que s' ocupen
de les conseqüencies del contacte entre dues o més llengües en 1' estructura
de cadascun deis codis implicats, de les restriccions gramaticals a la combinaci6 de llengües diferents, especialment en condició d'alternanqa de codis, etc.
Les recerques des de plantejaments psicolingüístics i neurolingtiístics, les
quals tenen pe.r~Gb.~~Pfi!,lSipal analitzar les semblances i les diferencies
existents en
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3. Estféfament lligades a les anteriors hi ha les investigacions centrades en 1' a-

4.

prenentat e més o men s es 1 de les rimeres i les se on~s. En
aques camp destaquen els estudis relacionats amb els mOdels lingüístics
escolars i l'ensenyament bilingüe.
Una altra area de desenvolupament dels estudis de contacte de llengües és
la que, partint de plantejaments de psicología social de la llengua, s' ocupa
principalment de les ~lac.!oo..s.int~rN.JJ..P1lls ..L~.s
seus efectes en el contacte de llengües.

5.

6.
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L' m;alisi de 1' organització macros ocia! del bili!},~üisme ha es?!ving~~
bé un dels pilars centrafsil¡;J§~eStudis de contacte de Ilengües, tañi'aés d'una
pe~a:- socíofbgica' com des de plantejaments antropologics, polítics,
jurídics, etc.
·
Més recentment estan coneixent un desenvolupament important els estudis
que adopten una perspecti':'a i~teraccio~~-~~!,~.~:~.~~.~~.~.,~~,S~E~.~Y.~ P~~~

~~~~lfi~!!~~j[~[ª~~s~~~~~~~~~~t1~·~~~~~í~a,16!~~~t:f:·~i~"
seus objectius socials.

Tal com hem pogut comprovar als capítols anteriors, l'estudi del bilingüisme i
el contacte de llengües amara practicament tota la sociolingüística, i molt més encara la sociolingüística catalana. En la mesura que els aspectes macrosocials, antropologics i ideologics ja han estat tractats als capítols 2, 3 í 4, als proxims aprutats ens
centrarem, d'una banda, en la caracterització del bilingüisme individual, i d'una altra, en la descripció deis fenomens estructurals del contacte de llengües.i de les se ves
connexions ambla realitat discursiva, conversacional i, en general, social de la practica lingüística. 3

3.

El concepte i els ti pus de bilingüisme

En el seu sentit modern de «coneixement i/o ús de dues llengües», el terme bilingüisme és forqa recent: en frances no es documenta fi.ns 1920, segons el Petit Robert, mentre que en catala no el trobem esmentat fins al mateix diccionari de Fabra
de 1932.4 Els seus formants llatins bi- «dos» i lingua «llengua» coincideixen amb els
de diglossia (vegeu 2.3). Comen el cas d'aquesta, també els termes bilingüe i bilin:
güisme han conegut innombrables definicions i s'han vist tan connotats que avm
usar-los per referir-se a una realitat social o lingüística té un valor descríptiu més
aviat escas. Tal com indica un deis seus maxims especialistes en el seu manual d'introducció al bilingüisme: «Hi ha innombrables definicions i contínuament n' apareixen de noves, pero a mesura que la !listas' allarga no es té la sensació d'haver fet cap
progrés real.» (Baetens Beardsmore 1986/1989: 13.)
.
. .
A menys que vulguem caure en la més absoluta vaguetat, resulta rmprescmdrble
delimitar a quina mena de fenomen ens referim, cosa que sol fer-se mitjanqant l'adjectivació del bilingüisme.
l,a primera precisió que solen fer els estudiosos del bilingüisme és que s?ta
aquesta denominació s'engloben tant el bilingüisme com el trilingüisme, el tetralmgüisme, el plurilingüisme (diverses llengües) i el multilingüisme (moltes llengües). En
3. Pera les vessants pedagogiques, educatives, psicolingUfstiques i neurolingUístiques del bilingüisme vegeu, entre d'altres, Artigal (1989), Artigal (coord.)(l995); Baetens Beardsmore (1986/1989), Baetens Beardsmore (ed,) (1993); Baker (1992:
1993a); Baker i Jones (eds.) (1998); Garcfa (ed.) (1991); Goebl, Nelde, Stary i Wlllk (eds.) (1997); Grosjean (1~82); Hamers t
Blanc (1989); Paulston (ed,) (1988), (1992); Serra (1997); Siguan i Mackey (1986); Skutnabb-Kangas (1984); Vtla, I. (1995).
4. En catala, el cu1tisme bilingüe no deu ser gaire més antic: Coronünes no el detecta fins 1868, i el seu ús devia
ser poc estes: encara el Nou diccionari castel/a-catala d' A. Bulbena y Tosell de 1913 se s~nt obliga! a donar una pe~lfra
si: «bilingiie: qui parla dues JléngUes (sic)». Aixo no obstan!, l'adjectiu llatl bilillgUe «mentlder», «faJ.la<¡:», és un culttsme
en di verses llengües des de segles enrere.
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la mesura que la diferencia entre Ilengua i dialecte és sovint més extralingüística que
lingüística, també el bidialectalisme -el control de dos o més dialectes, com en el cas
de la diglossia de Ferguson- sol aixoplugar-se sota el reto! de bilingüisme.
En parlar de bilingüisme és fonamental de distingir si ens referim a un fenomen
enfocat des del punt de vista de cada persona o bilingüisme individual, o si més aviat
tractem d'una circumst~mcia que afecta una col·lectivitat o bilingüisme social. Alllarg
de tot aquest manual hem pogut comprovar que el bilingüisme social pot adoptar formes diferents, bé sigui mitjan9ant una distribució funcional per ambits, bé mitjan9ant
un procés de substitució, etc. Algunes comunitats com la catalana coneixen un bilingüisme social perque la majoria deis seus membres o tots ells són individualment bilingües. Pero també pot produir-se el cas oposat: hi ha societats en que el bilingüisme
social prové de la coexistencia de di verses poblacions monolingües, com s' esdevé a
Sui'ssa o Belgica, on hi ha di verses comunitats -teoricament- monolingües juxtaposades que comparteixen un estat comú. En la mesura que el bilingüisme social.ja és
tractat extensament als capítols 2, 3, 5 i 7, en el que queda d'aquest apartat analitzarem
algunes de les distincions més pertinents en parlar de bilingüisme individual.
Una de les qüestions fonamentals del bilingüisme individual consisteix precisament a distingir a p~~.!.~~Ú..S.2!A~11~-~Ut§~L~L~~~~~~, ~1•. ~~-·~JW,_s
rnot.ª~..~ermJt 9it:JLI!!:l. "ªlg~JL~.,d.Yixat.<1C?,§~~-~<?E~!.!~g,92; Per resol die aquest dilerrúí. sembla-Tór9a aconsellable que adoptem una visió del bilingüisme que el representi com un contínuum entre dos pols: podríem imaginar un poi en que se situarien
les persones amb nocions exclusivament d'una única llengua, mentre que a l'altre
extrem del poi hi hauria aquelles persones que dominessin perfectament dues llengües com si fossin parlants nadius de cadascuna.
Entre un poi i 1' altre de bilingüisme podem intentar definir di verses menes de biIingüisme individual (vegeu el grafic 1 més avall; cf. Baetens Beardsmore 1986/1989:
13-73). L' ambilingüisme correspondria aproximadament a una persona capa9 de funcionar com un monolingüe en tates dues llengües. De fet, aquest tipus de parlant és
for9a rar, si és que realment existeix. Per comen9ar, un bilingüe no és mai estrictament
la suma de dos unilingües,ja que ~ls parlants amb un alt grau de bilingüisme solen desenvolupar unes habilitats que els diferencien deis monolingües; per exemple, segons
les comunitats de parla, els bilingües poden saber altemar de llengua al bell mig d'un
enunciat, i sovint saben fer jocs de paraules amb totes dues llengües alhora. D'altra
banda, en la mesura que l'aprenentatge de la llengua depende ]'experiencia vital de
cadascú, els bilingües sol en mostrar desequilibris ni que sigui en la disponibilitat lexica. Així, for9a catalanoparlants experimenten dificultats a !'hora de parlar en castella
d'activitats eminentment casolanes com esbandir la roba, escurar un plat,Jer la gira
Máxim

Mfnlm

AmbillngOe
EqulllngOe o bi/lngOe equ/1/brat
Bil/ngae dominant en una /lengua 1 Bi/ingOe productlu
B/1/ngOe poc fluid
1
B/1/ngOe receptiu
......
B/1/ngOe /nclplent
MonollngOe

GRAFic l.

Graus de bilingüisme individual.
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delllenrol, etc., tot i el seu alt nivell de castella. És per tot aixo que el grau superior de
bilingüisme individual real sol ser el bilingüisme equilibrat o equilingüisme, és a dir,
aquell en que el parlant té uns coneixements aproximadament equivalents en una llengua i en una altra i, en tots dos casos, aproximadament equivalents als deis nadius, per
bé que pugui mostrar Ileus diferencies de flu'idesa segons el tema, el context o alguna
altra circumstancia, i encara que alguna de les llengües que parla -normalment la segana- mostri traces més o menys lleus de 1' altra.
Per sota deis equilingües trobem el cas d'aquelles persones que, tot i tenir
unes notables capacitats de funcionar en una llengua donada, tenen més facilitats
per servir-se d'una altra: es tracta deis bilingües amb una llengua dominant. La
llengua dominant pot ser la primera llengua apresa, pero no necessariament: molts
fills d'immigrants es troben molt més comodes en la llengua del país d'adopció
que no pas en la Ilengua deis pares encara que aquesta darrera sigui la llengua en
que han apresa parlar, i el mateix pot esdevenir-se amb els fills de grups Iingüístics
minoritzats que han rebut la llengua recessiva pero se subinergeixen en entorns en
que aquestaja no és practicada. D'altra banda, tampoc no cal que la llengua dominant sigui la mateixa en tots els ambits ni en tates les habilitats: hom pot tenir una
llengua dominant en els ambits familiars i una altra en els formals i professionals,
com s'esdevé amb for9a jutges i advocats catalanoparlants que se senten més
comodes parlant catala en ambits informals, pero que han apres la terminología i
el jargó jurídics en castella i se sen ten insegurs si han d' expressar-se en ca tala en el
camp professional (vegeu 4.1.6).
Saber una llengua implica tenir-hi competencia comunicativa, és a dir, ser capa9 de participar· en una interacció construint un discurs de forma gramatical, adequada al context i a les propies finalitats (vegeu capítol3). Una persona pot ser competent en una Ilengua només de forma receptiva o passiva, és a dir, que només és capa9 de comprendre. Molts catalanoparlants són for9a competents de f?rma receptiva
en italia, en portugues o en aceita, encara que serien incapa9os de drr dos mots s~
guits en aquestes Ilengües. Per fer-ho, haurien d'adquirir una competencia productiva en aquests idiomes, és a dir, haurien d' adquirir uns coneixements de vocabulari,
fonología, morfosintaxi, etc., de cadascuna de les llengües esmentades. Tant en un
cas comen l'altre, els coneixements deis parlants poden tenir a veure amb el canal
audiovocal -saber parlar, entendre la Ilengua parlada- i/o amb la llengua escrita
-saber llegir, saber escriure-, i poden variar segons els ambits d'ús (vegeu 2.3).
Així, per exemple, encara avui dia, i malgrat els esfor9os per estendre el coneixement del catala escrit, la majoria de la població catalanoparlant és dominant en castella, en frances o en italia pel que fa a 1' escriptura, sobretot en allo que pert~ca a les
habilitats actives, i són relativament escassos els parlants capa9os de confeg1r textos
escrits adequats a ambits com el món jurídic.
En els extrems més baixos de bilingüisme tenim els bilingües poc fluids, que
mostren ciares dificultats per servir-se de la seva llengua més feble i una marcada
dominancia d'una de les llengües. Per sota d'aquest trobem els bilingües (exclusivamenO receptius, que només són capa9os d'entendre (o Ilegir) la seva Ilengua feble, i
els bilingües incipients, que totjust comencen a tenir alguna capacitat en L2.
El bilingüisme individual no és una realitat estatica sin6 relativament fluc-
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tuant: parlem de bilingüisme ascendent en la mesura que es produeix un augment
del grau de bilingüisme d'un individu, i de bilingüisme recessiu quan el que hi ha
és una perdua d'una de les llengües. L'oblit de la llengua5 pot afectar tant una llengua segona -fenomen bastant freqüent en el cas de les llengües apreses meramenten l'ambit escolar i sense refor9 en el món extraescolar- com la primera
llengua, en la mesura que aquesta no es vegi reforl_(ada per 1' entorn extrafamiliar.
Aquesta recessió pot arribar fins al bilingüisme latent de persones que han deixat
de ser capaces de servir-se d'una llengua, pero que continuen disposant d'un coneixement «adormit» que pot ser activat en circumstancies adequades. Aquest ha
estat historicament el cas d'alguns catalans emigrats a l'estranger i sense contacte
amb la comunitat d' origen els quals, en tornar decades després al seu país, han hagut de passar un període de «refrescament» abans de gosar parlar de nou la seva
primera Ilengua.
Les situacions de substitució lingüística avanc;:ada permeten la coexistencia de
parlants amb habilitats lingüístiques molt diferenciades. En el seu estudi de la comunitat mallorquina instal·lada a San Pedro i Mendoza (Argentina), Montoya i Jofre
(1997) classificaven els parlants en un contínuum d'acord ambla seva competencia
en catala. En primer lloc trobavenparlantsfluids, que havien adquirit el catala en família i l'havien servat coma llengua dominant; parlants anteriors, ésa dir parlants
que podien haver estat fluids temps enrere pero que, per manca d'interlocutors o per
la reducció progressiva d' ambits d' ús en que usar-la, havien anat perdent fluYdesa en
catala; semibilingües (o semiparlants del catala), que havien arribat a adquirir el catala de forma parcial coma L2 en el seu entorn encara que no l'haguessin rebuten
família; i els recordadors, capal_(os d'articular tan sols algun materiallexic o fraseologic estereotipat en catala.

Historicament, el tractament del bilingüisme individual ha conegut dos enfocaments totalment oposats: d'una banda hi ha hagut unes posicions maximalistes que
han reservat el retol bilingüe per a aquelles persones que tenien les maximes habilitats en les dues -o més- llengües. Segons aquests plantejaments, els bilingües
reals serien practicament inexistents. Avui aquest plantejament esta en franca regressió arreu del món, i la immensa majoria deis autors adopten, sovint sense ni tan
sois fer-ne esment, una posició diguem-ne minimalista, que entén per bilingüe
aquella persona que té alguna mena d'habilitat en més d'un codi.
Aquest can vi de perspectiva té una transcendencia considerable, ja que redueix
el monolingüisme real a una excepció: amb aquesta definició, vivim en un món dominat cada cop més pels bilingües. És facil de veure'n les repercussions aplicant tots
dos conceptes al cas catala. D'acord amb una definició maximalista, el percentatge
de bilingües de la nostra societat correspondria només a una minúscula fracció capa9
d'usar exactament igual el catala i el castella. D'acord amb el plantejament
minimalista, en canvi, els bilingües a Catalunya se situarien a l'entorn del95% de la
població segons el cens de 1996 (Institut d'Estadística de Catalunya 1998: 2), xifra
que inclou (gairebé?) tots els parlants de cataHi com a primera llengua i la majoria
deis parlants de castella com a primera llengua.
Imbults de les prevencions contra el bilingüisme individual que han imperat a
Occident durant aquest segle, i conscients a més que el bilingüisme social constitueix un pas en els processos de substitució lingüística, els moviments de defensa del
catala s'han aferrat tradicionalment a les concepcions maximalistes del bilingüisme
individual, insistint en el poc pes deis bilingües -deis ambilingües- en la societat
catalana. Cal no oblidar que els diversos poders espanyols i francesas han insistit ad
nauseam que catalans, valencians, balears, etc., són «naturalment bilingües» com a
via per legitimar la imposició del castella i el frances i la repressió del catala, i que
aquests mateixos estaments han volgut confondre el que són unes competencies o
uns usos lingüístics amb el que és una identitat etnica o nacional, donant a entendre
que, pel fet de saber castella o frances, els catalanoparlants havien de sentir-se espanyols o francesas. Aquesta herencia dificulta avui la comprensió del fenomen del
plurilingüisme als pa'isos de llengua catalana, i xoca cada cop més amb 1' adopció generalitzada de la visió minimalista de la definició de «bilingüisme» en la sociolingüística arreu del món.
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L'estudi del bilingOisme individual pot ocupar-se deis coneixements, deis usos, i de
les actituds i les ideologies. Tot i que l'ús -sobretot el productiu- pressuposa en
bona part el coneixement, i que el coneixement s'adquireix i es manté majoritariament mitjangant l'ús, i encara que unes actltuds positivas envers un codi afavoreixen a priori la seva utilització, sabem que les tres vessants del bilingOisme no tenen
per que anar sempre juntes, sinó que s'interrelacionen de mane res molt complexas.
A banda deis qOestionaris i les enquestes (dadas declaradas), l'estudi de cadascuna d'aquestes vessants del bilingOisme individual requereix tecniques específiques:
les dadas sobre els coneixements lingOístics solen obtenir-se mitjangant proves
estandard en que es demana als informants de realitzar unes tasques predefinidas.
Per contra, els estudis sobre usos lingOístics poden basar-se en diaris lingOístics en
que es demana als informants d'anotar el seu comportament lingOfstic, i poden recórrer a dades enregistrades, servir-se de documents escrits, etc.

5. Recordem que a 5.1 hem proposatde distingirentre lasubstituci6/ingilfslica, ésa dir, el retrocés en l'ús social
d'una varietat, 1' oblit (lingilíst/c o de la llengua), amb que fem referencia al fenomen pe! qua! un individu veu disminuir
la seva capacita! de servir-se d'una varietat lingUfstica, i el correlat coJ.Iectiu de l'oblit, laperdua.

4.
4.1.

Els fenomens de contacte de Ilengües
EL CANVI INDUIT PEL CONTACTE INTERLINGÜÍSTIC

Tates les llengües, fins i tot les més isolades, coneixen evolucions al llarg
del temps per causes Iingüístiques i socials internes a la comunitat lingüística. A
més d'aquests canvis quasi tates les varietats coneixen canvis indui'ts pel contacte interlingüístic. La immensa majaría de les varietats lingüístiques del món co~
neixen alguna mena de can vi indu'it pel contacte, pero el seu pes en cada llengua
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varia des de la incorporació d'un mot ai'Ilat per referir-se a una realitat exotica,
fins a les varietats lingüístiques que es veuen totalment absorbides per d' altres.
Aquesta mena de canvis esta molt estretament relacionada amb els que es produeixen durant els processos d' aprenentatge i d' adquisició de segones Ilengües.
En realitat, sovint els canvis induYts pel contacte han de posar-se en relació amb
els intents més o menys reeixits d' aprendre una llengua determinada, bé en medi
escolar, bé en interacció informal, bé per totes dues vies alhora.
L'existencia del canvi indu'it pel contacte és una evidencia historica, pero la
seva explicació resulta complexa, jaque no sembla derivar-se automaticament d'una
sola causa. Coma mínim des de Weinreich (1953), dividim els factors que regulen el
canvi indu'it externament en dos: d'una banda, elsjactors lingüístics o estructurals, i
d'una altra els factors extralingüístics (psicologics i socioculturals).
La descripció i classificació deis fenomens de contacte de llengües ha generat
una ingent bibliografía tant aplicada a casos concrets com de ti pus teoric (cf. Goebl,
Nelde, Stary i Wolk (eds.) 1997). Tanmateix, encara no disposem de classificacions
i tipologies admeses universalment. Appel i Muysken (1987/96: 230) assenyalaven
que aquesta impossibilitat d'arribar a un acordes deu als diferents plantejaments de
que és una llengua, des d' aquells que en una tradició estructuralista conceben la llengua com un sistema en que tout se tient, «tot se sosté, tot s'aguanta mútuament», fins
a aquells que entenen les llengües més coro una bag ojtricks, Iiteralment una «bossa
de trucs», és a dir, un conjunt de recursos de que disposa el parlant per comunicar.
Els mateixos autors apuntaven que una altra de les raons per les quals el consens era
tan difícil d'assolir era que els estudiosos posaven l'emfasi en els elements intercanviats entre les !Iengües més que no pas en els processos, és a dir, en les situacions en
que es produ'ia l'intercanvi. Als apartats següents revisarem algunes de les classificacions deis fenomens de contacte interlingüístic.

TAULA l. Els fenomens de contacte de llengües segons Fabra
(Lamuela i Murgades 1984: 62-65)

4.2.

Ex. 1:

l. Fonetic

«Barcelona 5 enero 1906
Señores Reyes Magos: Harán el favor de traerme una escopeta y un sabre y
una trompeta y una rroba de carbó y una de teyas y una de Turrós de Jijona y
una otra de Yema y de Gramunt y dames vui que anporten un valancí y una
caJa de Pistones y una cartera Plena de Onzas de Oro y un teatru en figuras y
dacuración y un sac pie de bicllets da 5 duros y una cartera plena billetes de
10000 durus y un ravos [rebost] pie de Ilangunisas y pernils y un comedor ple
de butifarra.

1.1. Acomodació de
trets aliens no
vinculada al
manlleu lexic

Adopció de característiques
prosOdiques d'una altra
llengua
Perdua de distincions fonetiques que ignora 1' altra
llengua

1.2. Introducció de sons aliens vinculada al manlleu
lexic

Exemp/e
a-ra-ció, gra-cia en comptes
de o-ra-ci-6, gra-ci-a
el[s]astres en comptes de
el[z]astres
introducció de [x]: ojalá, re-

jilla
pronunciar la lletra e [9]: el
nivell [8] de catall1

2. Uxic

2.1. Manlleu lexic (més o menys adapta!, més o
menys detectable)

maco 1 majo, queJe 1jefe, espuela, alcanr;, garganta

2.2. Adaptació mediatitzada de cultismes, estrangerismes i neologismes

atmosfera en comptes d' atmosfera

Traduccióliteral de paraules,
d'elements de mots complexos i frases fetes
Acomodació de significats
entre paraules que presenten alguna semblan~ra inicial (inclou els falsas

re/loe a partir de cast. rec
puesta

2.3. Cale lexic

acell amb el sentit restringit
del cast. pájara
gosar emprat amb el sentit
del cast. gozar

amies)

3. Morfologic

ELS ANTECEDENTS: FABRA I EL CONTACTE DE LLENGÜES

Fenometl

Nivell

3.1. Manlleu de morfemes derivatius

-ero a bombero, tarangero,
drapera

3.2. Reajustament en el sistema de distincions

conversió de cortes -esa en
invariable en singular

3.3. Can vi de classe morfologica

la llegum, la costum
presumir conjugat com a no
incoatiu

4.1. Can vi del comportament sintactic deis mots

canvi de regim de blasmar,

recalzar

4. Sintactic
4.2. Canvi en la distribució de funcions de les marques morfologiques

ús de baix en comptes de

sota,
gerundi consecutiu

ENRIQUE PUBILL,

Calle de la Claveguera, núm. 12, piso 4. 0 , puerta 3.•- Barcelona»
Reprodu'ida a Eugeni D' Ors (1950) Obra catalana Completa.
Barcelona: Selecta, 36.

Bis fenomens de contacte de llengües com els de l'exemple 1 -produH per
un infant barceloní de 6 anys en un moment en que la interposició del castella
guanyava terreny a Catalunya- no pass a ven desapercebudes als lingüistes tradi-

5. Discursiu

Ex.: <des llargues proposicions de l'espanyol amplificades per tota mena de proposicions subordinades i frases adverbials i gerundis merament copulatius (...)» (Fabra
1924, citat per Lamuela i Murgades 1984: 152)
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cionals, especialment a aquells ocupats a codificar les llengües minoritzades,
com mostra la copiosa bibliografía usada per Weinreich 6 i Haugen (cf. Oksaar,
1996).
En el cas catala, Lamuela i Murgades (1984) han assenyalat com !'obra de Pompeu Fabra conté tata una teoría deis fenomens de contacte de llengües. En els seus
textos, Fabra analitza sovint com la pressió, deguda a causes sociopolttiques, del
castella damunt del catala ha contribuil a desfigurar !'estructura del segon a tots els
nivells: fonologíc, morfosintactic, lexic, discursivoestilístic i ortografic. Aquesta
pressió adopta dues vies: d'una banda, el castella incideix sobre la llengua més esponamia (que Fabra denomina els castellanismes de la !lengua parlada, encara que
no serien exclusius de la llengua oral); de l'altra, el castelHt incideix sobre la llengua
més elaborada (castellanismes de la !lengua escrita, que afecten igualment la llengua parlada més formal i menys espontania).
La influencia d'una llengua damunt de l'altra es materialitza en diversos
fenomens: aparició de nous sons i de neutralitzacions i oposicions distintives, despla<;:ament de paradigmes morfologics, transformació deis elements relacionals,
manlleus, cales, postergació de formes genuYnes, etc. (vegeu la taula 1). Si la influencia d'una llengua damunt de l'altra es prolonga alllarg de molt temps, hi ha la
possibílitat que la llengua influida vagi acostant-se progressivament cap a 1' altra fins
arribar a esdevenir-ne una llengua cale, una llengua que es desplega al campas d'una
altra.
Com la d' altres autors, 1' obra de Fabra adoba el terreny per a 1' aparició deis estudis sobre contacte de llengües. De tata manera, caldra esperar fins la segona meitat
del segle xx perque aquests prenguin realment cos.

(loan translation/semantic blená), com els equivalents frances presqu'fle i alemany
Halbinsel. Enmig de tots dos fenomens, els híbrids combinaven una certa importació amb una part de substitució, com en el pas del castelU't sacacorchos al catala sacatapos «llevataps» o «tirabuixó», en que saca és important mentre que corchos ha
estat parcialment substituit pel seu equivalent. En aquesta i d'altres obres (Haugen
1953, 1956) va analitzar a fans els processos de manlleu i de contacte de llengües en
general, sobretot en relació amb el noruec als Estats Units.
Languages in Contact d'Uriel Weinreich (1953) -tradult al catala el
1996- va proporcionar a l'estudi del contacte de llengües un marc descriptiu ancorat en el corrent lingüístic capdavanter del moment -l'estructuralisme. A diferencia d'allo que havia proposat l'escola de Praga, Weinreich va reivindicar la
necessitat d'una perspectiva interdisciplinaria que permetés destriar el pes dels
factors estrictament estructurals -lingüístics- i no estructurals -extralingüístics, culturals i sociologics- que promouen i/o eviten els fenomens de contacte
de llengües.
Weinreich (1953) centra el seu treball en l'estudi deis fenomens de contacte de
llengües que ele anomena interferencia, definida en els següents termes:

4.3.
4.3.1.

LA INTERFERENCIA 1 LA TRANSFERENCIA LINGÜÍSTIQUES

La interferencia lingüística

Dos són els noms que contribueixen a establir els principis de l'estudi del
contacte de llengiies, i tots dos són nord-americans: Binar Haugen i Uriel Weinreich.
Amb el seu article de 1950 ~<The analysis of linguistic borrowing», Haugen
va plan tejar 1' estudi del procés del manlleu. Ha ugen veia que aquest procés podía
adoptar dues graos vies: d'una banda, la importació d'elements de la llengua donant cap a la llengua receptora; d'una altra, la substitució, procés que no implicava 1' adopció de la forma fonica de la llengua donant, sinó simplement la se va reproducció mitjan~ant elements propis de la llengua receptora.
La importació donava lloc a manlleus (loanwords), com, per exemple, península en catala a partir delllatí paeninsula, mentre que la substitució donava Uoc a cales
6. Per tal d'avaluar la magnitud del seu esfor9 de sfntesi, val a dir que les 658 referencies de Languages in Contreballs en angles, frances, alemany,jfdix, italia, retorom1UJic, rus, serbocroat, suec, noruec, danes, romanes,
cnstella, bielorús, palones, neerlandes, grec, afrikaans, txec i portugues.
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«El fet de fer servir alternativament dues llengües s'anomenara bilingüisme i les
persones implicades, bilingües. Aquells casos de desviació de les normes de quals~vol
de les dues llengües que OCO!.f~? .~ll.tfl?~!~.ª-~!iTiiJffi&~,e~:S:~~!\~·E~S.~~~1amilíáñfarámo'més ülli'lí~}.!§~~~J§.~ii~dlr.1,.f91?. .~. r~sultat 4!'l(c0,nta:te li!1~[s~:·..~~-~?n
de'l'I'ITffiinafsTénoilW'ís a1mtei]erencia.» (WeinreiC11 1953/1996: 29.)

Deixeble d' André Martinet -que li prologa elllibre-, Weinreich distingeix
entre llengua i parla a l'hora d'estudiar el contacte de llengües:
«En la parla, la interferencia és com !'arena que s'endú un rierol; en la lléngua és
]'arena sedimentada que es diposita al fons d'un llac. Les dues fases de la interferencia
han de ser diferenciades. En la parla, les interferencies apareixen una vegada i una altra
en els enunciats dels parlants bilingües coma resultat del seu coneixement personal de
I'altra llengua. En la llengua, trobem fenomens d'interferencia que, tot apareixent
freqüentment en la parla dels bilingües, han esdevingut habituals i estables. El seu ús ja
no depen del bilingi.iisme. (... ) aleshores es pot considerar que aquest element manllevat, des del punt de vista descriptiu, s'ha convertit en part de la llengua X.» (Weinreich
1953/1996: 49.)

Weinreich diferencia entre dos tipus d'interferencia: d'una banda hi ha la
transferencia o manlleu d'un element lingüístic sencer d'una llengua a una altra.
Prenent com a exemple la llista de plats de pasta que encap<;:ala aquest capítol, tot
parlant del catala s' adona que unitats com pesto o twist pertanyen a una altra llengua i que han estat importats com un signe lingliístic complet (en termes saussurians, n'hem importat el significat i el significant). Al costat d' aquest ti pus d'interferencia, Weinreich assenyala que hi ha un segon tipus d'interferencia que es basa

toe/ inclouen

7. El terme ja havia estat usat abans, pero és el! qui el consagra definitivament (cf. Payrató 1985: 15-52).
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TAULA

2. La inteiferencia segons Weinreich ( 1953)

Tipus

Fonica
Subdiferenciació de fonemes
Hiperdiferenciació de fonemes
Reinterpretació deis trets distintius
Substitució fonica
Integració de manlleus

Gramatical
Transferencia de morfemes
Transferencia de relacions
gramaticals (ordre, modulació entonativa, concordan9a i regim)
Canvi en la funció del morfema o la categoria indígena
Abandó de les categories obligatories
Integració de manlleus

Uxica 8
Transferencia completa de
mots
Reproducció mitjan9ant l'extensió del significat d'una
paraula ind(gena
Adaptació fonica de derivats
d'un mateix etim (sense
canvi de significat)

Exemples

Confusió de /el i /el en el catala L2 de for9a
castellanoparlants
No neutralització de ee, aa i de oo, uu il.tones en catala L2
Reinterpretació de l'oposició entre (re]- [e] de I'angles com
a [a] - [e] pels catalanoparlants: així man «home» - men
«homes» passa de ['mren] - ['men] a ['man] - [me:n]
Pronunciació sistematica coma [X] de les [h] de l'angles per
part de castellanoparlants
Conversió del cast. majo ['maxo] en cat. maco ['maku]

Importació del sufix angles -ing al catala: penquing, ponting,
pcmxing, etc.
Aplicació al catala de l'ordre de mots angles: Futbol Club
Barcelona, Barcelona Televisió, Catalunya Radio.
Ús de l'entonació ascendent de pregunta del catala (oi que
vindras?) pera l'angles, on és descendent (you're coming, aren't you?)
Ús del que expletiu catala en interrogatives en castella: ¿Que
vendréis?
Desaparició de 1' oposició entre perfet i indefinit en el ca tala
L2 d'alguns castellanoparlants: aquest matf vaig anar a
comprar o ahir !'he vist
Atribució de genere a noms (el fúting) i de conjugació a
verbs (jlipar) de 1' angles

Des deis menys integrats com vale, hardware, gnochi, etc.,
fins als més integrats com xifra (arab sifr), bistec (angles
beej-steak), cec (cast. ciego)
Ús de cast. plegar amb el sentit catala de «acabar de treballar»
Ús de paper «diari», dramatic; «espectacular», etc., calcant
l'angles
Ús de téxtil, análisi, tesi, etc., en castella, i de textil, anali[s]is (sing.), tes[s]is (sing.) en cataUt

8. En el cas deis mots compostos, locucions i frases fetes, Weinreich apunta que els procediments de transferen-

cia i reproducció poden afectar de manera independent cadascun deis elements interferits, de manera que hi poden haver
compostos (a) totalment transferits de forma analitzada (ex.: murcia de gaidónlde gairón del cat. dialectal de gaidó/gairó), (b) totalment reproduYts per extensió sem1mtica -els ca/es- (ex.: gratacel, reprodurt damunt del model ang. skyscraper), i (e) hfbrids de a i b (ex. menjar el tarro).
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en la identificació interlingüística entre un element de la llengua A i un de la llengua B. Aquesta mena d'interferencia no afecta un element lingüístic sencer sinó
només de manera parcial, ja sigui en la materia fonica, ja sigui en el significat, ja
sigui en les relacions i procediments gramaticals. Així, i guiats sovint perles semblances entre les unitats de dues llengües, els catalanoparlants poden identificar les
/p/ anglesa i catalana i pronunciar la primera sense aspiració; identificar el significat de espalda i espatlla i dir que a algú 1i fa mal/' espatlla volent dir 1' esquena; o
dir, parlant en castella, unas análisis, atribuint a análisis castella el genere femení
de ancliisi. Segons Weinreich, aquesta practica d'identificació interlingüística reduiria la «carrega lingüística» del parlant bilingüe, i es trobaria a la base de nombrosos fenomens d'interferencia (Weinreich 1953/1996: 43).
Weinreich analitza la interferencia a tres nivells: fonic, gramatical i lexic, i destria els estímuls i els factors de resistencia per a cada tipus d'interferencia tant pel
que fa a les raons estructurals com pel que fa a les raons no estructurals. A la taula 2
presentero els ti pus d' interferencia segons Weinreich i els exemplifiquem a partir de
casos familiars al lector de parla catalana.
Weinreich analitza !'impacte de tots aquests tipus d'interferencia. Per exemple,
en tractar de la interferencia lexica, apunta que només en el casque es tracti d'una
unitat totalment nova i normalment molt concreta pot parlar-se d'una mera addició
(comen el cas deis mots toner, paper cuixé, tatami, fohn) que no té perq7I1 afectarla
llengua receptora més enlla de la recepció de la unitat. En els altres casos, la nova
unitat lexica té necessariament efectes damunt de la llengua receptora. Bis efectes
poden comenc;:ar ambla confusió total de la nova unitat amb el significat de l'antiga
(així, amarillo sembla estar ocupant el mateix lloc que groc a determinarles zones de
la Franja), la qual pot dura la perdua de la unitat genuina (i així, apoiar-se practicament havia substitult les formes genu"ines repenjar-se, recolzar-se i estintolar-se) o. a
una redistribució semantica i una especialització de les unitats en conflicte per raons
semantiques, estilístiqdés, de registre, etc., amb la reconstrucció ulterior del camp
semantic (per exemple, no és infreqüent que un mateix parlant mengi tonyina fresca
pero compri llaunes d'atún).
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D'altres classificacions deis fenomens de contacte
Ja en la tradició catalana, 1basant-se en el model eiaborat per Weinreich pera la interferemcia fonica, Payrató (1985) va propasar de classificar els processos d'interferencia de tots els niveils iingüístics en sis. La diferencia entre l'organització de diferents liengües pot generar interferencia de la !lengua interferidora o donant (Ld)
damunt l'organització de la !lengua interferida o receptora (L,). Aquesta interferencia
pot adoptar la forma de: ·
1.

Subestímacíó d'una distínció (sotsdíferenciacíó o hípodiferencíacíó): una

distinció existent en L, pero inexistent en Ld desapareix de L,. Per exemple,
el catara castellanitzat suprimeix l'oposició velalespelma i subsumeix ambdós significats sota el mateix significant vela.
2.

Sobreestimació d'una dístinció (sobredíferencíació o híperdiferencíacíó):

una dlstinció inexistent en L,pero existent en Ldapareix en L,. Per exemple,
alguns dialectes valencians distingeixen entre la coa (peluda) i el rabo (carnós) alia on el catala normatiu només coneix cua o coa.
3. Reínterpretació d'una dístínció: una distinció existent entre alguns elements
de L, i que en Ld es realitza a partir de parametres diferents, canvia de natura en L,seguint el modal de Lct. N'és una mostra com el cata! a castellanitzat
transforma l'oposició entre espatl!a(o muscle)/esquena en l'oposició hombro/espatlla sobre la base de les formes corresponents castellanas
4. Substitució: desapareix un element de L, pel se u equivalent importat de Ld.
Per exemple, el reemplac;:ament de les formes genu'ines marbre, bressol,
bolquer, etc., per les castellanas marmo/, cuna, panyal, etc.
5. lmportació (simple transferimcia): la L, incorpora un element de Ld que no
implica canvi de relacions ni distincions en L,. Per exemple, el catala ha incorporat nombrases denominacions d'esports provinents de l'angles: futbo/,
Msquet, handbo/, etc.
6. Perdua {desaparícíó): la L, perd un element que no tenia equivalent en Lct.
Per exemple, desaparició de badar, encetar, esclafar, etc., en el catala castellanitzat.
La proposta de Payrató té a favor se u la simplicitat, i pot servir com a primera aproximacló als fenomens de contacte de !lengua. Tanmateix, com el mateix autor reconeix, no esta exempta de problemas, ja que sovint un mateix fenomen participa de
dos processos alhora: aixf, la desaparició de cat. vespre pot interpretar-se com una
perdua en si mateixa, pero també com una subestimació d'una distinció, en tant que
alia on hi havia tres elements (tarda, vespre, ni~ passem a tenir-n'hi dos (tarda, ni~.
A més, sovint uns fenomens i altres apareixen lligats de forma quasi inextricable: la
desaparició de lo neutra -considerat incorrecta- representa de fet una subestimació d'una distinció del neutra lo i el masculf el. La supressió de lo del ca tala normatiu
sembla estar provocant que la distincló es mantingui -reinterpretada?-, com a mínim en alguns casos, a partir del relatiu: si abans l'oposició s'establia entre lo que/e/
que, es detecta una tendencia a marcar la distinció entre el que/el que.
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4.3.2.
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L'analisi contrastiva i l'analisi d'errors

La pura descripció dels fenomens de contacte no ens explica com es produeixen. Quins són, i com actuen els factors lingüístics que afavoreixen els fenomens de
contacte de llengües? No tates les unitats de la llengua són susceptibles de patir influencies interlingüístiques: la morfosintaxi re~ta tan arre~erad_~~~~~~tact~..iue

~~~:
:~~:~c~7~~;~;;t~;:~~r&~::r~·r~~~;~t~~;~~a;;,t}~~:~i
com'ñüñeiirmei~accessilifeaTa"mtíClificaclq; · -.... ··.,.,...,,,"'''·e'··.-' ,,,,,,,,,~·.··~·- , ...... , .•. ,-···.··---

~ñaprfmera'íctéitquasiTñtul'if~a'fav"a!ada-per nombrases constatacions empíriques suggereix que en aquells aspectes estructurals en que coin~ideixin les dues llen:
gües en contacte, els parlants no tindran problemes; en canvt, all~ o~ ~o es d?m
aquesta coincidencia entre les dues llengües, els parlants trabaran mes dtftcultats 1 es
produiran desajustas en l'ús d'una o fins i tot de les dues lle~gües. A darrere ~·a
quest plantejament hi ha la hipbtesi que els parlants transferetxen els seus conetxements d'una llengua a 1' altra i que la discrepancia entre sistemes lingüístics seria una
carrega feixuga que facilitaría espontaniament una convergencia e~tre.les dues varietats, bé acostant la L2 a la Ll, bé a l'inrevés. En paraules de Wemretch, defensor
d'aquesta hipotesi:
«Com més gran siga la diferencia entre els sistemes, és a dir, com més nombrases
siguen les formes i les pautes mútuament exclusives e~ cad~scuna de l~s llengü~s, 11_1és
gran sera el problema d'aprenentatge i l'area potencial d mterferenc1a.» (Wemretch

195311996: 30.)

Aquest plantejament va conduir a l'aparició,ja des de mitjan segle xx, d'un corrent d' es tu di denominat analisi contrastiva. Originada en els treballs deis professors
de la Universitat de Michigan C. Fries (1945) iR. Lado (1957), l'~~lisi contrast!ya
va ~~!...§i$1l1Mic dele$.~!]_ct~~_E.~elles de Ilengües per
tal de detectar els punts de discrepancia entre les seves estructur~p:IJUit
· d'i~j?E~_g_g~~dEñ3i!!~I~]§_~~E!~1éllrl~~ji_e~~!f~..Scf. Santos
1993)..í\(Íuests autors adoptaven uns plantejaments psiccíiOgtcs conductJstes segons
els quals 1' aprenentatge d'una llengua equival a la formaci? d'un habi.t que cal construir mitjan9ant un mecanisme d' estímul-resposta a pa~tr de la pnm~ra llengu~.
Amb aquest plantejament, les estructures lingüístiques dtferents en L1 1 L2 consutuirien un llast per a 1' aprenentatge de la L2, un llast que en la seva opinió fins i tot
podía arribar a predir-se. La hipotesi de l'analisi contrastiva va arribar a plantejar-se
en termes molt contundents:
«El pla d' aquest llibre parteix de la base que és possible predir i descriure les estructures que oferiran dificultats en l'aprenentatge de ]'idioma i les que no n'oferiran:
comparant sistematicament la llengua i la cultura que s'estan aprenent ambla llengua 1
la cultura de l'estudiant.» (Lado 1957: prefaci.)

Tanmateix, les investigacions no van trigar a refutar aquesta hipotesi. D'u~a
banda, la hipotesi era massa poderosa, jaque predeia interferencies, causades per dt-
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ferencies estructurals, que no semblaven confirmar-se en la practica; d'altra banda
la hi~otesi era massa feble, jaque no preveía d'altres interferencies que es produi"e~
efectlvament entre els parlants reals (vegeu una síntesi d'aquests estudis a LarsenFreeman i Long 1991). Per exemple, la hipotesi contrastiva tenia dificultats per explicar fenomens com que el castella con o los resultin tan difícils d'eradicar del catala parlat per nombrosos castellanoparlants -i fins i tot d'alguns catalanoparlants !:-, els quals mostren un catala fluid i fins i tot ric en molts al tres aspectes
lexics i morfosintactics.
Ex. 2:

Una fornera catalanoparlant nadiua del barri del Raval de Barcelona parlant
amb les clientes.
·
F; quan s'enfadava con la jove

Font: Vila (en preparació)

Més encara, els fenomens de desviació de la norma monolingüe atribui"bles a la
interferencia entre L1 i L2 resulta ven tenir un pes -quantitativament parlant- molt
inferior a allo que s'havia esperat en el global de les desviacions respecte de la norma mo~olingüe. Per acabar-ho d'adobar, l'analisi contrastiva va caure en desgracia
academtca quan la seva base psicologica conductista va sucumbir davant les critiques generativistes i cognitivistes. Coma conseqüencia d' aquesta doble crisi els defensors de 1' analisi contrastiva van passar a un segon pla i avui els projectes d,' analisi
contrastiva només coneixen una certa popularitat en alguns pai"sos d'Europa Central
(cf. Santos 1993), sobretot de lama de Fisiak (1992).
L'evolució en els plantejaments de l'analisi de contacte de llengües va materialitzar-se ben aviat en el rebuig del terme interferencia per part deis especialistes d'aprenentatge i adquisició de L2, en considerar que aquest terme s'havia connotat excessivament com a «error». Com a alternativa van sorgir d'altres termes, entre els
quals destaca transferencia (Clyne 1967). Aquesta denominació prové de la psicología i fa referencia a la capacitat de l'individu de projectar el seu coneixement d'una
l~e~gua en una altra. El canvi de denominació tenia la virtut de permetre la contrapostctó ~ntre una trJ.ns{r:.:~nciqJ!!!.~itiva -q~~~~~~.!::-J.!iEd~~.~.~~~~Ja
L2- I u~'!~......-:::,<;J.,lli!IL~J contacte entre les llengües provocava

e~
~~1122!!.~~!~~~!"!!1!7!!Iñf€f.ér~i!gi:~!i]~es
du~~hó)r~As.
~~mrel:_,,,.;.,••,.txt, un parlant de dengues. romamques podría transferir positiva-

ment, ~Ir, correctament, un enorme caballexic i morfosintactic en el seu ús d'una altra llengua romanica com a L2, encara que de. vegades la transferencia resultés
erroni~ (~~gativ~) a causa deis falsos amics (paraules formalment semblants pero
amb .st~?tftcat diferent; per ~xempl~, el catala colgar i el castella colgar). Totes dues
posstbihtats de transferencia estarien vedades a priori a parlants d'altres famílies
lingüístiques.
Aquest can vi (je denominació ha conegut un notable exit en el camp de 1'ensenyament de les segones llengües. Després de l'esfondrament del conductisme
en lingüística, el terme inteiferencia sembla ha ver quedat confinat definitivament
a 1' analisi en termes estructurals deis sistema lingüístic; en can vi la noció de
transferencia ha pogut ser reelaborada i és entesa com una més de l~s estrategies
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de 1' aprenent de segona llengua, el qual és capa9 d' usar els seus coneixements previs de L1 -o d'altres L2- en els seus esfor9os per apropiar-se del codi diana o
varietat que s' esta aprenent.
L'any 1970, Wardaugh va propasar de substituir la versió «forta» (predictiva)
de l'analisi contrastiva per una visió menys ambiciosa (explicativa). D'acord amb
aquesta visió més «feble», l'analisi contrastiva n~~erv~~r..EE.~dir els fe_no_:nens
.. , tnt'
'
:----..·- · "" 1 '.h".ra
d'exP.licar
ne-·una
d e contacte de ll elf_g!:!~~~.L.qu.e.si"que..JUga.ua..J.l.ll.Jl&U.~
"' . ,_"'"
_ ..-···-·~:-.
partAqúeSiañüva !<E:~l!~EA~t~.~,.S.9..U~.g.~~~.9.?~"~'"~~!~L1~!:.!!or~~' analis1 ~ls
ei:TüfSpf6aUTUrperaprenents de L2 va conf1rmar que un percentatge de les desvtacions de la llengua diana podien atribuir-se a la Ll dels aprenents; es tractava deis
errors interlingüístics. Pero una part deis errors comesos pels aprenents eren comuns a tots ells i independents de la llengua de partida. Es tractava, per exemple,
de generalitzacions equivocades de les regles de la llengua diana -conjugar dormir coma incoatiu, per exemple-, o d'errors atribu'ibles a l'esfor9 del parlant per
suplir una mancan9a en la llengua diana a partir deis seus propis recursos en aquesta mateixa llengua -per exemple, generar i usar sistematicament la forma jo va
anar/comprar/fer... com a conseqüencia de la dificultat de realitzar la forma flexionada vaig + infinitiu. Tot i que obviatnent deriven d'un coneixement deficient
de la llengua diana, aquests fenomens no poden explicar-se estrictament com a resultat de la interferencia; de fet, el cas de dormeixo no és diferent del procés que ha
dut a acceptar formes com ara menteixo o que permet produir tosseixo «tusso» a alguns parlants nadius. Aquests fenomens van ésser considerats errors intralingüístics, i ben aviat van atreure l'interes deis investigadors d'aprenentatge de segones
llengües.
Els plantejaments cognitivistes i generativistes que van revolucionar la lingüísti~
ca a partir deis anys seixanta van provocar que 1' estudi del contacte de lléngües anés
abandonant els esfor9os per comparar sistemes lingüístics i posés l'emfasi en l'estudi
de les regles que permetien als parlants de servir-se de les seves L2. Els successius estudis han anat suggerint que 1' aprenentatge d'una L2 té for9a a veure amb 1' adquisició
de la Ll, fins al punt que els aprenents adults travessen una serie d'estadis similars als
dels infants que adquireixen la llengua nativament. Com a conseqüencia d' aquests estudis si bé no s'ha descartat totalment la influencia del contacte de llengües en l'aprenent~tge de L2, el seu pes ha passat a un discret segon pla.
Un deis conceptes que més han arrelat en l'estudi del contacte de llengües és el
d'interllengua (Selínker 1972, 1992). La h~~~.~!f~a qu':l'aprenent no produeix enunciats en....L2 ~J:.¡!J#il!'..~in.Q.Q,J.!~.!t,§!,flll!~Ll}.,\:l~.~l~t~m&@fi~gles

li~~-~~~Di§Ii__ª~l~,k~~-~,1~.~- ge:~.~~~lj~z;!'lcions q~~-.P~~,l1if~!'Lsf~

les estrat~gies que adopti, de la seva,p_~~l:J}.e:..kJ~..J;~ts,J~:n la mesu!!_que 1 aprenent
ávan 9a, aqüé'sfslSréma1Tñgtfís1iC':::::(Ienominat interllenguá'- progressa acostant-se
a la llengua diana· és a dir, la interllen_gya,és t¡na realitat dinamica que permet passar
,
-~···"··-' ....
~~~~-···"'""'""""'~.. ,..·......
..~......................_
delll${-~¡,.,..,g
coneixement
nul de L2 al domini total d'aquesta llengya4-J2_ei'9':_~~~Ere
éom un
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9. Cal no confondre aquesta interpretació del terme amb l'ús que de vegades se'n fa oom a sinonim d'interlingua
o /lengua franca, ésa dir, llengua usada per comunicar-se entre membres de grups lingüístics diferents.
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pero, la interllengua es fossilitza, o sigui, queda fixada en un estadi determinat i atura el seu procés d'acostament a la Uengua diana. Aquestafossilització sol produir-se
en situacions d'aprenentatge sense models nadius, com ara en les escoles d'immersió en frances del Canada en que no hi ha companys francbfons que permetin practicar efectivament la llengua entre iguals.
Tot i l'evident preponderancia deis plantejaments cognitivistes en l'estudi del
contacte de llengües durant les darreres decades, les perspectives estructurals han
continuat proporcionant els seus fruits. Entre els estudis a 1' entorn del paper deis factors estructurals en la facilitació de la transferencia interlingüística destaquen els estudi.s sobre .quineS.JI?i~Q_J!_tn§.§J~<:!,~~'E..~~~ Ja el 1881, William
Dwtght Whtfney hav1a proposat una Jerarquía de manllevabilitat que classificava
les «parts de 1' oració» de més a menys susceptibles de ser importarles d' una llengua
a una altra: substantius- altres parts del' oració- sufzxos- flexió- sons. Aquesta llista ha estat reelaborada per diversos autors i per a parells de llengües diferents. Analitzant els manlleus de l'angles en el noruec als EUA, Haugen (1950b), va trobar
l'ordre substantius- verbs- adjectius- adverbis- preposicions - interjeccions, etc.
Perla seva banda, Muysken (1981) va propasar, per als manlleus del castella en
quítxua, l'ordre noms- adjectius- verbs- preposicions- conjuncions coordinantsquantificadors - determinants - pronoms lliures - pronoms clítics - conjuncions subordinants, etc.
A la seva analisi del manlleu d'unitats del castella cap al quítxua, Van Hout i
Muysken (1994) han sospesat el grau de manllevabilitat de cada element en funció
d'un seguit de criteris. Descartat que els manlleus es deguin senzillament a l'atzar,
els dos autors holandesas avaluen el pes del contingut lexic, la freqüencia d'aparició
de les unitats en la llengua donant i en la llengua receptora, i d'altres trets estructurals com la situació periterica en la clausula, 1' assignació de cas, la transitivitat (en el
cas deis verbs), la coherencia paradigmatica i la presencia o no de flexió. Els resultats permeten afirmar que, com a mínim per al parell de llengües estudiarles, tres factors semblen explicar la manllevabilitat lexica. De més explicatius a menys, aquests
factors són:
a)

b)

e)

El grau d'integració paradigmatica: com menys integrada en un paradigma
tancat, més facil de manllevar sera una unitat lexica. Aixo explica que
noms i verbs siguin manllevats amb molta més facilitat que determinants o
pronoms.
La flexió en la llengua donant: les unitats flexionades en la Ilengua donant
resulten més difícils de manllevar que les no flexionades.
La situació periferica de la unitat en la construcció de l'oració: les unitats
periferiques a la gramatica de 1' oració (com ara molts marcadors discursius
del tipus bueno o els adverbis extraoracionals) són manllevades amb més
facilitat que les no periferiques; aixo explicaría que els substantius fossin
manllevats normalment amb for9a més facilitat que els verbs, veritables
centres de gravetat de l'oració.

4.4.

L' ALTERNAN<;:A DE CODIS I LES MARQUES TRANSCODIQUES

4.4.1.

Determinisme i llibertat en els fenomens de contacte

Si I'estudi de les causes estructurals deis fenomens de contacte de llengües sembla haver decaigut en certa mesura durant les dues darreres decades, l'analisi deis
factors extralingüístics ha guanyat terreny progressivament. Aquests factors. ja e~en
assenyalats pels autors que havien tractat del contacte abans deis anys 50 1 Wemreich (1953) n'assenyala la importancia.

Els factors extralingüístics segons Weinreich
Weinreich (1953) atirmava la primacia d'aquests tactors a l'hora d'explicar la interferencia, i en distingia tins a dotze, dividits en dos grans grups:

1. lndividuals: (a) tacilitat d'expressió verbal en general i de .m~nte~!r les ?ues

2.

llengües separadas; (b) proficiencia lingüfstica; (e) espec1ahtza?10 funcional
de cada !lengua; (d) manera d'aprendre cada llengua; (e) act1tuds envers
cada llengua.
·
Col·lectius: (f) dimensions ·i composició sociocultural ~el grup biling9e; (g)
prevalenga d'un determina! grup de bilingües; (h) act1tuds estereot1pade~
envers cada llengua (prestigi); (i) actltuds envers la cultura ~e c~da comu~l
tat; (j) actituds envers el bilingüisme com ~~al; (k) tolerancl~.o 1~to~eranc1a
en relació amb la barreja de codis; (1) relac1o entre el grup b1lmgue 1les comunitats de les quals forma part.

Hem vist al capítol 2 que 1' estudi macrosociologic de la relació entre els
fenomens de contacte de llengües i els factors extralingüístics (grup etnic, classe social, distribució geografica, etc.) havia permes establir una serie de c?nceptes c~m
ambit d'ús i diglossia que explicaven grosso modo els fenomens de tna de llengues
en situació plurilingüe. Des deis plantejaments so~iolingüís_tics ~nte~~cc~o~als i etnografics es va criticar que, en una analisi de la soctetat per amblts, 1md1v1du resta~a
desprove'it de capacitat de decisió autonoma, i l'ús d'una llengua o una altra de~ema
d'un «context» entes com un motile prefixat i invariable al qual el parlant s'havta de
sotmetre com si fos un pilot d'argila sense voluntat propia. Aquests plantejaments
tenien seriases dificultats per enfrontar-se a fragments d'interacció com els deis
exemples 3 i 4:
Ex. 3:

Conversa sobre vídeos durant l'entrevista amb XVM.
Parlant Destinatari
l. FAR
XVM
i se la graven\]
2. JBC
XVM
[sí\] i: hostia\ ahir esta va io a casa seva_ no/
3. JBC
XVM
i am(b) aixo que diem_
4. JBC
XVM
vamos al vídeo a coger una película_
5. JBC
XVM
y la: la grabamos_
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

JBC
JBC
JBC
JBC
JBC
JBC
JBC
JBC
DIV
JBC
JBC
JBC
MCG
JBC
JBC

XVM
XVM
XVM
XVM
XVM
XVM
XVM
XVM
XVM
MCG
MCG
JBC
XVM
XVM

Capitán América_ vam agafar_
sí sí\ va_ vamos\
li dio a sa mare_
nos vamos\
(es)pera (es)pera_
dale esta(s') película(s')_
{(@)son de la(s') del papa\
unes pel·lfcules pomo_}
@@@
son pare a sobre de l'armari té una_
has ido alguna vez/
lo has visto/
{(@) stV
una una (de) peHícules_
té com: deo peHícules o dotze o més\

Font: Vila (1996: 367).
Ex. 4:

En un grup d'adolescents, B llegeix el que dira en una vetllada pública. IP és
el líder del grup, A és un altre parlan t. La seva llengua habitual de relaci6 és el
castella.
l. A: ¿Qué es esto?
2. B: Esto no se entiende nada.
3. IP: Vam ... anem per feina, va, venga. Anem per feina.
4. B: «Todos nos han hablado en la escuela» (Representa el seu paper en
1' actuaci6 de la vetllada).
5. IP: Venga, ¿quién más?
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metaforica. Poc després, i des deis Pa'isos Catalans, Aracil (1979), diferenciava entre
l'ús convencional-regit per variables socioculturals- i l'ús intencional que cada
parlant podia fer deis recursos Iingüístics al seu abast, i defensava que qualsevol ús
intencional havia d'entendre's tenint coma teló de fons els usos convencionals de la
comunitat. Així, els efectes produ'its en una interacció pel pas sobtat -intencionalde voste a tu només podía comprendre's partint de l'ús convencional-habitual, no
marcat- d'aquests elements.
En la seva obra de 1982, Gumperz insistía en la importancia de l'alternanc;a
coma eina discursiva (que ara denominava alternanr;a conversacional). Pel procediment de juxtaposar enunciats o fragments provinents de codis diferents, Gumperz
assenyalava que els parlants podien exercir di verses funcions discursives: a) citació
d'altri (ex. 3, línia 9), b) especificació del destinatari (línia 16, ex. 4); e) interjecció
(comen el cas d'usar renecs en una altra llengua; vegeu ex. 5 infra); d) reiteració per
emfasitzar (vegeu ex. 6); e) qualificació del missatge (un fragmenten una llengua
serveix per qualificar allo que s'acaba de dir en una altra); i una funció més vaga
consistent enf) l'oposició entre la personalització i l'objectificació (per marcar que
el parlant s'involucra o s'allunya deis esdeveniments descrits).
Ex. 5:

Entrevista amb ]'investigador:
«lo Ji parle en castella a ma filia, pero quan vullc gasta-Ji una broma al meu
nét, s'ho die en valencia, perqué cree que una paraula com "Me cague en la
figa ta ruare" o "Fill de puta" no és Jo mateix dir-ho en castella que en valencía [VH-61-M].»

Font: Montoya (1996: 177).

Font: Boix (1993: 186).

Notem com al primer exemple, el parlant JBC alterna entre catala i castella tant
segons qui sigui el seu destinatari (línies 15 i 16) com per diferenciar el que diu el
nar-rador del que diuen les persones citades (línies 4, 6 o 8). Al segon exemple, IP
alterna entre castelH't i catala per assolir determinats efectes retorics (línia 3). En cap
cas, pero, hi ha un canvi d'ambit d'ús lingüístic.
L'article sobre l'alternanc;a entre el noruec estandard i un dialecte local en una
localitat noruega que Blom i Gumperz (1972) van dura terme va contribuir decisivamenta introduir uns plantejaments més interaccionals en l'estudi del contacte de
llengües. Aquests autors van demostrar, en primer lloc, que els parlants eren capac;os
d'altem,ar entre les seves varietats per tal de redefinir un tipus de relació; així, reservaven 1 estandard per tractar de temes formals, mentre que se servien del geolecte
per enraonar de qüestions més familiars. Aquest fenomen va ser denominat alternanr;a de codi situacional. L'estudi mostrava que els parlants també alternaven entre
les d~es varietats p~r raons que no eren estrictament situacionals: per exemple, per
tal d'mcorporar matlsos tals com l'autoritat o el cosmopolitisme en una conversa in~ormal eren capac;~s d'alternar a l'estandard. D'aquesta manera els parlants
nnportaven un cert atre, una «aroma» -de familiaritat, de prestigi, de poder, etc.d'un altre context social mitjanc;ant el canvi a varietats no previstes pel context immediat. Aixo és el que Blom i Gumperz (1972) van anomenar altemanr;a de codi
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Ex. 6:

Conversa entre dos professionals chicanos
«The three old ones spoke nothing but Spanish. Nothing but Spanish. No hablaban inglés.»
Trad.: «Els tres vells no parlaven res més que castella. Res més que castella.
No hablaban inglés.»

Font: Gumperz (1982: 78).
Ex. 7:

«We've got all ... all these kids here right now. Los que están ya criados aquí,
no los que están recién venidos de México. They all understand English.»
Trad.: «Ara els tenim tots ... tots els nanos aquí ara mateix. ws que están ya criados aquí, no los que están recién venidos de México. Tots entenen l'angles.»

Poc després, l'alemany Peter Auer (1983, 1984) va fer un pas enlla en la comprensió de l'áltemanc;a de codis: les seves recerques amb immigrants italians a Alemanya i els seus descendents van deixar ciar que, com a mínim en determinats contextos, resultava practicament impossible d' atribuir a tot canvi de llengua un significat «metaforic», és a dir, que relacionés l'enunciat amb un ambit o una activitat determinada. Si més no en casos com el que ell analitzava, cada alternanc;a entre les
dues llengües es convertía en una eina de construcció del discurs difícilment comprensible fora de la interacció concreta en que s'havia produ'it.
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L'estudi de les funcions deis fenomens de contacte de llengües, que als territoris
de llengua catalana s'inicia propiament amb Calsamiglia i Tuson (1978, 1980), ha
conegut un progrés innegable durant les decades deis 80 i els 90. Dues decades després de les primeres recerques, ja ha quedat ben establert que existeix una capacitat
individual de jugar creativament ambles diferents varietats lingüístiques del repertori comunicatiu. A vui la discussió se situa, més aviat, a delimitar de quina forma es
porta a la practica aquesta creativitat i quins en són els límits, sobretot en relació amb
les nonnes socials.
Diversos autors han assenyalat que els fenomens de contacte de llengües -en
especial, pero no exclusivament, l'alternan~a de codis- poden funcionar com a
apunts de contextualització (vegeu capítol 3) i acomplir funcions conversacionals
molt diverses (cf. Gumperz 1992; Auer 1990, 1992; Li Wei 1994). Calsamiglia i Tuson (1980) ja van detectar la capacitat deis seus informants del districte barceloní de
Sant Andreu d'imitar un suposat accent andalús per tal de crear efectes comics. Al
fragment de can~ó que encap~ala aquest capítol, la paraulafutinguero serveix tot un
seguit de proposits conversacionals que 1' oient nadiu copsa immediatament: deixant
de banda que permeti fer una rima consonant amb accelero, la paraula futinguero
-potser fins i tot un neologisme del mateix cantant, format sobre la base d'un manlleu i d'un morfema derivatiu manllevat i integrat fonologicament- ajuda a donar al
text unto col·loquial i espontani, to que no tindria si la forma hagués estat un hipoteticfutinguer més normatiu; hem de convenir que el sufix -ero ['eru] no és cap
error, sinó que ha estat usat precisament pe! se u paper de marcador de registre col·loquial.10 Ben diferent és l'efecte contextualitzador que s'aconsegueix amb l'alternan9a de codis de 1' exemple segiient:
Ex. 8:

Un grup de mestres de frances comencen una activitat en un curs de reciclatge.
P- ja ho heu vist no?/ com ho explica suposo que:/ et donen ganes de fer
A- no: jo perque trobut que mira:// el frances el saben una mica
P- fa y est?/ alors on/ on passe! a une autre activité/ he in?
R- mais il n'y a pas de pause/ aujourd'hui?
Font: Nussbaum (1991: 149)

A l'exemple 8, el pas del cataH'l al frances ajuda a contextualitzar el principi d'una activitat nova, diferent. Noteu que I'alternan9a coincideix amb un marcador discursiu ({:a y est? «estem?» «ja esta?») que serveix perdonar per conclosa una altra
activitat; en realitat, I'alternan9a al frances dóna per fet que s'esta entrant en una activitat més academica fins i tot abans que aquest pas es verbalitzi explícitament. En
un altre exemple encara, l'alternan~a entre diverses varietats serveix per marcar la
participació successiva de parlants diferents i estalviar-se uns marcadors discursius
del tipus «que van dir», sense que la llengua emprada sigui necessariament la usada
en la interacció original:

1O. Ens ho confinnava una noticia apareguda a l' Avui (5N /98: 63) <<Decepcions entre els "nissagueros" que havien
confiat en la campanya "Salvem l'EuH\Iia" [Montsolfs]», referit al seguiment de la teleserie de 'Í'V3 «Nissaga de poder».

Ex. 9:
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«ya· pero tu te'n recordes que· aquel! dia que va ha ver aquel! pique
¿no? dee ·que si los porros afuera si los porros ad- ·pues elles fan lo mateix · · i
no es donen compte ¿no?· i nosatros [... ]»

JAUME:

Font: Pujolar (1997: 215).

Davant de la profusió de possibilitats, alguns autors, encap~alats per Peter Auer
( 1990, 1992, 1995), han argumentat que resulta impossible d' arribar a llistes exhaustives de les funcions que poden atribuir-se a les alternances entre llengües. Aquests
autors defensen que, com a estrategia discursiva, 1' alternan~a roman sempre oberta a
la creativitat individual i insisteixen que I'alteman9a ha d'analitzar-se partint del
princiri, de la seqüenciaUt.a!,J.§.J.LiliL..9.Ue una alternan~a de codi rep el seu stgm te t
en funci~--~~timmediat-de:¡lrmiü~~~~fol:aeiS.eiiillWlaR~\
Enaquesta línia de recerca se sol defensar que en les comunitats bi- i plurilingües sovint resulta impossible d'arribar a determinar una llengua de base pera les interaccions, perque la llengua de la interacció esta subjecta a negociació i replantejament
gairebé continus.
D'altres autors, en canvi, creuen que és possible de propasar models teorics
que permetin entendre els fenomens de contacte de llengües a partir de les relacions socials i lingüístiques que regeixen la comunitat. En aquesta línia trobem sobretot el model del marcatge de !'americana Carol Myers-Scotton (1993a). MyersScotton defensa que tota comunitat de parla disposa d'unes normes d'interacció
que estableixen una varietat no marcada per a cada tipus de circumstancies. En
aquestes circumstancies, I'ús de qualsevol altra varietat sera per definici6 marcat,
remarcable, innovador, de manera que atraura necessariament l'atenció sobre ella
mateixa i desencadenara un procés d'inferencia logica en els participants adre9at a
interpretar-ne el motiu. Aquest procés d'inferencia dependra del tipus de comunitat, de la seva gramatica del marcatge, i de les. circumstancies precises de la interacció: en alguns casos, I'alternan9a d'una llengua a una altra haura d'interpretarse com una forma d' explorar quina és la llengua adequada per mantenir la interacci6, mentre que en uns altres casos es tractara d'una manera de definir la propia
identitat, d'una manera de fer referencia a les paraules o opinions d'altri, etc. Fins i
·tot, en alguns casos la practica continuada de I'alternan~a entre dues llengiies sera
una forma de marcar una identitat mixta.
Tant les posicions més estrictament conversacionalistes com el model de marcatge de Myers-Scotton han estat criticats per la seva consideració insuficient de
1' estructura social i de la desigualtat. La insistencia que la situació social, el context i
la identitat deis participants es generen «localment» en cada interacció és criticada
per tal com tendeix a deixar en segon pla 1' analisi de les relacions de poder i de les
valoracions socials deis capitals de cada participant en la interacció. El model del
marcatge, per la seva banda, es fonamenta en uns pressuposits consensualistes segons els quals la comunitat comparteix for~a unanimement una mateixa gramatica de l'alternan~a. Aquesta perspectiva enfosqueix el fet que bona part deis
fenomens de contacte de llengiies no reflecteix l'acord d'unes normes compartides
sinó el conflicte entre uns individus i uns grups socials que no tenen ni els mateixos
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capitals lingüístics -que no estan mai repartits de forma equitativa- ni uns habitus
Iingüístics coincidents.
Enfront d'aquestes perspectives, diversos autors han intentat analitzar el paper de la tria i l'alternanc;a de llengües en la producció i la reproducció de les pautes culturals i de les relacions socials, sobretot partint d' aproximacions antropologiques. Són centrals en aquest corrent els estudis de Susan Gal (1979) sobre
les tries de llengua a Oberwart (vegeu 2.2.7.2) i sobretot el de Kathryn Woolard
(1 989, 1992) sobre llengua i identitat a la regió de Barcelona, en que m ostra fins a
quin punt en aquesta zona la tria de catala o castella en una interacció depen de la
definició etnica de cada grup lingüístic. En aquestes comunitats, !'existencia de diverses formes de bilingüisme social no implica pas que tothom comparteixi la totalitat del repertori. Les varietats a les quals el mercat atribueix més valor són adquirirles com a primera -o, per defecte, com a segona llengua- i usades de manera
preferent per davant de les varietats que no estan investirles d'aquesta valoració;
les varietats sense capital simbolic atorgat per 1' estat poden ser valorarles bé com a
for9a de solidaritat del grup subordinat, bé com a símbol de contraelits. Amb el seu
estudi de l'area de Barcelona, Woolard mostra comuna comunitat pot, enfrontantse als poders estatals, conferir una certa valoració alternativa a una varietat.
Aquesta valoració pot evitar la desaparició de la varietat subordinada i la seva absorció per part de la llengua del poder polític. L'equilibri (precari) entre els grups
en contacte i les valoracions de les seves varietats provoca a més una situació en
que l'alternan<;:a de codi té unes funcions molt clarament delimitarles: serveix perque els membres del grup subordinat puguin mantenir la seva llengua de grup encara que s'adrecin als membres del grup lingüístic dominant en la llengua d'aquest
segon grup.
Quan algunes varietats representen un capital cobejat i són d' accés difícil per
a la població -per exemple, com passa amb les.llengües excolonials emprades
com a oficials a molts pa'isos africans-, aquells que les coneixen poden servirse'n per generar barreres ambla resta de la població: és el que coneixem coma tancament de les elits. Els parlants de la varietat amb més capital no sempre tenen necessitat d'aprendre les varietats menys cotitzades; els parlants d' aquestes darreres
es veuen obligats a servir-se de les varietats més cotitzades com a mínim per a les
se ves relacions amb els parlants d' aquestes. En la mesura que el grup social subordinat no re'ix a trobar alternatives, entra en un procés de substitució com els descrits al capítol 5.
Els mercats no són mai totalment estables i, per tant, les valoracions simboliques
coneixen modificacions en la mesura que hi ha transformacions en 1' equilibri de poder
entre els grups socials. Aquests canvis poden comportar una transformació en les normes de tria i alteman<;:a de llengües. En aquests casos - i en d'altres en que la incertesa de la identitat de 1' interlocutor aconsella de deixar les portes de la interacció oberta
a més d'una possibilitat idiomatica- 1' alteman<;:a sistematica pot esdevenir una estrategia de neutralitat pera aquells que no volen identificar-se amb cap deis grups en
conflicte, com mostra el fragment del discurs del president del Comite Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaranch, durant la cerimonia de clausura deis Jocs Olímpics
de Barcelona 92:
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Ex. 10: Discurs de clausura deis Jocs Olímpics de Barcelona 92
Gracias Barcelona. Gracias Cataluña. Gracias España. Ho heu conseguir.
Aquests han estat sense cap mena de dubte els millors jocs de tota la historia
olímpica (aplaudiments). En nom de tots, Comite Organitzador, Ajuntament
de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Gobierno de España, Comité OHmpico Internacional, Consejo Superior de Deportes y numerosas empresas nacionales e internacionales han hecho posible este gran éxito [... ]Barcelona no
sera la mateixa en el futur y tampoco nuestro deporte después de las grandes
victorias obtenidas [... ] (aplaudiments). El más, el más sentido agradecimiento a Sus Majestades los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía (aplaudiments) y
a toda la Familia Real. Siempre han estado con nosotros demostrando en todo
momento su amor por el olimpismo y su entusiasmo por el deporte [.. :j
(aplaudiments) Gracies de tot cor als milers i milers de voluntaris (aplaudiments). Ens sentim, ens sentim orgullosos de vosaltres. Ens heu donat el millor exemple de lo que és lajoventut del nostre país (aplaudiments) [fragment
en frances, fragmenten angles].»
Font: Boix (1992: 62).

Comparant aquest fragment acuradament planificat -fixeu-vos en 1' equilibri
a alternar de llengua segons la identitat del destinatari- amb l'exemple 1 en que
un infant intenta va escriure la carta als reis en castella sense sortir-se'n, es constata
fins a quin punten el segon cas ens trobem amb un ús habil del repertori comunicatiuque no té res d'espontani. El parlant, en aquest cas, era conscient de les lluites
simboliques que havien envoltat la celebració deis jocs, i adoptava una via intermedia per tal d'intentar congraciar-se simultaniament amb els diversos membres de 1' auditori.
Una passa endavant en aquesta línia d'analisi ha estat l'aplicació deis conceptes
bourdielians de capital i mercat, realitzada entre d'altres per Heller (1992, 1994) per
al context quebeques i per Boix (1993) peral context metropolita barceloní. Tant en
un cas com en 1' altre s 'ha constatat fins a quin punt els fenomens de tria i alteman9a
de llengües depenen fortament deis lligams de cada codi amb les inercies historiques
solidificarles en els habitus, i com les transformacions socioeconomiques triguen a
traduir-se en modificacions en les pautes d'ús lingüístic.
En la mesura que el grups subordinats guanyin posicions, els grups lingüístics
dominants poden veure' s obligats a bilingüitzar-se, com passa amb alguns anglbfons
davant de la mobilització francofona al Canada (Heller 1992). Així, l'alteman9a entre les dues llengües pot ajudar a assuaujar la redistribució de poder entre els seus antics detentadors i els nous grups emergents portadors de la llengua abans recessiva.
A Catalunya, 1' aven9 de posicions de la Ilengua minoritzada es tradueix en un cert
creixement del marge pera l'alteman9a de codis en alguns sectors, com mostra l'estudi de sectors juvenils emmarcats en associacions de Ileure de Boix (1993), tot i que
no deixi de ser for<;:a modest en altres ambits menys reglats (Pujolar 1997).
Un camp especialment fertil en l'analisi de la relació entre fenomens de contacte de Ilengua i relacions de poder ha estat el del món educatiu. A partir de propostes
basarles en 1' analisi crítica del discurs de Norman Fairclough (1988, 1992) i amb fi~
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nalitats sovint lligades a estudis de caire pedagogic, el nucli de recerca format a 1' entorn de Marilyn Martin-Jones ha analitzat de quina manera l' ensenyament en context
bi- i plurilingüe tradueix les tensions entre eis capitals i els habitus deis infants i de
I' escala, de quina manera 1' escala construeix una legitimitat per a determinades formes lingüístiques, i com els actors socials s'adhereixen o s'oposen a aquesta legitimitat. Aquests autors han revisat, per exemple, coro l'alternan9a de codis entre la
llengua nadiua deis alumnes i la Ilengua postcolonial i vehicle d'ensenyament pot
servir per transmetre una determinada divisió de funcions entre varietats, coro passa
quan es reserva la llengua primera pera tasques reguladores interpersonals i s'usa la
llen?ua segona pera la discussió deis afers escolars (Martin-Jones 1995; Martin-Jones 1 Heller (eds.) 1996a, 1996b). En aquest sentit, l'analisi de l'escola francOfona a
Ontario de Heller (1994) i del Model de Conjunció en catala (Vila 1996; Unamuno
1997) ha permes explorar també diferents dimensions de la dinamica entre producció i reproducció de les normes d'ús lingüístic en contextos en que l'escola intenta
jugar un cert paper transformador de la realitat sociolingüística, i ha mostrat alguns
deis límits de l'escola a l'hora d'oposar-se a les desigualtats sociolingüístiques extraescolars. Deixada sola, l'escola pot arribar a bilingüitzar, pero no a transformar
les normes de tria i alternan~ra de codis que els alumnes adquireixen en el seu entorn
social.

La combinació entre aquests dos eixos permet classificar els tipus d'interacció
en quatre grans grups: en primer lloc (al grafic 2, espai I) hi ha les interaccions bilingües i exolingües, ésa dir, entre parlants de llengües diferents que se serveixen (totalment o parcialment) de més d'una llengua per comunicar-se; en segon lloc (Il), hi
ha el cas de parlants de dues o més llengües que tan sois usen un codi per tal de relacionar-se, independentment del fet que puguin compartir-ne més: es tracta de les interaccions unilingües i exolingües; el tercer cas (III) es produeix quan parlants de la
mateixa comunitat, d'acord ambles seves normes Iingüístiques, es comuniquen servint-se de més d'una llengua -incorporant manlleus, altemant entre llengües, etc.,
ésa dir, en forma d'interacció bilingüe i endolingüe; finalment (IV), trobem les comunicacions en que els membres d'una mateixa comunitat lingüística recorren a un
únic codi, o sigui, les comunicacions unilingües i endolingües.
Així dones, en aquest espai de tria lingüfstica, els fenomens de contacte de llengües no sempre s'han d'atribuir a la impericia deis parlants, sinó que sovint es deuen
precisament a la seva habilitat per combinar dos o més codis.
Davant de la diversitat de manifestacions interlingüístiques identificades, i
per superar les reticencies apuntades enfront deis termes interferencia i transferencia, alguns autors han usat el terme alternanra de codi per recobrir una gran part
deis fenomens de contacte de llengües (cf. Network 1990, 199la, b, e, d; 1992).
Aquest ús, pero, resulta excessivament confusionari, i es fa difícil d'acceptar per
referir-se a manlleus molt integrats -acceptaríem que el mot alfombra és una alternan~ra pel fet que no hagi estat acceptat pel diccionari normatiu?- i a fenomens
de natura no lexica.
De tots els termes proposats per referir-se globalment als fenomens de contacte
de llengües, un que sembla haver fet una certa fortuna és el de marques transcodiques
(del frances me.ques !!E~r:!~fll/ÜFJ!:fe_~} <~(...)ésa dir [de] marques, en eldiscurs, que remeten d' una mañerao d' una altra ~ la tr?.Bad!Cde 'dos 6Sisteft1es li'rtg~fstics-(caks,
úfafiiteus;"tfa1'11Sfetencíes'I~xique's:·'alternánces c·oai, eté.):>>'(Lüdl' 1§87: 2.)
' ,. Aci\l'est·'·notl"''te"fme·\f¡j}"'Seí'uná denÓmiñadó rieufr~í'ctu'e inclogui els conceptes
anteriors dins d'una perspectiva més amplia que deixa d'analitzar els fenomens de
contacte coma resultat exclusiu de la insuficiencia i n'explora també els components
creatius i productius. L'adopció de les noves denominacions ha anat acompanyada

4.4.2.

La classificació deis fenomens de contacte

L'analisi deis fenomens de contacte de llengües en la seva totalitat ha permes
d'ana; reconsiderant el mateix fenomen de la comunicació monolingüe. Cada vegada mes, aquesta és percebuda com només una possibilitat entre d' al tres en el que es
concep coro l'espai plurilingüe de la comunicació. Des de plantejaments microanalítics molt lligats a 1' ensenyament de segones llengües, alguns autors -sobretot
sui'ssos, coro George Lüdi, Bemard Py, Bemard Porquier, etc.- han proposat d' analitzar la comunicació interpersonal bo i partint de dos grans eixos:
a)

D'una banda, l'eix endolingüisme-exolingüisme, el qual permet diferenciar
les ~nteraccions de dos parlants nadius d'!!!\l!!e,~~~,.S.C:?Sii Ji~i.~!_gqf[?~s:~~=
dolm~~ñaiíi1aeJi'Screpancia pel que fa a la Ileñgua

mes

de

de c~cugJ-'~:i:ii!!§mt]h1~accí'Oñs'exo1íñgiies)':Lrna~'cónv'eisa"eiñre
dos memOres de la mateixa coniüñitat"'ae·'pmitrs'tmá'ufitt conversa endolingü~, mentre que una conversa entre un professor nadiu de llengua estrangera 1 un alumne, o entre un parlant nadiu i un de no nadiu, serien converses
exolingües.
b) D'altra banda, l'eix unilingüisme-bilingüisme, que permet diferenciar les
comunicacions realitzades en un sol codi d' aquelles dutes a terme recorrent
a més d'un codi, ésa dir, aquelles en que els parlants se serveixen deis seus
recursos en més d'una llengua. Tal coro hem vist, aixo pot produir-se de
moltes maneres, jaque en comunitats plurilingües, hom pot alternar d'una
llengua a una altra per citar, per trabar un mot més precís, per canviar d'interlocutor, etc.
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exollngOe
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monollngOe

IV

111
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GRAFIC 2.

L'espai comunicatiu analitzat en termes d'endo!exolingaisme i uni!bilingüisme.
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de can vis en la perspectiva, en els objectius d' anaJ.isi i fins i tot en els temes centrals
del debat. Ja hem vista l'apartat 4.4.1 que els factors interaccionals han guanyat pes
en 1' estudi del contacte de llengües. Pel que fa a la tipología de les marques
transcodiques, es plantegen dues grans qüestions: d'una banda, fins a quin punt hi ha
restriccions estrictament gramaticals a 1' alternan~a de codis, i quina natura tenen
aquestes restriccions; d' una altra -tot i que molt estretament lligada a 1' anterior-,
fintl_quin
possible..,......-.~
distingir
entre els manlleus
i les alternances de codi
. . -"""_punt
. ..----.resulta
. -,-~~--·---M
. . . . . . ~ . . . 1!!:~,.···~-----··..-'"'-...........,_,._,..,_,_,_ _ _ _ _ _ _
monolexic¡_l!;es Q..,.lf.un.. §9l..!!!-.O.k~s a..9.ir, !ms a quin punt aquests dos termes fan refer~claá fenomens diferenciats"o a url"iñatél)tfenomeii:··········"·"-"'-'~"-····-·······--~·-·
~ceróteñ ait~¡,:;~~9a· de'códi 'há fefpróTiferar leS'tipologies de 1' alternan~a
amb denominacions múltiples i sovint contraposades. A tesa la complexitat del tema
i la notable falta de consens entre les múltiples línies de recerca, aquí ens limitarem a
recollir algunes de les propostes que han suscitat la maxima coincidencia i remetem
a cada autor per a les concrecions de les classificacions particulars.
Hi ha un cert consens a reservar la paraula tria --o selecció- de codi (o de llengua)11 per designar l'adopció consistent i sistematica d'una varietat lingüística pera
una (seqüencia de) interacció, una mateixa situació comunicativa, una relació personal determinada, un mateix ambit, etc. El que defineix una tria no és pas la voluntarietat, jaque la majoria de les tries -pero no totes- es fan de manera inconscient i mecanitzada a causa deis habitus interioritzats deis parlants, sinó la seva persistencia al
llarg de la interacció. La tria d'una llengua determinada pot veure's interrompuda momentaniarnent pei recurs a una altra llengua per alguna de les raons esmentades a 1' apartat anterior. Igualment, la tria d'una llengua pot deixar pasa la tria d'una altra llengua segons els canvis en la consteJ.Iació de parlants, el tema tractat, etc. Tradicionalment s'ha considerat que la tria implicava 1' adopció d' un codi determinat per oposició
als altres. Tanmateix, autors com Poplack i Myers-Scotton han argumentat que la tria
d'un codi pot materialitzar-se en algunes comunitats mitjan~ant l'adopció d'un mode
de comunicació bilingüe caracteritzat per l'ús intens de marques transcüdiques, incloent-hi alternances de tota mena. Aquesta modalitat discursiva pot esdevenir la tria
no marcada, habitual, esperable, en determinades circumstancies d'interacció (vegeune un exemple més avall a !'ex. 22).
Podem diferenciar aquesta mena de tries no marcades deis episodis de negociació
de codi en que un deis parlants o tots ells exploren durant un període breu quina és la varietat que cal triar pera la interacció. Un cop identificada aquesta varietat, la tria es decanta en un sentit o en un altre si hi ha acord. Pero tal com mostra el següent exemple,
transcrit a partir del relat del mateix protagonista, la negociació pot no concloure arnb la
tria consensuada d'una varietat concreta, de manera que la interacció es pot prolongar
amb tries contraposades. L' esfor~ d'un deis participants per fer valdre la seva tria fa evident fins a quin punt la negociació de codi no és una simple qüestió d' «educació», sinó
una traducció de les relacions de poder.

11. La majoria deis termes relacionats amb les marques transcodiques apareixen qualificats ara i adés com <<de
codi>> o «de llengua». A menys que indiquem el contrari, nosaltres ens decantarem per I'opció més neutra «de codi>> i procurarem mantenir la sistematicitat.
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Ex. 11: Entrevistad' Antoni Gaudí amb un funcionari de la policia.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

P:
G:
P:
G:
P:
G:
P:
P:

¿Cómo se llama usted?

Antoni Gaudí.
¿Qué edad tiene usted?

71 anys.
¿Qué profesión?

Arquitecte .
Pues su profesión le obliga a usted a hablar en castellano.
La professió d'arquitecte m'obliga a pagar contribució ija la pago

pero no a deixar de parlar la meva /lengua.
Font: Crexell (1987).

De manera general, 1' alternanra (o can vi) de codi (o de !lengua) pot definir-se
com I'ds consecutiu de dos o més codis lingüístics. Aquesta definició subsumeix diverses possibles lectures que cal distingir a !'hora d'analitzar I'alternan9a: d'una
banda l'alternan~a de codi pot llegir-se de manera estrictament seqüencial o lineal,
defini~t-la com Iajuxtaposició d'enunciats o de fragments d'enunciats provinents de
llengües diferents. Des d'aquest punt de vista, s'ha d'entendre que hi ha una alternan~a en cada punt que algun parlant adopta una varietat nova. Així, al fragment 12
hi hauria tres casos d'alternan~a: 19-+ 20, 20-+ 21, 21 -7 22.
Ex. 12:
19.

C:

20.

A:

Va: que noh copiamoh.

R:

(rialles)
Merces.

21.

22. A:

Que heu posat, d'aixo?

Grasias. Usted las tiene todas.

Font: Tuson (1991: 1771).

Per contra, en una visió jerarquica de la llengua -com la generativa-, hom, pot
considerar que l'alternan~a esta constituida per la inserció d'un fragment mes o
menys llarg en un context en una altra llengua. Des d'aquesta perspectiva, I'exemple
esmentat només conté dues alternances: 20 i 22.
La tria entre una perspectiva i una altra dependra en darrera instancia deis objectius i els pressuposits teorics de cada investigador. Aquells que tin~~~n un~ concepció de la llengua generativista tendiran a treballar amb.la ~eg.ona _v1s10 de 1 ~lt~r
nan~a, mentre que els estudiosos provinents del camp vartacwmsta 1 de la soct~lm
güística interacciona! solen adoptar una visió de 1' alternan~a com a fenomen de JUXtaposició.
.
Qui pot alternar entre llengües? Per definició, l'alternan~a necess1ta un cert
grau de coneixement de més d'una llengua; altrament di~, els monoli.n~ües. no poden alternar de codis. Alguns autors com Poplack cons1deren condtctó sme qua
non per parlar d' alternan~a de codi que sigui realitzada per parlants c?mpet~nts e?
les dues llengües involucrades; en cas contrari, com ara mfants ~~ pe~t.ode d ~d~m
sició de segones llengües, o en el cas de parlants amb un btlmglitsme hmttat,

------------------------
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aquests autors prefereixen emprar d'altres retols com transferencies o marques
transcodiques. Tanmateix, aquesta posició no és ni molt menys compartida per tothom: en el camp de la recerca en adquisició bilingüe i en aprenentatge de segones
llengües s'usa el terme alternanc;:a de codi sovint per referir-se als fenomens produi'ts pels seus informants independentment de la seva competencia en les dues
llengües.
Parlem d' alternan9a assenyalada quan el pas d'una llengua a una altra es produeix acompanyat d'un o més fenomens que mostren que el parlant és conscient i fa
explícit que esta canviant de llengua. Aquesta senyalització pot dur-se a terme
mitjanc;:ant pauses, comentaris metalingüístics, allargaments deis sons previs, mastres d'hesitació (eh, mhmm) etc., com els que trobem a l'exemple 13:

Auer 1992; Boix 1993). Una de les distincions que ha fet més fortuna és la que distingeix entre 1' alternanf{a intraoracional, ésa dir, aquella que es produeix a !'interior d'una oració, i 1' alternanf{a interoracional, o sigui la que es produeix en els límits de dues oracions diferents. Alguns autors també assenyalen !'existencia d' alternances emblematiques o extraoracionals per referir-se a les alternances que
afecten determinats marcadors discursius, con ara vale, vull dir, o el vistes de l'exemple 16.

Ex. 13:

«Tot lo que es feia des porc (... ) Bueno i estava ... nosotros decimos el

cuerito del chancho.»
Font: Montoya i Jofre (1997: sp).
Al costat d'aquesta mena d'alternances hi ha les alternances suaus, les quals
s'insereixen en el flux discursiu sense cap signe que les denoti com a elements
aliens.
Mallorquí a l' Argentina.
Parlant:

«1 en aixo, estavem esperant lugar per seurer-mós.»

Font: Montoya i Jofre (1997: sp).
La durada de les alternances és variables. Hi ha alternances de les quals els
membres de la comunitat poden preveure un final, per tal com es corresponen amb
una pauta predeterminada. Així, a l'exemple següent, les normes comunitaries permeten preveure que la fi de la citació exigira un retorn a la llengua de la conversa, el
catala.
Ex. 15:

Maiiorquí a 1' Argentina.
Parlant:

jo no tenc tanta memoria, vistes? pero te'n contaré una.

Font: Montoya i Jofre (1997: sp).

Mallorquí a 1' Argentina.
P:

Ex. 14:

Ex. 16:

Entrevista amb un parlant de la Franja de 1' Aragó de llengua catalana.
«( ...) A vegades estem a un bar dos o tres parlant i hi ha un altre i mos diu
«hombre, hablar bien, que habláis extranjero» i nomos entenen res (... )».

Font: Espluga i Capdevila (1995: 157).
En d'altres casos, pero, com a l'exemple 22, l'alternanc;:a resulta de durada
més imprevisible. De vegades, allo que comenc;:a semblant una alternanc;:a breu pot
acabar allargassant-se i qüestionant la tria de llengua. La llargada, la predictibilitat
i les funcions discursives deis fragments juxtaposats/inserits ésa !'origen de nombrases classificacions de l'alternanc;:a de codis, cada una ambles seves denominacions i els seus matisos diferencials que aquí no reprendrem (cf. Nussbaum 1990;

Menys difusió semblen haver assolit les propostes de classificació basades en
conceptes provinents de 1' analisi de la conversa i del discurs, per bé que resultin tan
o més necessaries pera l'analisi de l'alternanc;:a: alternanf{a dins d'un torn de paraula versus alternanf{a entre torns, alternanra dins d'un enunciat versus alternanra
entre enunciats, i fins i tot alternanra dins d'un grup entonatiu versus alternanf{a
entre grups entonatius.
Una de les troballes més rellevants de la recerca en alternanc;:a de codis ha estat
la constatació que el pas d'una llengua a una altra no es produeix de qualsevol manera, sinó que sol observar de forma simultania les regles gramaticals de les llengües
implicades, i aixo independentment de la tipología d'aquestes llengües. Aquest
descobriment ha fet pensar forc;:a autors que era possible d'identificar unes restriccions gramaticals a 1' alternan9a. Aquest no és ellloc més adient per fer un recorregut
per tates les propostes de restriccions gramaticals a l' alternanc;:a aparegudes fins al
moment. L'únic que podem fer és indicar a graos trets algunes de les grans línies de
treball en que se situa el debat. 12
En parlar de les restriccions gramaticals a 1' alternanc;:a de codi intraoracional,
podem assenyalar dues grans línies de recerca: d'una banda hi ha les restriccions
lingüístiques basades en models jerarquics de la llengua, normalment de filiació
-més o menys Uun yana- generativista (per exemple, el model de restriccions de
Joshi 1985, o el model de la !lengua matriu de MyersMScotton 1993b). Aquests
models conceben l'alternanc;:a comuna operació mitjanc;:ant la qual es combinen
els diversos components (fonologic, lexic, morfosintactic) de dues o més llengües.
En aquest tipus de model resulta fonamental determinar quina és la llengua de base
o llengua matriu de cada alternanc;:a, ésa dir, aquella que proporciona el marc morfosintactic -l'ordre de mots, els morfemes flexius, etc.- en que es produeix la
inserció dels elements de 1' altra llengua -basicament elements lexics.
Enfront deis models jerarquics, Poplack i els seus col·laboradors variacionistes han proposat un model de restriccions sintactiques pera l'alternan9a de codis
que és de natura lineal i basat en !'estructura superficial (cf. Poplack i Sankoff
12. Pera una ampliaci6, consulteu Network on Code-Switching and Language Contact (1990, l99la, b, e, d,
1992), Myers-Scotton (1993b), Milroy i Muysken (eds.) (1995), Heller i Pfaff (1997).
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1987). Essencialment, aquest model preveu una restricció principal, la restricció
d'equivalencia, segons la qualles alternances només poden produir-se als anomenats llocs d'equivalencia, ésa dir, en aquells punts en que l'ordre de mots de les
llengües en contacte siguin coincidentss. El model de Poplack preveu la possibilitat que en alguns contextos es produeixi el que anomena una inserció de constituent en que !'estructura interna del constituent queda determinada perla llengua
donant, mentre que la ubicació del constituent esta determinada per la llengua receptora.
Aquests i d'altres models han estat objecte de polemiques aferrissades, i la preferencia per un o altre depen en darrer terme d' opcions teoriques en relació al model
lingüístic global de cada autor. 13 Hi ha pero un punt de conflicte entre uns i al tres
models que cal explicitar aquí, per tal com té seriases conseqüencies en el tractament
de les dades de qualsevol analisi de contacte de llengües: es tracta de la diferencia
entre les alternances d'un sol moten relació amb els manlleuS.56Se'rveiñeiS ..exem-=,".~·- .."······· . "··"'·····-··"''"'""·~"". '"'"''
pies._.,......,.....
següents:
·~· · .... ·~-~-~~ ..................~···--····~·'""··-·~-

nolexica)Y A partir d'aquest exemple podem establir una oposició clara entre
unes unitats clarament establertes, normalm,ent ben assiu:1\[@~f.á]~{J?·i~f~(de la
nengua--recept'ora:· i ·ctiiüses~itfü"ta'í~·c:üiñti~lt~tJiiii'4f8tica (~ls ll}m1!J~.E~))
altres 11Uítatneaiftiades se'í-íse .~d,?pta9ió. ála. llepg~a resept9r~ i ..nop~~ ~Elg~Y~esde
m1íñer~Cócasioiüil per prrlant concref un
d'etermi!Jat i per uns 'iñoti~s
définíts ·c1es
:El"pro15H:\m1t"ii;·¡¡·prañteja quan les característiques que permeten diferenciar entre
tates dues realitats es presenten entremesclades. Vegem els exemples següents:

__

.ünes

·un
altei.-nancesf · · ·

·

en context"

·

·

.. ·

Ex. 19: Infant castellanoparlant d'un centre escolar en catalil. de Santa Coloma de
Gramenet, explicant a !'entrevistador que un germa seu va deixar de practicar
un esport en un gimnas determinat:
JCR

el Jst: 16 e:s va quitar\ [ki'ta] («se salió»).

Font: Vila (1996: 432) .
Ex. 20: Senyora comprant al mercat de Sant Antoni de Barcelona.

Ex. 17: Entrevista a La Canonja (Tarragona).

l. M:

No, les er¡femteres. i elmetge, jo el metge del crkl., me diu:

2.

«háblame en catalán que así aprenderé ... ».

3.

M a:
7. M:

Un dia vaigtindre unafeinada, m'havia sortit com un mussol, i no
sabia com dir-l'hi en castella, saps?...
«Un mussol», jo Udeia ...
Com se di u un, un ...
Un mochuelo ...
Pero, en aquest sentit no es diu així a l'ull, es diu ojuelo ...

8. E:

Ojuelo ...

4.
5. E:
6.

Font: Pujadas i Turell (1993: 310).
Ex. 18: Senyora gran adre~ant-se a un empleat de correus castellanoparlant amb esdts
coneixement de catala:
S:

¿qué tengo que afegir? [ke ;;~f;;~'3i].

Font: Vila (en preparació).

No hi ha dubte que enfermera i crio són manlleus establerts en catala col·loquial, tot i que la normativa els condemni. Tampoc no hi ha dubte que mochuelo,
ojuelo i afegir són alternances de codi: 14 en tots tres casos es produeix l'activació
total d'un codi diferent del que hi havia hagut activat fins en aquell moment. En
aquest sentit estrictament estructural, aquests tres mots són comparables a la citació del metge de la línia 2, encara que en un cas hi hagi més d'una paraula implica, da i en els altres es tracti d'una alternanc;a d'una sola paraula (alternanc;a mo13. Per revisar la polemica us suggerim que comenceu per Muysken (1995), Myers-Scotton (!992b, 1995) i Poplack (1990), Poplack i Meechan (1995).
14. Deixarem ara de banda que !'equivalencia castellana correcta era orzuelo i no pas ojuelo.

S:

tiene que ser menchívola ... (cat. mengívola).

Font: Vila (en preparació).
Ex. 21: Raval de Barcelona, de nit; un noi estalona una noia i aquesta li diu:
N:

{(F) que me estás trapicheando_} (cat. trepitjant).

Font: Vila (en preparació).

En cap dels tres casos tenim criteris definitius per atribuir les unitats a una
llengua o a una altra. En el primer exemple, el verb castella quitar -que no és un
manlleu estes ni establert en el catala de la regió de Barcelona, encara que se senti
de tant en tant en la boca d' alguns castellanoparlants feblement bilingüitzats en catala- ha estat adaptat morfofonologicament al catala central. De fet, els allargaments de les dues paraules anteriors, indicat mitjanc;ant els dos punts, permeten suposar que el parlant és conscient que esta recorrent a una unitat lexica del castella.
~En el segon i tercer exemples, els parlants adapten fonologicament - i també morfologicament en el tercer- sengles unitats lexiques catalanes al castella, unitats
que no constitueixen manlleus establerts en el castella de Barcelona des de cap
punt de vista.
Com tractar aquesta mena d'unitats lexiques, coma alternances monolexiques
-malgrat la seva integració- o com a manlleus -malgrat la seva manca d' arrelament? Ara com ara, semblen perfilar-se dues posicions a l'hora d'analitzar aquests
fenomens. D'una banda es traben aquells que, com Poplack i Sankoff (1987), postulen que en parlar de manlleu i d' alternanc;a ens enfrontem amb dos fenomens es sen15. En tot cas el dubtc pot venir del lct que no tcnim argumcnts per dir si a 1111 mochuelo l'allcrnan<;a alccta tot
l'cnunciat (rm,~,mochuelo,0, =allcrnan<;a plurilcxica que alccta tol un torn de paraula) o només el substantiu (u11 mimochuelo'"''= altcrnanc;a monolcxica intraoracional).
16. Jst: nom propi d'un company de classc.
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MAXiMA ASSiMiLACiÓ: Mots deis quais només eis etimbiegs coneixen i'origen estranger
integració

Establlitat

Difusió

IIII I I
Juxtaposició*

Variació

ús isoiat

MINiMA ASSiMiLACió: Aiternanva de codi iexica 1 transferencia iexica
• La intagracló~uxtaposlció pot ser fonologlca, prosodica, morfologica o samhntica.

GRAFTC

3.

Operacions d'assimilaci6 de les unitats lexiques d'origen al·lofon
(Lüdi 1987: 7).

cialment diferents. Pera aquests autors cal distingir acuradament entre, d'una banda,
les alternances, caracteritzades perque retenen íntegrament les característiques morfosintactiques de la Ilengua donant, i d'una altra, els manlleus, que estarien adaptats
morfosintacticament a la llengua receptora. En coherencia amb aquest plantejament,
es va quitar hauria de ser considerat un manlleu, jaque ha adoptat la flexió del catala. Tanmateix, la necessitat de diferenciar aquesta mena d'unitats deis manlleus
ben establerts mena aquests autors a proposar la categoría deis manlleus ocasionals

~:~~~-~:~;~tt~fiii;ri~srit~~a~tflii~iPu~~~~~~w~:;C?,~,x~~~[i6.C3ffiDJot
··"Ertrroíltéliaqu;st~ p~·'sícío:"qu~·'·én i.íltima~·¿~t~ñei~ deriva del tipus de restric-

cions gramaticals proposades per aquests autors, d' al tres veus han defensat que no té
sentit d' establir una diferencia radical entre manlleu i alternanc;a i que, per tant, el
concepte de manlleu ocasional és innecessari i es presta a confusió. 17 Des d' aquestes
posicions se suggereix que, més que una oposició entre dos processos diferents, el
que hi ha és un contínuum que va de les alternances monolexiques menys inte grades
als manlleus més ben adaptats a la llengua receptora. Entes així, el manlleu constituida l'estabilització definitiva d'un cert nombre d'alternances que fan forat en la
llengua receptora. De fet, des d' aquesta posició s' argumenta que la mateixa denominació de «manlleu ocasional» és confusionaria: 1' alternanc;a -la combinació de
dues llengües- és un procés obert només a qui té un cert grau de bilingüisme; en
canvi, precisament per la seva creixent difusió en la !lengua receptora, els manlleus
són a P abast tant deis monolingües com deis bilingües. Plantejar com a manlleu un
fenomen que només ésa l'abast deis bilingües no ajuda a aclarir el panorama de les
marques transcodiques (Myers-Scotton 1990).
En aquesta línia de rebutjar la separació radical entre manlleu i alternanc;a, Lüdi
(1987) propasa l'analisi de la incorporació de les marques transcodiques Iexiques a
les llengües receptores no pas sobre la base de classificacions tancades entre tipus
d'elements diferents, sinó a partir de tres eixos: la integració, l' estabilització i la difusió de la forma de la llengua donant en la llengua receptora (vegeu grafic 3). Els
tres eixos no són isomorfics: en una mateixa llengua poden haver-hi, per exemple,
17.

Perexemple, Treffers-Daller (1990); Myers-Scotton (1992); Van Hout i Muysken (1994).
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mots amb el maxím grau d'integració -fonic, prosOdic, morfosíntactic, etc.--, absolutament estables i amb una difusió social mínima, al costat de formes amb graus
diferents d'integració i estabilitat pero amb una difusió notable. Aixo explica per
que qualsevol classificació taxonomica esdevé finalment insatisfactoria, jaque maí
no pot arribar a contemplar totes les possibilitats simultaniament.
Sigui quina sigui la posició adoptada finalment per analitzar les marques
transcOdiques lexiques, la maj oria d' autors evita servir-se del criteri d' integració
fonica per diferenciar entre manlleus i alternances. Diversos estudis han mostrat que
la integració fonica presenta un comportament altarnent irregular en relació amb la
resta de processos que afecten els manlleus. En aquest sentit, només cal recordar
com unes mateixes unítats lexíques que en un moment determinat han estat incorponides del castella al catala amb integració fonica han passat a ser-ho més endavant
sense aquesta integració, com en els casos d' oscil-lació entre majo i maco, jabalí i
cabalí, ojo i oco,jefe i queje, etc. (cf. Veny 1983); pensem igualment en la manca
d' adaptació de manlleus de llarga durada com pose, buho o el mateix vale.

4.5.

EL CONTACTE DE LLENGÜES 1 L'EVOLUCIÓ DE LES VARIETATS LINGÜÍSTIQUES

4.5.1. El contacte en la conjormació de les varietats lingüístiques
Els fenomens de contacte de llengua afecten probablement totes les llengües del
món. Difícilment trobarem cap llengua que mai no hagi incorporat un manlleu, encara que només sigui per raons d'intercanvi comercial de productes nous. Pero el pes
quantitatíu i qualitatiu que arriben a assolir els fenomens de contacte de llengües pot
variar enormement segons el cas. Hi ha llengües que, com l'islande~, han romas
comparativament a'illades, i que contenen poques marques de contacte. A l'a~tre extrem, resulta impossible d' entendre les llengües mixtes i criolles sense refenHe al
contacte interlingüístíc. Enmig d'aquests dos pols, les formes i les conseqüencies del
contacte entre llengües poden adoptar característiques molt diferents.
No en tots els processos de canvi induYt externament juguen el mateix paper
uns mateixos tipus de fenomens de contacte individuals. En alguns casos, el canvi
de les varietats es veu produi't especialment per processos de manlleu massiu de
lexic, mentre que els components morfologic, fonologic, sintactic i pragmatic de la
llengua no es veuen afectats en la mateixa mesura. En altres casos, allo que sembla
transformar-se més profundament és el component morfosintactic, mentre que la
resta de la varietat pateix menys transformacions. Als apartats següents passarem
revista a alguns d'aquests processos generals pels quals algunes varietats es veuen
transformades, i mirarem de posar-los en relació ambles condicions socials en que
es produeixen.

4.5.2. La influencia del substrat
Historicament, una de les primeres propostes d' ana.Iisi del contacte de llengües va ser la teoría del substrat. Aqu~sta teoria es basava en una metafora
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geologica segons la qualles influencies rebudes per una llengua determinada podrien classificar-se com si es tractés d'estrats superposats (cf. Alonso 1941). Segons aquesta metatora, quan una llengua és substitui'da per una altra, la segona sol
conservar traces de la primera, és a dir, del seu substrat lingüístic, sobretot pel que
fa als aspectes fCmics i a la toponímia. Així, el catala conserva elements del substrat iberic, celtic, bascoide, etc. Una llengua també pot conservar traces del superstrat, ésa dir, de la influencia d'una llengua invasora que no va arribar a substituirla, comen el cas del germanicen relació amb elllatí vulgar. Finalment, també s'ha
emprat el terme adstrat per fer referencia a les influencies exercides per una llengua geograficament vei'na. La teoría del substrat ha estat molt usada en lingüística
historica -per exemple, per explicar les diferencies del castella, del gaseó o del
frances en relació ambla resta de llengües romaniques. En catala, hom ha apel·lat a
les diferencies en el substrat preroma per tal d'explicar les diferencies dialectals
entre catala oriental i occidental. 18
·
Per bé que remetre al substrat coma origen d'un determinat fenomen pugui resultar atractiu, tal com assenyalen Appel i Muysken (1987/1995: 235), per poder
parlar d'influencia substratística cal que s'hagi produi't un procés historie forc;:a complex, amb les següents passes:
Un o més trets de la llengua recessiva L" són transferits a la interllengua La~¡,
que els parlants deL" desenvolupen en el seu esforc;: per adquirir L 17 •
b) Aquests trets es perpetuen fins i tot quan aquests parlants ja dominen L 17
forc;:a bé.
e) Els trets en qüestió passen a formar part de la varietat deL¡, parlada pels
descendents dels antics parlants de La com a primera llengua, un cop consumada la substitució lingüística.

a)

Les operacions necessaries per demostrar totes aquestes passes resulten evidentment complexes, sobretot tenint en compte la dificultat de documentar aquesta
mena d'influencies partint de varietats que moltes vegades han desaparegut completament. Per resultar convincent, !'investigador que apel·la al substrat per explicar un
tret determinat ha de demostrar primer que aquest tret existía en la llengua substituida, que va transmetre's a la interllenguai que va acabar sobrevivint en la nova varietat.
Sotmesa a fortes crítiques, 19 per tal com més que ajudar a comprendre la complexitat de les dinamiques sociolingüístiques sovint les emmascara amb unes comodes etiquetes que al capdavall són poc explicatives, avui la teoría del substrat esta en
decadencia i el terme substrat -i, molt menys, superstrat i adstrat- es conserva
sobretot en estudis de tipus historie com a metafora global per la seva utilitat cronologica, més que no pas coma hipotesi explicativa d'un fenomen determinat.
18. Per resseguir la polemica al voltant d'aquest tema, cf. Sanchis Guamer (1955), Badia i Margarit (1981) Nada! i Prats (1982) i Veny (1983).
'
19. No sempre exemptes de sentit de !'humor: «parlar de substrats i de superstrats ha de continuar considerant-se
estratos ferie, a menys que puguem trabar-ha en el comportament de parlants observables en vida» (Haugen I950b citat
'
per Weinreich 1953/1996: 36). Vegeu igualment Mar1inet (1951: 53).

4.5.3.
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Per tal de saber de quina manera es produeix la transformació d'una varietat a
causa dels fenomens de contacte de llengües, és imprescindible d'arribar a entendre
en primer lloc comes difonen aquests fenomens per !'estructura social.
Alguns autors han intentat entendre els processos de difusió social dels
fenomens de contacte de llengües, sobretot des d'una perspectiva variacionista.
Aquests autors han abordat l' analisi de la distribució social dels diferents ti pus de
fenomen sobretot en grups lingüístics subordinats (hispans als EUA, francüfons
al Canada, etc.). Per exemple, l'analisi comparativa de les pautes de tria i alternanc;:a de llengües ha permes comprovar com grups socials diferents desenvolupen unes normes de tria i d'alternanc;:a propies. En aquest camp han resultat crucials els estudis de la comunitat porto-riquenya de Nova York i dels francüfons
canadencs fets per 1' equip de S han a Poplack i David Sankoff entre d' altres. Poplack (1988) va demostrar com les dues comunitats analitzades combinaven les
seves respectives llengües de maneres molt diferents. La comunitat porto-riquenya de Nova York esta integrada per un conjunt variat de persones d'ascendencia
illenca que en alguns casos acaben d' arribar al continent, rnentre que en altres casos pertanyen ja a la segona o fins i tot a la tercera generació de residents a la ciutat. A més, un percentatge significatiu deis membres d' aquesta comunitat tornen
durant llargs períodes a Puerto Rico. En aquest context, la comunitat porto-riquenya de N ova York ha anat generant un m ode discursiu bilingüe pro pi i caracteritzat perla gran abundancia d'alternances intraoracionals que de forma molt majoritaria (97 % dels casos d'alternanc;:a) no eren assenyalades exp!ícitament pel
parlant mitjanc;:ant pauses o dubtes (com eh ... ) (vegeu 6.4.4.2). Ben al contrari, el
pas d'una llengua a l'altra es produi'a suaument i sense interrupcions, com mostra
1' exemple següent.
·
Ex. 22: Mode discursiu alternat d'un parlant porto-riqueny.
«But I used to eat the bofe, the brain. And then they stopped selling it because
tenían, este, le encontraron que tenía worms. 1 used to make sorne bofe! Después yo hacía uno d'esos concoctions: the garlic con cebolla, y hada un mojo,
y yo dejaba que se curara eso for a couple of hours.»
Trad.: «Pero jo solia menjar bofe, el cervell. 1 llavors van deixar de vendre'n
perque tenían, este, le encontraron que tenía cucs. Jo solía fer-me bofe! Después yo hacía uno d' esos barreges: 1' all con cebolla, y hacíá un mojo, y yo dejaba que se curara eso un parell d'hores.»

Font: Poplack (1988: 218).

Aquesta pauta d'alternanc;:a de codis era tan freqüent que Poplack la considerava un mode discursiu comparable al mode monolingüe prevalent en altres comunitats. Contrariament a allo que s'hauria pogut preveure, eren precisament els parlants
amb més competencia en les dues llengües els que altemaven amb més freqüencia.
De fet, calia una gran habilitat lingüística per poder alternar entre les dues llengües,
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fins al punt que menys de 1' 1 %deis exemples recollits violava les dues restriccions
sintactiques proposades per J'equip d'investigació.
Ben diferent era el cas deis francOfons d'Ottawa-Hull. L'estudi mostrava en
primer lloc que hi havia una notable diferencia en l'ús de les alternances a les diferents comunitats estudiades, de manera que les que pertanyien a Ottawa, on els
francOfons eren minoritaris, produ'ien més alternances que no pas les que pertanyien a Hull (Quebec), on el frances és !'única llengua oficial. Pero més important
que aquestes diferencies era la seva coincidencia a explotar de forma similar la
juxtaposició de llengües. La immensa majaría de les alternances servien a totes les
comunitats per a uns proposits molt delimitats, com trabar un mot just o fer un comentad metalingüístic. A més a més, la immensa majoria de les alternan ces a 1' angles eren assenyalades, coma l'exemple següent:

contacte de forma massiva. Aquest procés sol implicar cales, manlleus i, sobretot, un
procés de convergencia gramatical que fa que el sistema morfologic i sintactic de La
s' assembli progressivament aL¡,. Així, per exemple, una llengua amb flexi6 nominal
de genere pot perdre-la en convergir vers una altra que no té aquesta oposici6; o bé,
una llengua pot reestructurar el seu paradigma verbal per adequar-ne les distincions
a les d'una altra llengua.
Els fenomens de convergencia poden afectar una varietat dialectal o tota una
llengua sencera. Per exemple, el sistema d'alguns dialectes -i la normativa- del
cataH\. presenta una oposició semantica entre la negació simple mitjan~ant no i una
negació refon;ada amb pas amb funcions específiques. Aquesta oposici6 no existeix
ni en castelH't ni en frances, els quals neguen bé amb no (castella), bé exclusivament
amb pas (frances parlat). Un nombre considerable de parlars catalans desconeixen
l'ús del pas, mentre que el catala septentrional-com l'occita, d'altra banda- ha
desenvolupat un sistema de negació paral·lel al del frances col·loquial basat en l'ús
de pas coma partícula negativa.
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Ex. 23: Alternan9a assenyalada a Quebec
C'est- c'est pas distar- tu sais, it's not distorted.
N o- no esta distar- vull dir, no esta distorsionar.

Ex. 24:

Font: Poplack (1988: 227)

Convergencia lingüística franccs 1 catala 1 castella

NO

Poplack i els seus col·laboradors atribu'ien les diferencies entre les dues comunitats
a la diversitat de percepcions existents entre els porto-riquenys i els francofons. Els porto-Iiquenys assumien la seva condici6 de comunitat mixta (oposada als altres neoyorquins i als porto-riquenys de l'illa) i la representaven amb un comportament bilingüe en
que no consideraven cap llengua millar per a les interaccions endogrupals. En canvi, els
francofons es percebien com un grup essencialment monolingüe francofon que havia de
vetllar per evitar infiltracions indegudes de la llengua circumdant i, en alguns casos, dominant, i mantenir així els lírnits entre els grups etnolingiiístics.
Als Pai'sos Catalans, els estudis a 1' entorn de la difusió social deis diferents
fenomens de contacte de llengües han estat d'un abast més aviat modest. Destaquen
els treballs sobre la distribució de fenomens gramaticals d'origen catala al barrí del
Campanar de Valencia (Bias Arroyo 1992, 1993). Pujadas i Turell (1993) han analitzat els modes discursius en catalanoparlants i castellanoparlants de La Canonja (Tarragona), mentre que Vila (1996) ha estudiat la repartici6 de les marques transcbdiques en cataUt i castella d'alumnes catalanoparlants, castellanoparlants i bilingües
d'un centre de primaria de Santa Coloma de Gramenet.

20. Recordem que, tal com hem vist al capftoll, el tenue convergencia té una accepci6 diferent en la teoría de l'adaptació (accommodation theory) del psicoleg social delllcnguatge Howard Giles. S'entén per adaptació el procés pe! qua!
els parlants ajusten algun trets de la seva parla (accent, ritme, nivell de fom1alitat, marcadors discursius, etc.) a les caracteJistiques d'un o més participants en un fet de parla. L'adaptació es manifesta, fonamentalment, bé en comportaments convergents, en que cls participants tendeixen a aproximar els trets de la seva parla, bé en comportaments divergents, en que
aquests trets tendeixen a diferenciar-se; cf. Boix (1993: 78-93) pera una ampliació i pera una aplicació al cas catala.

PAS

Frances col·loquial:
il viendra pas
Catala septentrional:
vin(d)ra pas
Catala estandard:
no vindra -:F no vindra pas
Molts dial. catalans: no vindra
Casteiii't:
no vendra

4.5.4. La convergencia lingüística
Entenem per convergencia lingüística20 un procés pel qual els elements i les
oposicions d'una llengua v~m emmotllant-se a les d'una altra amb la qual esta en

. NO-:FNO ... PAS

/;

Noteu que la convergencia es produeix no només en la tria de la partícula sinó
també en la desaparició d'una oposició genuina del catala. La hipotesi de la convergencia cap a cadascuna de les llengties té el suport d'altres apartats de la llengua
-per exemple, el catala septentrional anteposa els pronoms febles a I'infinitiu en
contextos com cal que pugui me n'anar, per hi guardar, etc., comen frances.
Entesa en un sentit estrictament descriptiu, la convergencia implica !'aproximació de dos sistemes lingüístics. Pero en parlar de convergencia sol entendre's que hi
ha també una relació de causa-efecte. En aquest cas, només amb una coincidencia no
n'hi ha prou per defensar que hi ha hagut -o hi ha en curs- un procés de convergencia gramatical. Cal demostrar que el canvi -en relació amb els estadis anteriors o en relaci6 amb la resta de la llengua- no pot haver-se produrt per d'altres
raons, com ara raons internes de les varietats implicades, i cal deixar provat que només pot deure' s a raons de contacte de llengua.
El procés d'acostament sol dur-se a terme de manera gradual i a causa d'una
coexistencia prolongada. La convergencia pot afectar només una de les llengües en
contacte, de manera que una de les llengües vagi acostant-se a I'altra que es manté
immodificada. Pero la convergencia gramatical també pot produir-se en les dues o
més llengües implicades en el contacte de forma simultania. En aquest darrer cas,
quan llengües que poden pertanyer a famílies diferents acaben compartint unes ca-
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racterístiques gramaticals comunes, parlem d'un Sprachbund. N'és un exemple paradigm1itic el cas de diverses llengües balcaniques que han acabat compartint tota
una serie de trets que sovint els diferencien de la resta de llengües de les seves famílies respectives. Així, aquestes llengües han desenvolupat, entre d' al tres característiques paral·leles, 2 J un article postnominal:
Ex. 25:
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tratiu de l'abast d'aquest fenomen (en rodona, elements quítxues; en negreta, elements del castella:
Ex. 26:

M ostra de relexificació en media lengua
Q:
ML:

L'article postnominal a 1' Sprachbund balcanic
Llengua

el cel

!afiar

Albanes:
Búlgar:
Romanes:

qielli
nebeta.
cerJJl.

lul,in.
cwtjill
floarro

FoNT: Appel i Muysken (1987/1996: 232)? 2

La convergencia gramatical pot arribar a ser molt profunda, fins al punt que
dues varietats de famílies distintes poden acabar diferint practicament només pel vocabulari. En un estudi classic, Nadkarni (1975) mostra com les dues varietats de
dues llengües índies pertanyents a famílies distintes pero parlades en una mateixa
zona han convergit fins al punt de compartir bona part de 1' estructura sintactica, tot i
que ellexic ha romas clarament diferenciaL En determinats casos pot produir-se una
regramaticalització o resintactificació en la mesura que una llengua acabi convergint i/o manllevant totalment la gramatica d'una altra llengua bo i conservant el seu
vocabulari propi (Muysken 1996a). Un fenomen paregut a aquest podria haver-se
prodult en el caló, si més no en algun moment de la seva substituciólingüística, quan
~ la fonología, la morfología i la sintaxi originaries ja estaven practicament substituYdes perles catalanes pero es continuava conservant una part considerable dellexic
original. Quan aquest mateix procés es produeix en llengües d'una mateixa familia
el procés pot acabar amb l'absorció de la llengua convergent i la seva conversió en
una !lengua cale o fins i tot un mer dialecte de la llengua model. En aquests casos
cliem que la varietat lingüística cap a la qual ha acabat convergint la llengua
convergent es converteix en una mena de sastre o punt de referencia.

4.5.5. La relexificació
Entenem per relexificació un 2r~pel qual ~~<:_!!~~~~~,.?<~t:r~_inada_.~~ ;eu

sotm~~~~ un~l!l,~.m_~~!~~~-~-~?.,:_~~~1-~Ipet d un~~!~~.~

gua, boTmantenint -fon,;:a- mtacta1a se va gfámatlca ongmal (morf~_g,:a ~~~1~~xi). Eie'a"s'mé~craijüesfreñomeñes··er-d-eltrm~Zll'lt7eñguao uti!Ta ingiru
(Muysken 1996b), varietat apareguda a principis de segle en que la gramatica ha
romas quítxua mentre que ellexic és abassegadorament castella (87 %). L'exemple
ambla mateixa oració en quítxua, media lengua i castella, és suficientment il·lus-

26,

21. Comla substitució de l'infinitiu per una construcció de subjuntiu.
22. Val a dir que no tates les llengües balclmiques segueixen aquesta pauta: aixf, el greco ouranos <<el ceh>, to
louloudhi <<la flor».

C:
Cast:

miza
k'ipa
wasi - mu ri- naku
miza
despwesitu kaza - mu i - naku
misa
después
casa a
ir pl
«yendo a la casa después de la misa»

-pi-

- ndusub

ga
ga

tem

(pi =plural; sub= subordinan! adverbial; tem: marcador de tema).
FoNT: Appel i Muysken 1987/1996: 195.

Noteu que el quítxua coneix el manlleu miza «missa» provinent del castella.
Tanmateix, 1' impacte del manlleu castella en quítxua no té res a veure amb el que es
detecta en medialengua, on elements del vocabulari basic com casa, després o anar
han estat importats de la llengua donant mentre que els elements gramaticals del
quítxua resten practicament incolumes (llevat de -ndu). De fet, en el cas de relexificacions drastiques pot resultar practicament impossible que la gramatica de la llengua receptora no experimenti cap transformació.
La relexicalització no és simplement un cas de manlleu lexic. Muysken
(1996a) precisa que caldria reservar el terme relexicalització pera aquells casos
en que es compleixen tres condicions: (a) el fenomen afecta una part amplia del
vocabulari; (b) hi ha substitució d' elements de la Ilengua receptora, no únicament
addició; i (e) no es manlieva tota 1'entrada lexica, sinó basicament la se va forma
fonologica, la qual és «empeltada» en 1' entrada Jexica de la llengua receptora.
Aquesta dan·era manté, per tant, les seves especificitats morfosintactiques i
semantiques previes.

4.5.6.

La imitació culta de llengües prestigiases

L'atribució de prestigia una varietat determinada pot conduir els parlants d'una
altra varietat a fer-Ia servir de referent pera les seves produccions formals. Aixo pot
escaure's de formes diferents i afectar diversos aspectes de les llengües: hom pot
calcar l'ordre de mots de la varietat prestigiosa, manllevar-ne el vocabulari culte,
adoptar-ne els connectors i els modalitzadors discursius o fins i tot reproduir-ne diferencies estilístiques o de registre.
Aquest és el fenomen que van viure les llengües romaniques durant el Renaixement en relació amb elllatí. En un intent per acostar les varietats parlades a 1' esplendor de la literatura classica llatina, bona part deis escriptors humanistes van llatinitzar conscientment la se va producció en llengua vulgar adoptant un estil basat en oracions llargues, amb abundor de gerunclis i participis de present, proliferació d'hiperbatons de tota mena, desenvolupament de perífrasis verbals d'origen classic i introducció d'un gran nombre de neolagismes manllevats delllatí i el grec. Vegeu-ho en
el següent exemple:
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Ex. 27: Imitació de models lingüístics cultes
«Perque parega menor !'erra de les dones que, per sobresgran amor, han
passat los estrets Iímits de castedat, accepte lo treball de la ploma, fent palesa la senyoria que amor sobre mi ha tengut, atenyent per darrer guardó
trista mort. No hagen a malles enamorades, obedients a Venus, per mi a
sos enamorats en menyspreu d'honestedat donar, puix deute de germandat
no ho veda.»
Fragment de Lamentació de Biblis, de Rofs DE CoRELLA.
Edició de Obra profana (1983), Valencia: Tres i Quatre, 132.

Un procés similar és el que coneix el catala en relació amb el castella durant el
període de la Decadencia literaria. Essent el castella la llengua de la cort i de la literatura més prestigiosa, els autors catalans que no es passen a escriure en aquesta
llengua incorporen al seu catala formal tota una serie de manlleus que devien percebre com a ennoblidors. Castellanismes crus com lisonja, agasajo, yugo, desconsuelo
i molts altres s'escolen en el que constituYa l'alta literatura catalana del moment, fins
i tot en les obres redactarles pels menorquins, súbdits durant bona part del segle xvm
de les corones britanica i francesa: 23
Ex. 28: Imitació culta del castella
«Als crfmens que ella ha fet, un nou crime anyadeix,
I Tarquino lo veu? Tarquina lo sofreix?
A on mes ires són? A on, lo meu furor?
Acas aün en mi no esta extinguit 1' amor?
JoAN RAMIS r RAMIS (1769) Lucrecia. Acte IV,
escena IV. Miró i Carbonen (eds.) (1982). A: Teatre
barroc i neoclassic. Barcelona: Edicions 62, 182.

La significació d'aquesta mena de fenomens de contacte és ambivalent, perque en certes circumstancies és valorada com un enriquiment de la llengua, m entre
que en altres casos és rebutjada. Algunes comunitats lingüístiques recorren sistematicament a la imitació d'una determinada llengua de prestigi coma font peral
desenvolupament i elaboració de la seva llengua, de manera que aquesta imitació
té efectes duradors. Si bé des d'un punt de vista estilístic avui els models classics
es tan en decadencia, el pes delllatí i, en menor mesura, el grec, és fonamental en la
creació terminologica moderna de les llengües romaniques. Així, en alguns casos,
la influencia d'una llengua prestigiosa rei'x a incorporar-se definitivament en una
llengua receptora, de manera que passa a formar part del que es considera l'estil
elevat d'aquesta. En d'altres casos, en canvi, aquesta influencia pot constituir un
, fenomen passatger que deixa poques traces en el conjunt de la llengua.

23.

Pera J'ús lingüfstic a Menorca durant aquest període, cf. De Melchor (1997).

La tria de models de prestigi com a font d'elaboració de la llengua

La selecció d'un idioma coma modal d'imitació esta !ligada a l'orientació pol[tica religiosa, cultural, etc., deis seus parlants. Després de la caiguda de l'lmperi Otoma el
turc va abandonar l'arab i el farsi coma models de prestigi i va girar els ulis cap a les
altres llengües turquesas i les llengües occidentals. L'urdu, una de les diversas llengües de cultura deis musulmans del subcontinent indi es diferencia de l'hindi (una
de les principals llengües deis hindús) pel fet que l'urdu té com a models d'imitació
tant l'arab com el farsi, mentre que l'hindi fa servir el sanscrit com a referent. En un
altre cas, els serbis han mostrat més predisposició a incorporar manlleus d'origen
rus que els croats, més favorables al purisme i el cale (entre d'altres, de l'alemany).
De fet, les reformes fabrianes del catala van ésser inicialment atacades amb l'argument que es volia substituir el castalia pel francas com a modal de prestigi.

4.5.7.

L'encongiment i la mort de la !lengua

La progressiva intenupció de la reproducció d'una llengua (vegeu 5.1) implica
molt sovint conseqüencies de ti pus estructural: la llengua recessiva es veu progressivament sota la influencia de !'expansiva, i les transformacions que pateix depenen
en bona mesura del temps que trigui a extingir-se definitivament.
Els processos de substitució lingüística coneixen un període en que es produeix
una certa alternanr;a entre el codi recessiu i el codi expansiu. Aquesta alternanr;a pot
produir-se de formes di verses: en algunes comunitats es genera un mode de comunicació bilingüe en que la norma habitual de la comunitat en procés de substitució és
alternar constantment fins i tot en !'interior d'un mateix enunciat.

L'alternanc;:a de codis en els processos de substitució

Ja hem deixat ciar que l'alternanc;:a de codis no és necessariament sinonim de substitució lingüística. Pero també és cert que en les comunitats en procés de substitució
lingüística se solen donar fenomens diversos d'alternanc;:a de codis, sobretot de natura discursiva i no assenyalada. Molt sovint el moda bilingüe en que sembla que tothom alterni «lliurement» amaga profundas diferencies pel que fa a les practiques
comunicativas i fins i tot en relació amb la competencia lingürstica deis parlants. Pujol (1991) ha pogut comprovar com les diferents generacions d'hispanofons immigrats a Su'issa despleguen unes varietats lingüístiques amb una presencia quantitativament i qualitatlvament diferent de fenomens de contacte. Entre d'altres
aspectes, els fills canvien més de !lengua respecte als seus interlocutors que no pas
els pares, que parlen sobretot castalia; d'altra banda, les dones se serveixen més
del francas que no pas els homes. En situacions de trabada de parlants amb competencias i preferencias diferents, l'abundor d'alternances proporciona un terreny
comú que pot fer menys sobtat el procés de substitució lingüística.
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En la mesura que la substitució sigui rapida, és possible que la varietat reces si va
no tingui temps d'experimentar transformacions significatives, ja que abans que
aixo passi és simplement abandonada. Pero si s'escau que la substitució s'allargassa
durant di verses generacions i es va produint de forma esglaonada, les varietats recessi ves coneixen un seguit de fenomens de caire estructural que coneixem generalment
amb el nom d' encongiment o contracció de la llengua. 24 La contracció de la llengua
consisteix en una progressiva reducció de les capacitats expressives de l'idioma tal
com és conegut i usat en una comunitat determinada. Tot i que pot presentar-se de
fmmes diferents, l'encongiment sol incorporar canvis diversos:
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autonoma i amb escassos moviments immigratoris, com ara les diferents valls pirinenques. En aquestes zones, preservades fins fa poc de l'escolarització i l'estandardització lingüística, poden desenvolupar-se formes lingüístiques que arriben a despertar polemica pel que fa a la seva adscripció a una o altra llengua. En catala, l'exemple més clar de varietat de transició és el benasques:
Ex. 29: Varietat de transició catala-aragones
«QUE YE! QUE T!NRE EN CUENTA TA FE LAS MERMELADAS

Fa de conserbante. Se calcula més u menos per cada kilo de fruita
llimpia, de 700 gramos a un kilo de asucre.
LA AGRURA DE LA FRUITA: Las fruitas lleban, en cantidats bariablles, ásido sítrico, tartárico y málico que achudan a no deixá creixé las bacterias y achudan a
la conserbasión. Las fmitas pobres en ásido son las fresas, els malacatóns, las
peras, els membrillos, las figas y las castañas. Ta compensá ista falta de ásido
y e combeniente mientras se cuesen añadiye chugo de llimón. (... )
LA COTURA: Yei qu' empllegá cacharros de cobre u de porselana ben ampllos ta
que s'ebaporen més aprisa, BEN ALTEROS taque no s'en baiga perfora, y DE
CUL GORDO ta que no se agarre. La casuela u caserola a de está destapada y yei
que anala remobén tot sobén u de seguido dan una cullera de madera. Cuán
(sic) se cuese y se y fa espuma no yei que sacala asta el final perque a ista espuma y están las pectinas que achudan a que se cuaje. Tamé si se quere se
puede empllegá un espcsante que se diu AGAR-AGAR feto dan algas marinas.»
EL ASUCRE:

-

La convergencia gramatical amb les estructures de la llengua dominant.
La relexificació progressiva de la llengua recessiva a partir del cabal lexic
de la llengua dominant.
L'anivellament intern de les propies estructures basat en !'analogía.
La reducció estilística.

Els canvis esmentats es produeixen de forma diferent segons com siguin els
parlants bilingües: els parlants fluids, els anteriors, els semibilingües i els recordadors, en els termes de Montoya i Jofre (1997; vegeu 6.3). Obviament, la llengua
dels parlants fluids presenta menys fenomens de contracció que no pas la dels parlants anteriors, i aquests menys que els semibilingües i els recordadors, pero la
distribució de cadascun d'aquests fenomens és una empresa que cal analitzar de
forma empírica en cada cas. Montoya i Jofre (1997) estudien el procés d'encogiment del mallorquí parlat pels emigrants instal·lats a 1' Argentina a principis de segle. Entre els fenomens que identifiquen hi ha la convergencia cap a la llengua expansiva, amb l'adopció progressiva de l'entonació argentina o del ieisme (des de
[j] fins a la característica [3] argentina); la simplificació del sistema deis articles,
ambla supressió progressiva de l'article el/la -rar en mallorquí- a favor d'una
oposició més sistematica entre esisa; 1' aparició de manlleus ben establerts i adaptats fonologicament, com ara alambret, balde o mandar; un recurs freqüent a 1' alternan<;a monolexica, tant adaptada empezar [:;,mp~'sa], hundir [u'ndi] com sense
adaptar (ligero, soja); i el recurs a 1' alternan<;a plurilexica, tant intraoracional com
interoracional.

4.5.8. Les varietats de transició, les varietats de frontera i les llengües mixtes
Els estudis dialectologics mostren fins a quin punt és habitual que les varietats
parlades en zones limítrofes amb d'altres llengües constitueixin varietats intermedies o de transició. Es tracta d'arees en que no es produeix una coincidencia
general de les isoglosses que separen les Ilengües ve'ines, de tal manera que determinats trets de la parla local coincideixen amb una de les llengües vei.'nes, mentre que
d'altres trets coincideixen més aviat amb l'altra llengua. Aquestes varietats són especialment freqüents en arees que han conegut una evoluciólingüística més o menys
24.

De vegades també s'usa elllatinisme atrici6, incorporal via l'angles attrition.

Font: Asociación Guayente (sd) De la manera deje mermeladas, jaleas, compotas y confituras.

Més enlla de les opcions ortografiques -supressió de v, ús sistematic des en
comptes de e, pronoms febles sense guionet, ús d'infinitius sense -r- basades sobretot en les convencions adoptades per a les parles aragoneses, el text té, per al lector catala, un indubtable aire de varietat intermedia entre el catala i el castella/aragones. Tanmateix, per bé que alguns d'aquests trets puguin respondre a manlleus
més o menys recents, bona part dels fenomens aquí reprodu'its mostren senzillament
una evolució historica autonoma tant del catala com del castella (ye 'és', ta 'per', altero 'alt', ampllo 'ample'), sovint documentada en aquesta o en altres parles pirinenques. Així, aquesta mena de varietats deuen menys a la barreja de llengües que a la
seva evolució historicament intermedia entre els seus ve'ins.
Diferenciem les varietats intermedies de les varietats de frontera, que apareixen en arees amb un intercanvi freqüent i més o menys prolongat entre dos grups lingüístics. En aquestes arees sovint es desenvolupen noves varietats nascudes precisament del contacte, amb presencia de manlleus de tot tipus, convergencia lingüística,
ús freqüent de les alternances, etc. De vegades aquestes varietats materialitzen uns
processos de substitució d'una minoría que ha quedat a l'altra banda d'una frontera
política, com el que viuen les varietats portugueses sota la política homogene'itzadora del govern d'Uruguai (cf. Trinidade i Behares (orgs.) 1996). El procés d'aculturació al nou estat es va allargassant en el temps, entre d' altres coses per la presencia de
parlants de la mateixa llengua, sovint monolingües, a 1' altra banda de la frontera. La
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frontera entre Mexic i els Estats Units és una altra de les arees conegudes pel fet
d'haver-s'hi produn algunes d'aquestes varietats. En llengües minoritzades globalment com ara el catala, i en el cas de comunitats immigrants, el concepte de varietat
de frontera perd bona part del seu sentit, per tal com el contacte entre les dues llengües es produeix arre u de la comunitat i no pas en zones molí localitzad~, de manera que algunes zones de frontera geografica poden mantenir unes varietats lingüístiques molt més ben preservades del contacte que no pas zones interiors geograficament parlant pero amb alta densitat immigratoria.
La ubicació en una area de frontera no implica necessariament l'aparició d'una
varietat fronterera. Determinades comunitats separades administrativament de la
resta de parlants poden percebre el seu parlar com a molt més barrejat que el deis
vei:ns, encara que la diferencia sigui en realitat redu1da. En bona mesura aixo és el
que s' esdevé a 1' Arag6 de parla catalana, on les parles locals, estructuralment poc diferenciades de les de les comarques ve1nes del Principat, arriben a ser percebudes
coma molt barrejades -i, per tant, menys «catalanes»- pels seus propis parlants,
traduint així en termes lingüístics el que de fet és una qüestió identitaria.
Finalment, en determinades circumsamcies poden generar-se varietats lingi.iísticament autenticament híbrides o llengües mixtes. N' és un cas paradigmatic el
michif, llengua índia parlada al Canada i nord dels Estats Units, el qual té noms,
numerals, articles i adjectius francesas, postposicions, partícules interrogatives i
pronoms personals del cree (llengua ameríndia), i possessius, preposicions i elements negatius de totes dues llengi.ies. Els elements de cada llengua preserven
bona part de la seva fonología i fins i tot característiques gramaticals originals, i
1' estructura oracional del michif és més pro pera al cree que al frunces, tot i que
amb excepcions.
4.5.9.

Els pídgins i els criolls

Entenem per llengua pidgin o sabir unes varietats lingüístiques nascudes d'unes necessitats de comunicació circumstancials entre membres de diferents comunitats lingüístiques sense cap llengua en comú. Els pídgins solen apareixer quan no
hi ha cap llenguafranca o interlingua, ésa dir, cap llengua de comunicació comuna a més d'un grup lingüístic, fins al puntque Schuchardt (1909/95: 309) els anomena «llengua de necessitat o d'emergencia». Tant !'etimología de pidgin com la
de sabir resulten prou il·lustratives de les circumstancies en que es creen aquestes
llengües: sembla que la denominació pidgin conespon a la pronunciaci6 xinesa del
mot anglesbusiness «negoci» presenten l'expressió «business English», i referit a
la varietat desenvolupada al mar de la Xina a partir de la necessitat d'intercomunicació entre xinesos i comerciants anglbfons. Per la seva banda, sembla que sabir
prové de la paraula saber i tindria el seu origen igualment en la varietat emprada
per comerciants del nord i del sud de la Mediterrania des de l'edat mitjana fins al
segle XIX coneguda també com a lingua franca.
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Ex. 30: Exemple de lingua franca d' Alger (segle xvrr)
«Veccio, veccio, ni¡;:arane [en arab ni~rani"cristia"] Christianoven aca, porque tener aqui tortuga? qui portato de capaña? gran vellaco estar, qui ha portato. Anda presto puglia [= piglia], porta fora, guarda diablo, portar a la campaña, questo si tener en casa, estar grande pecato. Mira no trouar mi altra volta,
sino afee de Dio, mi parlar patron donar bona bastonada, mumucho [=muy
mucho], mucho» (foli 201 v), Diego de Haedo (1612) Topographia e historia
general de Argel. Valladolid, citat per Schuchardt (1909/1995: 318).

Peter Mühlhausler (1997: 643) recorda que el procés de pidginització resulta
afavorit quan es compleixen una serie de condicions:
l.
2.
3.
4.

Un desig de mantenir una distancia sociocultural per part deis grups implicats.
Un gran nombre de llengües en contacte.
Una manca de semblances tipologiques entre aquests codis.
Una zona d'ús amplia.

Bona part del pídgins del món s'han produ'it en zones costaneres de molt trafic
comercial com les ja esmentades, o com les costes d' Africa, el Carib, les illes del Pacífic, les costes d' America del Nord en els primers segles de la colonització europea.
També se n'han creat a di verses zones de contacte interetnic a l'interior de 1' Africa
com al Camerun o a Sud-africa, a Papua Nova Guinea, etc.
Segons el tipus de relució existent entre els seus parlants, podem diferenciar
dues menes basiques de pídgins: d'una banda, els pídgins igualitaris, que apareixen
en condicions d'igualtat relativa de poder entre els parlants de les diferents llengües;
d'una altra, els pídgins creats en condicions de desigualtat de poder. Els pídgins del
primer ti pus solen presentar una participació més o menys equivalent de les llengües
deis seus respectius parlants; en canvi, els creats en condicions de desigualtat salen
prendre la llengua deis parlants dominants com a font principal per al vocabulari. De
fet, un can vi en les relacions de poder pot comportar una relexificació, com va passar
amb el pidgin del tenitori del nord d' Australia, que va passar de ser de base malaia a
ser de base anglesa.
La complexitat d'un pidgin reflecteix l'ús que se'n fa. En les seves formes més
ru~~de!l~~E~JJ.ig.r,ggl!§.Jli ha pídgins més aviat basics des d'un punt
de v1sta estructural, com ara 1' angles pidgin del Mar de la Xina, usat només per al comer~. Pero n'hi ha de molt més complexos des d'un punt de vista estructural, com el
tok pisin de Nova Guinea o el pidgin camerunes. En aquests casos parlero d'un
pidgin expandit. Els pídgins són entitats dinamiques i canviants, que poden assolir
una estabilitat notable (pidgin estable) -sobretot si passen un temps sense influencia de la llengua font- pero que poden recaure en la inestabilitat.
Coma parlars transitoris, els pídgins poden desapareixer quan s'esvaeix la situació que els va generar. Pero també poden competir ambles llengües locals fins a desbancar-les. Mühlhausler (1997) recorda que els pídgins igualitaris tendeixen a permetre el multilingüisme, pero que els creats en condicions de desigualtat constitueixen
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més aviat una amena9a peral multilingüisme, jaque afecten tant !'estructura com les
funcions de les llengües autoctones. Aquest autor propasa una meUtfora ecologica basada en la comparació deis pídgins amb les males herbes exportades pels colonitzadors, les quals s'escampen perjudicant les especies autoctones i constitueixen, de fet,
una amena9a per a la supervivencia deis ecosistemes previs.
En circumst~mcies determinades, els pídgins o sabirs poden esdevenir la llengua
parlada per poblacions mixtes i ser transmeses com a primera llengua de les noves
generacions, les quals es veuen empeses a desenvolupar-los com la seva llengua natural. Entenem per erial/la llengua originada com a varietat d'intercanvi de tipus
pidgin entre parlailts de llengües diferents i que ha acabat convertint-se en llengua
d'una corimnitat.
En termes generals, la criollització implica una complexificació de la gramatica
de la varietat de pmiida, una estabilització -és a dir, una reducció de la seva variabilitat-, un desenvolupament lexic i estilístic i, especialment, una nativització, és a
dir, el pas de ser una llengua segona a ser la llengua primera d'una comunitat.
Podem diferenciar entre criolls endogens i criolls exogens: els primers s'han desenvolupat entre la població autoctona d'una zona, mentre que els segons s'han prodult en contextos en que els parlants eren importats per treballar nonnalment en plantacions agrícoles colonials. Són criolls endogens els que es troben abona pmi del golf
de Guinea, mentre que són ctiolls exogens les llengües parlades a nombrases zones on
van existir importants comunitats d'origen africa esclavitzades i dutes a America:
crioll jamaica (de base anglesa), crioll haitUt (de base francesa), papiamentu (de base
portuguesa i espanyola), etc. En un cas i en un altre, les poblacions mesclades van haver d'apropiar-se d'un codi d'intercanvi intercomunitari de base normalment europea.
D'acord amb Mühlhausler (1997: 643) podem diferenciar entre dues grans dimensions de canvi en els pídgins i criolls (vegeu taula 3): d'una banda, el seu desenvolupament, que va des d'unjargó, ésa dir, una varietat rudimentaria, fins a un pidgin expandit
i un crioll, equivalents a llengües naturals. D'altra banda, la dimensió de la reestructuració, que abasta des d'un ctioll fins a la seva llengua font.
Tal com mostra la taula 3, en determinats contextos s'arriba a generar un contínuum postcrioll que va des de la varietat més allunyada de la llengua font -el basilecte-, fins a la més propera a la llengua europea -acrolecte-, passant per una
varietat intermedia-el mesolecte. Romaine (1988: 158) fa palesa amb un exemple
del crioll de Guiana la dificultat de diferenciar clarament entre basilecte i acrolecte:

TAULA

3. Les dimensions de canvi de pídgins i criolls

jargó
pldgln estable
Desenvolupament
pldgln expandit
crioll

basllecte

mesolecte
Reestructuració

acroleote
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Ex. 31: El contínuum entre el crioll de la Guiana i 1' angles

mi gii am-; mi bin gii am-; mi bin gii ii -; mi bin gi ii-; mi di gii ii -; mi di gi
hii -; a di gii ii -; a di gi ii -; a did gi ii -; a did giv ii -; a did giv hii-; a giv ii
-; a giv im-; a giv him-; a gecv ii-; a gecv im-; a gecv him-; 1 gave him «li
vaig donar (a ell)».

Font: Romaine (1988/1996: 205).

Ara com ara no se sap amb precisió si aquesta mena de contínuums es deu a la
presencia de la llengua font o si respon a la variabilitat interna del crioll, el qual, no
ho oblidem, pot ser parlat per grups socials molt diferents entre ells.
L'explicació de les coincidfmcies de pídgins i criolls d'arreu del món

L'estudi de pídgins i criolls arranca de les analisis de Schuchardt25 [1842-1927] i
Hesseling [1880-1941], els quals cercaren models d'evolució lingüística més complexa que no pas la que proporcionaven les llengües romaniques a Europa. Tanmateix,
el predomini deis plantejaments estructuralistes i generativistes va arraconar l'estudi
d'aquestes llengües fins a mitjan anys 60. L'analisi deis criolls ha confirmat que
aquestes varietats ofereixen torga punts de semblanga, malgrat que les llengües involucradas no són sempre les mateixes. Entre aquestes semblances hi hauria una preferencia per defugir la flexió i per expressar les categories morfologiques verbals
mitjangant partículas preverbals, una certa tendencia cap a la reduplicació, o el fet
que molt sovint els sabirs i els criolls tinguin una base lexica europea i uns components gramaticals i fonolbgics no europeus. Els estudis de criollística han llangat diverses hipbtesis per explicar aquestes semblances: la hipbtesi que aquestes llengües
deixen traslluir les estructures semantiques universals; la hipotesi que són el resultat
d'un aprenentatge defectuós de la segona llengua; o la hipbtesi que totes tenen caracterfstiques similars pel fet que van apareixer en situacions socials similars -sovint
els criolls són el resultat de la nativització de sabirs creats pels esclaus africans d'orígens lingüístics heterogenis.

Síntesi
En aquest capítol hem analitzat tres grans temes de la sociolingüística: la nació
de llengua, la nació de bilingüisme i els fenomens de contacte de llengües.
En primer lloc hem plantejat la nació de llengua i fins a quin punt les diferencies
entre llengua i dialecte depenen estrictament de factors estructurals o incorporen
d' al tres factors de natura social. La nostra conclusió ha estat que la distancia estructural té un pes determinant en aquesta oposició, per bé que no poden negligir-se en
cap cas les realitats historiques i socials, jaque l'aplicació d'aquesta distinció depen
de la historia particular de les comunitats afectades i del poder amb que aquestes han
pogut comptar.
El segon gran tema abordat en aquest capítol ha estat el del bilingüisme i el plurilingüisme. Després de comprovar la dificultat d' arribar a un acord general pel que

!lengua font

25.

De qui podeuliegir un articie en catala sobre la iingua franca mediterri\nia a Viana (ed.) (1995: 307-325).
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fa a la definició de que significa bilingüisme, he m optat per reclamar un ús adjectivat
d'aquest terme (bilingüisme social, individual, ascendent, etc.) i hem repassat algunes de les seves tipologies més importants.
El daiTer gran tema tractat en aquest capítol ha estat el contacte de llengües i el
tipus de fenomens que provoca. Hem revisat breument algunes de les perspectives
que historicament han tingut més relleu en l'estudi del contacte de llengües, i hem
abordat la tipología deis fenomens que es generen en aquestes circumsífmcies, amb
una atencióespecial per l'alternanc;:a de codis. Per acabar, hem vist algunes de les
conseqüencies del contacte de llengües en la configuració de les varietats lingüístiques, i com aquest contacte pot acabar desembocant precisament tant en la creació
de noves llengües comen la desaparició d'altres.

ACTIVITATS
1. Analitzeu el text següent des de la perspectiva de la normativa utilitzada. Assenyaleu
les discrepancias en relació amb la normativa vigent, tant en relació amb la catalana
general comen relació ambla seva adaptació valenciana vigent al País Valencia (Les
Normes de Castel/ó de 1932).
Realitat de present, compro mis de futur
Un any mes, els valencians nos disponem a commemorar 1a celebrar el 9 d'Octubre pel
gran valor historie i politic que esta data representa pera la nostra nacionalitat.
L'importancia d'este fet en la nostra evolucio com a poble radica en que fon un 9 d'Octubre de 1238, quan Jaume 1 entra triumfalment en la ciutat de Valencia, lliurant-la del dominl musulma i incorporant-la (junt a les atres !erres valencianas que ana conquistan!} al
mon occidental. Aran d'esta victoria pera la crlstlandant, el rei decidi crear un nou regne 1,
pera tal fi, el dota d'unes lleis propias: Els Furs, que serien els precursors del nostre actual sistema d'autogovern: I'Estatut d'Autonomia.
Nosaltres, hui, despres de 759 anys, som hereus deis valencians que nos precedlren en
la llulta diaria pera la consecucio d'uns ideals patris.
Per este moti u, en commemoracio i reconeiximent, any darrere any, i des de 1338, continuem rememoran! esta fila historica, aOnant esfor9os per tal de superar sempre qualsevol
dificulta!, parque el 9 d'Octubre es el dia en que els valencians eixim al carrera venerar a
la nostra Senyera, simbo! real que ha representa! i representa les llibertats de la nostra
patria, i acompanyar-la en processo civica, tots junts: instituclons politiques, entltats culturals, clutadans i ciutadanes de distintes comarques del territori valencia.
Per tot a90, tambe les Corts Valencianes, les quals en !lacen en la tradiclo historica foral,
vol en rendir-11 un homenage ad esta commemoracio que fa referencia al nostre passat, un
passat que conecta en el presenten tant en quant es reaferma la nostra identitat, la nostra
capacita! d'autogovern, el nostre talan! conciliador, pero a !'hora reivindicatiu i exigen! en
la consecucio de les justes aspiracions del nostre poble; tambe hem de sentir-nos
arra'ilats enmig d'una colectivitat que, des de l'orgull del se u passat ha d'afian9ar-se en el
present i construir un futur emmarcat en una Europa que nos unix.
Com a presiden! de les Corts Valencianes, vos anime a que vixcam la festa; que este 9
d'Octubre siga un dia de convivencia i de reflexio, sobre tot lo que nos unlx i tambe sobre
les divergencias que nos separen, pera que tots junts, moguts per un proyecte comu, nos
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sumem als acles institucionals i acompanyem a la nostra Senyera pels carrers de la ciutat
de Valencia, en el dia en que la nostra nacionalitat celebra l'aniversari de la conquista del
Regne de Valencia.
HECTOR VtLLALBA

Presiden! de les Corts Valencianas
Levante. 9.X.97: VIl

L'autor d'aquest text és un maxim dirigen! del partit Unió Valenciana, portaveu del secessionisme lingüístic. A partir d'aquest text, creieu que hi ha dad es objectives per justificar que el valencia és una llengua diferent del catala? Argumenteu-ho servint-vos
deis criteris presentats a 6.1.
2. Cerqueu en uns quants diccionaris la definició de barbarisme, solecisme, estrangerisme,. dialectalisme, vu/garisme, neologisme i d'altres -ismes. Trobeu que cada terme té
una definició unívoca? Se solapen o, contrariament, formen una taxonomia ben organitzada?
3. Avalueu-vos en relació amb la noció de bilingüisme en termes de competencia (Quantes llengües sabeu? En quines habilitats? Amb quin domini?), en termes d'ús (Les
useu? On? Amb qui? De forma activa o merament receptiva?) i en termes d'identitat
(Sentiu igual de propies totes les llengües que coneixeu? Com us definiu individualment en relació amb cada una? De quina manera creieu que us afectarla individualment si, de cop, perdéssiu totalment el coneixement de cadascuna?). Feu el mateix
amb les persones que us envolten i assenyaleu les diferencies que detecteu.
4. Enregistreu deu minuts d'una conversa familiar i intenteu trobar-hi marques transcbdiques. Quina mena de fenomens hi detecteu? Com els descriuríeu, des d'un punt de
vista estructural? Quina explicació conversacional i/o discursiva hi donaríeu?
5. Analitzeu algun clels múltiples diccionaris de barbarismes que hi ha al mercal catala (per
exemple, Ferret 1981; Miravitlles 1982; Pey 1982) des de la perspectiva del contacte de
llengües. Com estan classificades les unitats? Quin criteri d'ordenació s'hi segueix?
Creieu que totes les unitats aplegadas responen a un mateix tipus de fenomen? Quins
tipus de marques transcbdiques hi predominen, i quines en són absents?
6. Analitzeu mitjan¡;:ant els termes presentats al capítol !'impacte del contacte de llengües
en el camp semantic deis verbs trencar, estripar, esquinr;ar, esqueixar, etc.
7. Analitzeu els fenomens de contacte de llengües presents al fragment següent i classifiqueu-los segons els criteris presentats en aquest tema. Feu el mateix amb l'exemple
de la carta al reis (exemple 1). Compare u els resultats d'un i altre fragment.
lnteracció entre un grup d'adolescents.
1. Ramon (cal. 1) (es dirigeix a tot el grup de }oves) Alg es ol alimentar mínima
ment
2. Xavier (bil. 1):
o he demanat un, nos on estar
3. Alfons (bil. 1):
o ull un
4. Sílvia (cast. 1): i Ramon
5. lmma (cat 1): (a Ramon) o tamb en ull una
6. (a S lvia, que esta agafant patates) Cógeme una.
ont: oix (1993: 186}

9.

Mireu de posar-vos en contacte amb algun membre d'alguna comunitat en que hi hagi
(hagut) substitució lingüística, com ara gitanos (que parlaven caló), aragonesas de la
zona pirinenca, fills d'immigrants gallees a Catalunya, catalans francesitzats al Rosselló
o valenciana castellanitzats a Alacant ciutat, etc. Demaneu-los quins trets de la seva
manera de parlar creuen ells que els diferencien deis altres parlants de la seva llengua
actual. Podeu distingir-hi d'altres trets que els identifiquen en parlar? De quina mena?

CAPÍTOL 7

POLÍTIQUES I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTIQUES
l. Llengües, polítiques i planificació
Quina seria la importancia religiosa i política de destruir
completament els patuesos?
Quina seria la manera defer-ho?
Apartats 29 i 30 d' «Una serie de preguntes relatives als
patuesos i als costums de la gent del camp», per al Rapport
Grégoire sur la nécessité et les moyens d' anéantir les patois et
d'universaliser l'usage de la languefranfaise (4-VI-1794).

Citat per CERTEAU i JULIA 1975: 147
Geen Vlaams, geen geld! (Si no hi ha flamenc, no hi ha diners) Eslogan que els activistes lingUístics flamencs escrivien
·
a les cartes i factures en frances.

1.1.
1.1.1.

POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES I PLANIFICACIÓ

L 'actuació política sobre la diversitat lingüística

En les preguntes del qüestionari que 1' Abbé Grégoire va elaborar perque el responguessin els ciutadans de la République Franraise ja hi havía inclosa la resposta.
Es consíderava evident que convenía destruir (anéantir) els patuesos i, a través d'una de les primeres enquestes sociolingüístiques, es volia recollír la informació necessaria per fer-ho. Aquest és un deis primers casos histories de política interessada
deliberadament en l'ús lingüístic, ésa dír, d'allo que al segle xx es coneíxera coma
política lingüística.
Des de molt abans que hi hagués «planificacíó» lingüística, s'ha fet política que
ha afectat la llengua, en una sentit ampli. Les varietats lingüístiques són uns rec11rsos
valuosíssims en la competició social. En trobar-se distribu'ides de manera desigual, i
en estar carregades de valoracíons i de connotacions diverses, les varíetats lingüístiques han estat tradícionalment eines de classificació i d'exclusió socials, cosa que
les ha convertides en blanc i instrument de polítiques de tota mena.
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Denominar, dominar...
Segons Le Petit Robert 1 (1987), patois és un «1. Parlar, dialecte local emprat per
una població generalment poc nombrosa, sovint rural, la cultura i el nivel! de civilització de la qual es consideren inferiors als del medique els envolta (que fa servir la
!lengua comuna)».
L'aplicació del terme patois a una varietat lingüística t>drveix per devaluar tant la varietat com els parlants i la seva cultura en relació ambla «!lengua comuna», i assoleix el maxim exit quan els mateixos parlants de la !lengua subordinada s'autodefineixen coma patoisants «parlants de patues» ... i malden per deixar de ser-ha.

Tal com hem vist als capítols 2 i 4, és sobretot amb els inicis de 1' estat modern,
jades de finals del segle xv, que s'inicien unes polítiques lingüístiques més conscients i deliberades. La legitimació d'algunes de les llengües europees modernes davant del Ilatí forma part d'un procés que obre el camí cap a l'assimilisme lingüístic.
Aquest assimilisme homogene'itzara tant de cara endins d'una col·lectivitat com de
cara enfora. De cara endins, el poder intentara unificar les poblacions englobades
dins d'un mateix estat. Apareixen les primeres gramatiques prescriptives i purificadores de les llengües modernes, amb la intenció de fixar aquestes llengües, i sobretot
per excloure'n, devaluant-les, les maneres d'expressar-se de la plebs, dels rústics
que usen «Vocables grossers e pagesívols». De cara enfora, s'estableixen les bases
pera l'homogenei'tzació de les col·lectivitats subordinarles. Així, ja el1492 Antonio
de Nebrija veura la llengua coma «compañera del imperio».
La substitució de 1' Antic Regim pel domini burges, el pas de la condició de súbdits a la de ciutadans, no canviara el sentit d'aquest procés d'homogene'ització lingüística. El que canvia als segles XIX i xx és la intensitat i la qualitat deis problemes
lingüístics. Hem vist als capítols 2 i 4 que els ciutadans comencen a ser alfabetitzats
massivament i a valer ésser més protagonistes de les decisions polítiques. Els recursos lingüístics passen a ser capitals rellevants en la competició social pera la majaría
de la població, no només per a les elits, i tant els estats tradicionals com els moviments nacionals han de guanyar-se l'adhesió i la complicitat de la població. La llengua esdevé objecte explícit d'adhesió i motivació de mobilitzacions socials.
1.1.2.

Política i planificació lingüístiques com a camps d 'estudi

Si la intervenció de la política damunt de la realitat lingüística té segles d' antiguitat, l'estudi sistematic de la política lingüística és molt més recen t. Tot i els precedents de reflexió política i intel·lectual sobre els drets de les minories lingüístiques i
la Kulturkampfals imperis austrohongares i alemany de la segona meitat del XIX, no
és fins a mitjan segle xx que comenga a institucionalitzar-se un camp de reflexió sobre la política lingüística (vegeu 1.2.2.2). Aquest camp té un origen pluricentric: hi
ha d'una banda el nucli anglbfon nord-america, més lligat a la nació de planificació
lingüística, i, d'una altra, un conjunt de nuclis europeus - i quebeques- que es decanten perla denominació política lingüística o similars.
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a) El model tecnocratic de la planificació lingüística. Als Estats Units, E. Haugen publica el 1959 el seu article «Planning in Modern Norwegian», on fa apareixer
per primera vegada el sintagma language planning. D'aleshores en~a, tant Haugen
com d'altres autors s'interessen especialment pels problemes sociolingüístics dels
pa'isos en vies de desenvolupament (Tanzania, Kenya, Filipines, Indonesia, etc.). 1 Partint d'un plantejament sociologic majoritanament estructural-funcional, aquests planificadors lingüístics tendeixen a prioritzar la funció instrumental de la llengua, i conceben per tant les activitats objecte del seu estudi com el conjunt d'esfor~os adre~ats a
«perfeccionar» aquest instrument. Així, per exemple, s'esforcen a esbrinar els criteris
més «objectius» per dissenyar una varietat estandard, per triar la llengua oficial d'un
nou estat o per organitzar un sistema d'ensenyament plurilingüe; en les seves posicions més extremes, alguns autors d'aquest corrent arribaran a intentar discutir si !'existencia de genere gramatical resulta millor o pitjor pera una llengua.
Aquests autors afirmen dedicar-se a la planificació lingüística, entesa com
«tot,s el~esfor\'os~onscients per afect~rX~.tmctm:a.o la·funcióJl~ Jes varietats ling!!f§ji.queS}>-~(-+elle:fSOO:l:9'9i7T6):Tá"política lingüística sera per aeTfs.eiisenctrrlment la planificació realitzada pels governs. D' acord amb aquest model, les intervencions en política lingüística poden ser elaborarles per polítics i tecnics experts
que veuen el tema «des de la barrera», és a dir, sense ser membres de la comunitat
afectada ni tenir-hi cap vinculació personal. Conven~uts de la natura essencialment tecnica de la seva tasca, els autors que se situen en aquest model sovint no
s'interroguen sobre la legitimitat democratica de les decisions, i analitzen el fracas
de les se ves propostes en termes de «mala planificació» o de «retard» dels parlants
a adoptar les solucions proposades. El se u distanciament de la reálitat en que vol en
intervenir i la major legitimitat atribu'ida en alguns cercles a la veu del món
academic angloamerica els ha portat a predicar solucions preestablertes «des de
dalt», com si fos possible distribuir plats precuinats pera qualsevol domicili.

La doble perspectiva de l'activitat planificadora
La tasca del Summer lnstitute of Linguistics, una institució estretament lligada amb
grups religiosos protestants conservadors nord-americans, és un exemple paradigmatic d'aquesta concepció de la planificació lingüística. L'lnstitut ha format nombrosos especialistes en l'elaboració d'ortografies i en la traducció de la Bíblia pera llengües amb pocs parlants, cosa que ha facilita! la descripció i la codificació de tonta
llengües abans agrafes, i promou nombrases iniciativas en el camp de les llengües
menys esteses, com ara el manteniment de la base de dades Ethno/ogue o la publicació de manuals per a la planificació lingüística (consulteu per exemple l'adre9a
d'internet http: //www.sil.org/ethnologue/). Pero les activitats deis missioners del
Summer lnstitute han estat sovint acusades de servir en realitat uns objectius de colonització cultural i fins i tot polftica i economica, més que no pas d'emancipació.

l.

J. A. Fishman, C. Fcrguson iDas Gupta (1968), J. Rubin i B. Jemudd (eds.) (197!), J. A. Fishman (1974), etc.
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b) Els enfocaments més polítics i participatius: els models basats estrictament
en la planificació lingüística tendeixen a enfocar la política i la planificació lingüístiques des d'una optica de racionalitat aseptica i practicament a-social. Aquest «Oblit»
era impossible en contextos com el catala o el quebeques, on els processos de recuperació lingüística palesaven la natura conflictiva de les decisions polítiques a 1' entorn
de la llengua i feien evident la importancia de la participació popular.
Els valencians són en aquest sentit capdavanters. Avans;ant-se als nord-americans, L. V. Aracil (1965) propasa el terme normalització lingüística per referir-se al
procés d'oficialització i difusió completa d'una llengua dominada a tots els ambits,
sobretot els públics, de la vida social d'un poble o Estat, procés que aniria aparellat
amb l'estandardització de la seva estructura interna (vegeu 7.3.3). La normalització
era vista com «Una resposta i una altemativa a la substitució» (Aracil1974: 40-41) i
com un procés en que era fonamental la participació popular. El terme sera repres
per d' altres autors en llengua catalana, els quals se serviran també del sintagma política lingüística (per exemple, Ninyoles 1975).
Perla seva banda, al Quebec també s'intentaran evitar les connotacions dirigístes de «planificació» i es proposara el terme aménagement linguistique, sota la inspiració de la «reordenació territorial» (aménagement du territoire). Així, 1' aménagement inclou també els:

del catala i el seu retrocés. En la mesura que siguin coherents entre elles, el conjunt
de les opcions d'una institució o un col·lectiu defineixen un model de política lingüística determinat (vegeu 7.4).
Qualsevol transformació de la realitat lingüística constitueix una actuació de
política lingüística o actuació glotopolítica. 2 Organitzar un curset d'alfabetització en
una llengua minoritzada, exigir de ser ates en una llengua i no en una altra per una
empresa privada, o editar un vocabulari infantil en una llengua en procés de substitució són intervencions o actuacions en el mercat lingüístic. L'impacte de cada actuació té a veure sens dubte amb les seves propies ambicions -no és el mateix fer una
llista d'uns quants mots que elaborar un diccionari normatiu-, ambla coherencia
deis criteris adoptats, amb la persistencia en 1' esfors; i amb la seva adequació a les
circumsttmcies. Pero allo que determina la transcendencia d'una actuació és, sobretot, la capacitat deis autors de 1' actuació per reeixir en els seus proposits, és a dir, el
seu poder d'imposar la seva opció per damunt de les altres existents.
Entenem_JJer_J2lauifl.ca!:.iáJingüí.s:ticq_~Lc¿~c~e f2rn1~! per J'g~géli!I!~ació, la posada en_Qractícá q:av.(lluació d'un conjuntcoherent d' actuacions de políticiiliiigüística
ad.res;~!"~~~ª~iñplir u.ns objectius e)(plí~its a~-lrártsf(jrmarlarealitatsociolingüística,.
aixfcom la qis.giplina que estu(lia aquestes practiques. En altres tehnes, la planifica::
cióTiñgilística es correspon amb «els esfors;os conscients per tal d'influir en el comportament deis altres en l'aprenentatge, en !'estructura i en les funcions de les varietats lingüístiques» (Cooper 1989: 183), sobretot en la mesura que aquests esfors;os
són maneres «explícites i sistematiques de resoldre o regular problemes lingüístics i
assolir objectius que hi estan relacionats, a través de la intervenció (institucional o
no) en els usos Iingüístics» (Christian 1989: 197).
La planificació coherent exigeix que s'hagin delimitat uns objectius i unes opcions entre les quals triar, i que s'hagin elaborat i aplicat unes mesures concretes i
avaluables. Tanmateix, la historia m ostra que la majoria de les actuacions de planificació lingüística als paYsos catalans -com arreu del món- s'han dut a terme de
manera isolada, amb escassa coordinació les unes amb les altres. Moltes vegades,
per exemple, l'elaboració d'una gramatica normativa, d'un diccionari bilingüe o
d'un Iexic d'especialitat no es veu seguida per cap mesura de difusió social, de manera que l' obra resta oblidada en un calaix omplínt-se de pols.

«esfor~os a mitja i llarg termini per aprofitar un recurs col-lectiu, ]'idioma o els idiomes, en funci6 de les necessitats i els interessos de la nació, d' acord amb un pla flexible
que orienti l'evoluci6 de la societat sense tractar-la bruscament sin6, ben al contrari,
maldant per aconseguir la seva adhesi6 i participaci6» (Daoust i Maurais 1987: 11 ).

Altres tradicions europees s'han ocupat d'analitzar les connexions existents entre les activitats de modificació conscient de les llengües, deis comportaments lingüístics i la realítat sociopolítica en que aquelles s'usen. Entre aquestes destaquen,
per exemple, la tradició occitanista, amb Robert Lafont i la revista Lengas; diversos
autors francesas, com ara Jean Baptiste Marcellesi, amb el seu concepte de la glotopolítica (Guéspin i Marcellesi 1986), Louis-Jean Calvet, ambla seva analisi dellligam entre la dominació política i social i la dominació lingüística (per exemple, a
Calvet 1974); el grup d'autors alemanys organitzats entorn de la revista OBST (Osnabrücker Beitrager zur Sprachtheorie), que estudien la «política de la llengua»
(Sprachpolitik) i la manipulació semantica del discurs polític.
Fins a quin punt és possible diferenciar entre la política i la planificació lingüístique§.?-N osaltre~__pr2.P2§~~.§.ent~~<!r.<?. P.~U!.l!J(ti~~-·ljngü.í,s.ticp la. d.etermi!l~~i9. del
pap~r gue han d~?J.yg_ªr.1~~ varietatslingüístiques en la competició social~n~~a comuÍliUrl'denaoa~ Molt sovíñfiiña poiídcaes cai:aeteritza per l'absencia de decisioni o
d'1iiteNéñcióñsexplícites; aquesta inhibició sol afavorir alguna de les parts implicades. De fet, «no existeix cap societat sense política lingüística, pero moltes polítiques existeixen implícitament i en absencia de planificació» (Eastman 1983: 6). El
govern espanyol, per exemple, opta perno afavorir 1' estandardització coordinada de
la llengua catalana i atorga la mateixa legitimitat als defensors de la unitat de la llengua catalana que als quila neguen. O' aquesta manera afavoreix la dialectalització

1.2.

ELEMENTS DE LA POLÍTICA I LA PLANIFICAC!Ó LINGÜÍSTIQUES

Tota llengua es troba imbricada en una matriu sociocultural, i és sobre aquesta
matriu que caldria intervenir quan s'actua en política lingüística. Ates que no existeix
una teoria que permeti preveure el canvi social en que se situa la planificació sociolingüística, i tenint en compte que els actors de la política lingüística no solen controlar la
totalitat dels factors -economics, polítics, demografics, urbanístics, etc.-, resulta
comprensible la dificultat de plantejar models de política lingüística - i encara més de
2. Emprarcm glotopolftic com l'adjcctiu corrcsponcnt al sintagma polftica lingllfstica scnsc ul'cgir-hi cap mntís
diferencial.
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planificació lingüística- coherents i nítids. La intervenció en política lingüística hauria d'identificar les tendencies dominants del canvi social per tal d'empeltar-hi la
propia actuació. Els tecnics en política i planificació lingüística haurien de ser tan
habils como els publicitaris, que se solen comparar amb els surfistes: tenen un producte, observen les onades sociologiques o culturals que vénen i quan veuen que una és
potent i creuen que tindra un fort impacte, s'hi enfilen. Aquesta tasca d'identificació
pressuposa una feina previa integradora de visions de diferents branques. Malgrat tot,
qui actua en política lingüística, com !'economista, treballa amb forces que no controla i no esta en condicions de fer de cap manera previsions exactes. La guia de sis factors que proposem tot seguit (adaptant-la de Cooper 1989: 98) pretén facilitar l'analisi
comparativa de les polítiques lingüístiques.
1) Qui en són els actors?
11) En quins comportaments intenten influir?
III) Per a quina gent?
IV) Pera quins objectius?
V) En quines condicions?
VI) Per quins mitjans?
VII) Amb quins efectes?
1.2.1.

Els actors de la política lingüística

Podem diferenciar els actors de la política lingüística sobretot segons dos criteris. En primer lloc, segons els capitals que tenen: economics, socials, simbolics, culturals. En segon lloc, segons el poder que aquests capitals els proporcionen. En el
cas de les elits formals, el seu poder esta reconegut oficialment, com acorre en el cas
dels presidents de govern, els diputats, els directors d' es cola, els jutges, els directors
generals, etc. Al grafic 1 (vegeu infra), les persones que ocupen els poders legislatiu,
executiu i judicial són les elits formals de 1' estat. Convé diferenciar aquests poders
segons l'abast territorial de les seves competencies, sigui central, regional, local. Al
costat deis poders públics, hi ha d'altres sectors influents, com els actors del món
economic i deis mitjans de comunicació de masses, que no decideixen directament
la política lingüística pero que disposen de grans capitals economics, socials i culturals, de manera que poden fer sentir la seva veu a favor deis seus interessos -tenen
grans capítals simbolics. Finalment, hi ha al tres actors, més allunyats de 1' estat i amb
menys capitals: es tracta dels individus i els grups provinents d'associacions i moviments sense dependencia oficial o estatal.
La diferencia entre els plantejaments derivats de la planificaciólingüística i els
plantejaments més participatius té la seva maxima traducció en parlar dels actors de
la política lingüística. D'una banda, els enfocaments planificadors conceben la política lingüística com una activitat duta a terme per institucions de caire estatal i paraestatal, les quals, d'acord ambla seva funcíó d'organitzadors de la vida pública,
prenen decisions que incideixen en la vida social. Des d' aquesta posició (cf. Bastardas 1996b) s'entén que la transformació sociolingüística emanada de les polítiques
lingüístiques comen9a essencialment als maxims organs de l'estat, els quals elabo-
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Els actors·de la política lingiifstica.

ren les disposicions legals i executives necessaries perque aquests canvis afectin en
primer lloc les comunicacions institucionalitzades de dependencia oficial, tals com
les relacions juridicoadministratives, 1' ensenyament reglat, els mitjans de comunicació de dependencia pública, etc. (vegeu 7.1.2.2). Les transformacions en aquestes
comunicacions són seguides -de vegades perque ho preveu la mateixa legislació,
altres vegades per un cert efecte d'arrossegament- perles comunicacions institucionalitzades de dependencia no oficial, és a dir, per les relacions de la vida pública
no dependents directament de les institucions governamentals tals com la vida
economica, els mitjans de comunicació privats, les relacions formals en la vida associativa, etc. Finalment, l'abast de les transformacions sociolingüístiques impulsarles
perles institucions arriba a modificar fins i tot les relacions interpersonals més informals, o sigui les que els ciutadans mantenen en tant que persones privades. Aquest
enfocament de dalt a baix o descendent poua sovint en l'estudi diacronic de com
s'han dut a terme les polítiques lingüístiques reeixides als estats nació existents, i és
ampliament majoritari entre els especialistes en política lingüística anglOfons i
francOfons. Als territoris de llengua catalana ha conegut un cert exit sobretot a Catalunya a partir de l'establiment de l'administració autonomica.
En una posició clarament alternativa a aquest plantejament, hi ha autors que consideren central el paper de la societat civil-en termes d' acceptació, de resistencia i/o
de creació activa d'altematives- en la dinarnica de la política lingüística, per tal com
les iniciatives deis poders polítics, economics, medUttics, etc., poden ser contrarestades per una adequada organització de la comunitat. Per als defensors d'aquesta perspectiva, les organitzacions de la societat civil poden i han d'incidir de forma efectiva
en les ideologies i els comportaments de la població. Aquest enfocament, que denominarem de baix a dalt o ascendent, destaca la necessitat de potenciar la lleialtat lingüís-
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tica i els comportaments individuals i col-lectius afirmatius en favor de la llengua defensada. La política lingüística concebuda en aquests termes esdevé una eina d'alliberament de les comunitats minoritzades i per al progrés social. Les posicions ascendents en política lingüística solen partir de comunitats en procés de substitució lingüística, i provenen molt sovint de plantejaments que combinen la perspectiva
academica amb l'acció civicopolítica. No és pas per casualitat que aquests plantejaments es troben a I' origen de la sociolingüística catalana, especialment a Valencia.
En la mesura que les decisions de política lingüística afecten el conjunt d'una
societat, probablement cal saber trobar el punt d' equilibri just entre els enfocaments
descendents i ascendents: una política impulsada perles institucions sense cap pressió social favorable té moltes probabilitats de diluir-se en l'apatia; unes iniciatives
populars que no assoleixen mai un cert grau de capacitat operativa acaben esvaint-se
en la inoperancia.
Cap política lingüística no pot estudiar-se de manera ai'llada del seu context d'aplicació. El disseny de les polítiques lingüístiques té molt a veure amb la complexitat organitzativa de la vida deis estats modems. Als estats democratics, la definició de qualsevol
política (lingüística) depende l'equilibri entre els diversos poders de l'estat, i no pas d'un
de sol. Les societats contemporanies viuen processos de redistribució de poders entre organismes d' abast internacional, nacional, regional o federal, i fins i tot local, la qual cosa
retalla l'antiga llibettat de moviments deis governs deis estats nació. En aquesta secció
intentarem dibuixar sumanament la relació entre els més impmiants d'aquests actors.
En un estat democratic, un parlament (el poder legislatiu) pot proposar una determinada línia d'actuació, la qual pot fins i tot anar en contra de la voluntat del govem (el poder executiu) en el casque un parlament imposi una determinada política
a un govern amb minoría parlamentaria; cap deis dos poders és totalment lliure d' actuar com li convingui, jaque sempre han de tenir en compte la possibilitat que algú
-una institució o una persona privada- recorrí al poder judicial per tal de valorar si
la línia política propasada s' adiu amb 1' ordenament legal del país.
Aquest esquema es complica enormement en la mesura que els estats moderns
avancen cap a models polítics més descentralitzats i amb més lligams intemacionals.
D'una banda, la descentralització política implica la multiplicació deis poders legislatius i executius cap a unitats polítiques d' abast geografic més redu'it que 1' estat (estats federats, comunitats autonomes, diputacions provincials, comarques, entitats
metropolitanes, etc.). Cadascuna d'aquestes entitats adquireix unes determinades
competencies jurídiques per definir la se va actuació i, per tant, té un grau de llibertat
-molt variable- en la concreció d'una determinada política lingüística. D'altra
banda, els processos d'integració economica i política supraestatal (Unió Europea,
Nafta, Mercosur, etc.) condueixen a l'aparició d'organs de coordinació i decisió
conjunta que plantegen nous límits a les actuacions deis estats.
Finalment, val a dir que una cosa és el disseny de les polítiques i una altra la
se va aplicació practica. Els estudis en polítiques públiques es tan fent evident que els
aparells estatals no poden ser considerats meres corretges de transmissió de les decisions deis poders que esmentavem. Així, cada cop és més ciar que, dins del marc de
les directrius rebudes, els esglaons intermedis i inferiors de 1' administració disposen
una capacitat d'actuació forr;a autonoma.
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Al costat d'aquestes institucions estatals, hi ha tota una altra serie d'institucions
o actors socials que solen intervenir en el disseny de les polítiques lingüístiques i que
queden englobats en el que denominem la societat civil. Els poders economics i mediatics (i d' altres, com ara les jerarquies religioses) tenen formes potentíssimes de
fer valdre els seus interessos, bé sigui infl uint damunt de 1' opinió pública, bé sigui
pressionant damunt deis poders estatals. Els sindicats, les associacions de militancia
lingüística, les organitzacions no governamentals en general, etc., poden tenir un paper rellevant a l'hora de definir les polítiques lingüístiques.
Vista 1' enorme complexitat del disseny i aplicació de les polítiques lingüístiques,
no resulta gens sorprenent que els pa'isos democratics coneguin una quantitat important de contradiccions en aquest terreny. Les ideologies i els interessos contraposats es
tradueixen en conflictes obetis entre institucions públiques i privades i entre aquestes i
els més diversos grups d'interes a qualsevol nivell. Els territoris de llengua catalana en
són una mostra excel·lent, jaque practicament tots els actors de la política lingüística
hi han dit la se va en alguna ocasió. Són pro u conegudes les desavinences entre els organs centrals de l'estat i els govems autonomics per qüestions lingüístiques, desavinences que els han dut repetides vegades a demanar el dictamen deis tribunals Suprem
i Constitucional. Pero les actuacions provenen de molts altres ambits. Ajuntaments
com el de la ciutat de Valencia adopten una ortografía per al cataH'l que no coincideix
amb la normativa -oficial- que el govem autonomic fa ensenyar a les escales, i que
presenta discrepancies ambla usada per d'altres institucions autonomiques. Mentrestant, a 1' Aragó de parla catalana hi ha ajuntaments que declaren l'oficialitat del catala
abans que aquesta sigui reconeguda pel parlament autonomic, que té reservada aquesta competencia i que inicialment s'hi oposa. Poc després, pero, i empes per un parlamenten que no té la majoria, aquest mateix govern autonom es veu forr;at a acceptar
l'oficialització del catala i l'aragones. També els grups economics de pressió han fet
valerla seva for9a en múltiples ocasions, com ara 1' any 1997, quan diverses associacions empresaríals van amena9ar de recórrer la Llei de política lingüística del Parlament catala si aquesta introduYa alguna obligatorietat d'etiquetar en catala. En aquesta
cas, les seves pressions van anar acompanyades de les oportunes gestions prop deis
organs de BrusseJ.les, els quals van aconseguir modificar els plantejaments deis redactors de la llei ambles seves -poc- velades amenaces d'oposar-s'hi formalment. Finalment, també els particulars han dut els govems als tribunals, com va passar amb les
actuacions contra la Llei de normalització lingüística de 1983 del Parlament de Catalunya, llei recorreguda fins al mateix Tribunal Constitucional per un grup de ciutadans, amb el suport d' alguns grups polítics i mitjans de comunicació favorables a les
seves tesis.
Les tasques de política lingüística les fan persones i institucions de tipus forr;a
diferent a cada comunitat. En algunes comunitats aquestes tasques recauen essencialment en els poders públics, que determinen les llengües oficials o les llengües
vehicle de l'ensenyament. Un cop marcats els grans eixos de la política lingüística
del país, els poders públics poden crear organismes especialitzats per tal que s' encarreguin de tates o de part de les tasques més tecniques de planificació. Així, en els
casos del frances, el castella o el catala, la normativització de la llengua depen d'academies oficials de la llengua com ara 1' Académie Franr;aise, la Real Academia Es-
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pañola i l'Institut d'Estudis Catalans, respectivament. Habitualment, aquests organismes reben la maxima autoritat normativa de mans de l'estat en allo que té a veure
amb la fixació del corpus, i esdevenen organs consultius en allo que té a veure amb
la planificació de 1' estatus i 1' adquisició.
Pero les activitats més tecniques i lingüístiques no queden restringides necessariament a les institucions govemamentals. De fet, bona part de la tasques de codificació del corpus de moltes llengües han estat realitzades per individus o institucions privades amb un suport institucional migrat. Des de l'inici del cristianisme, els
missioners han codificat centenars de llengües per tal de poder-hi traduir els textos bíblics; recordeu que l'alfabet glagolític -antecedent del ciríl·lic- fou creat pels sants
Ciril i Metodi. Les dues normes principals de 1' occita modem són obres més aviat personals: d'una banda, hi ha l'occita felibre, basat en les convencions francesitzants; i de
l'altra, la norma occitana més etimologista de Lois Alibert. El renaixement de l'hebreu modem, per la se va banda, té el seu origen en 1' activitat de Ben Yehuda, el qual
va participar de forma cabdal tant en la planificació del corpus com en la reimplantació d'aquesta llengua coma vehicle de comunicació habitual entre les colonies jueves
que anaren a instal-lar-se a Palestina a principis de segle. I val a dir que no cal que una
llengua estigui en situació precaria perque els govems no n'assumeixin la planificació: la codificació lexicografica i ortografica de 1' angles no ha estat mai duta a terme
per una institució oficial, i la seva adaptació als EUA (en casos com ara color, theater,
program, etc., en comptes deis britanics colour, theatre, programme, etc.) respon a
l'actuació d'una empresa editorial privada i a I'exit que va assolir entre el seu públic.
Així, una part significativa de les actuacions glotopolítiques poden ser obra
d'un sol individuo d'un grapat d'entusiastes. Tanmateix, l'exit de !'empresa depen
de la capacitat d'aquests individus de transformar les seves opcions en normes socials, ésa dir, d'institucionalitzar el producte de la seva planificació de manera que
s'incorpori al comportament de la comunitat. Heus ací la diferencia entre els resultats deis moviments de reviscolament de l'occita i de l'hebreu. Els occitanistes no
van aconseguir mai que les se ves propostes fossin assumides perla majoria de lapoblació. Per contra, la proposta de recuperar l'hebreu fou recollida perla política lingüística oficial del moviment sionista.

Igual com succe"ia amb els actors, en analitzar els comportaments sobre els
quals s'intervé cal diferenciar entre les comunicacions institucionalitzades i les
comunicacions individualitzades. Les comunicacions institucionalitzades són les
que tenen lloc quan els parlants actuen en qualitat de membres d'una organització, una empresa, un servei públic, etc. Les comunicacions individualitzades, en
canvi, són aquelles que es produeixen en els ambits de relacions interpersonals,
de caire privat.

1.2.2.

Sobre quins comportaments s'influeix?

H. Kloss (1969) va propasar una distinció essencial entre la planificació del
cmpus i la planijicació de l 'e status. En la planificació del corpus, s' infl ueix en aspectes fonetics, morfosintactics, lexics i discursius de 1' estructura de la llengua. Es
tria una (orto)grafia, es fixa una varietat normativa, s'elaboren uns llenguatges d'especialitat, etc. En la planificació del' estatus s' influeix en les funcions i usos lingüístics: es decideix quina llengua és oficial, de quins drets lingüístics disposaran els
parlants, en quins camps socials s'usara més una llengua que una altra, etc. Cooper
(1989: 45) afegeix un tercer gran aspecte de la planificació: la planificació de l'ensenyament, és a dir les intervencions en el disseny deis models Iingüístics en 1' ensenyament: currículum lingüístic escolar, metododologia, aprenenentatge de llengües
estrangeres, etc.

Tria de llengües i atenció al client

En uns grans magatzems, els venedors són ensinistrats per presentar una imatge
de la casa homogenia en la manera de vestir -van uniformats-, en la manera de
presentar els productes, i en la manera d'atendre la clientela. En les seves relacions
institucionalitzades, aquests venedors sovint reben instruccions precises de com
adregar-se al client: per exemple, cal abordar-lo de manera que el que era un mer
observador es comprometi amb una compra («en que el puc ajudar?») i sempre
s'ha de suggerir al client que hi ha més coses per comprar, amb fórmules com ara
«que més li poso?» o ••alguna cosa més?». En aquest context, les instruccions de
tria de llengües (••cal adaptar-se a la tria lingüfstica del client») poden formar part
de les normes de !'empresa.

La legislació lingüística catalana no incideix en les comunicacions individualitzades, i només intervé indirectament en les comunicacions institucionalitzades. Per
exemple, l'article 32 de la Llei de política lingüística de Catalunya de 1998:
«l. Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d'estar en condicions
de poder atendre els consumidors i consumidores quan s'expressin en qualsevol de les
llengües oficials.»

Contra allo que s'havia demanat des d'alguns sectors, la Llei no consagra el
principi de disponibilitat lingüística, segons el qual 1' empresa hauria d' estar en condicions d' atendre el client en la llengua oficial que aquest preferís. L'únic que s' estableix és que !'empresa ha de poder atendre els clients s'expressin en la llengua que
s' expressin. Tot i que indirectament, aquest article pot tenir conseqüencies en lapolítica de personal de les organitzacions, les quals necessiten disposar de persones capaces d'entendre les dues llengües oficials.
Una altra qüestió que cal analitzar és en quin aspecte sociolingüístic s'intervé:
els aspectes ideologics (consciencia i avaluació), la competencia i els usos. La consciencia es refereix al coneixement de 1' existencia d 'una realitat lingüística; 1' avaluació significa que respecte a aquesta varietat es té una opinió o valoració. Pel que fa a
les competencies i usos, convé detallar a quins nivells es volen assolir.
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Consciencia, avaluació, competencia 1 ús: una intervenció en els programes
d'intercanvi universitari
Una campanya destinada als estudiants inscrits en programes d'intercanvi europeu
que vénen a una universitat de !lengua catalana hauria d' afavorir que aquests estudiants sapiguen que s'hi usa la !lengua catalana (consciencia), que ho valorin positivament -o almenys no negativament, entenent-ho com a mostra de diversitat cultural que pot enriquir el se u currfculum (avatuació)-, que arribin a ten ir un cert nivell
llindar de catala (competencia) de manera que puguin assistir a les classes i integrar-se plenament en la comunitat universitaria (ús).

3.

4.

1.2.3. La població destinataria
Una determinada política lingüística pot adre~ar-se a la totalitat de la població
d'una entitat política, com fa la Constitució Espanyola en afirmar, en relació ambla
llengua castellana, que «Tots els espanyols tenen el deure de coneixer-la i el dret
d'usar-la.» (art. 3), pero també pot visar~ne només un segment, com feren els jueus
en revernacularitzar l'hebreu només en la seva comunitat.
Les primeres actuacions de política lingüística de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya s'adre~aven a tota la població amb
campanyes del tipus «La Norma» o «Depende tu». Des de la segona meitat deis 80
han predominat les campanyes de caracter sectorial com «El catala sobre rodes»,
adre~ada al camp de 1' automoció, i «Posa' tal nivell», destinada sobretot a aprenents
adults de catala.
1.2.4.

a)

Pel que fa als objectius relacionats amb el corpus:

l.

La normativització o fixació d'una norma lingüística en qualsevol deis seus
nivells: l'adopció d'un sistema d'escritura (llatí, ciríl·lic, arab, devanagari,
etc.), la fixació d'una ortografía, l'elaboració d'una ortología, d'una
gramatica normativa (de vegades denominada gramaticalització) o d'un
diccionari normatiu, etc. Estretament lligada a la normativització hi ha
1' estandardització, que tractarem més en detall a 1' apartat (7 .2.6).
La purificació o depuració lingüística, adre<;ada a des triar els mots o les estructures lingüístiques considerades correctes i les considerades incorrectes d'acord amb determinats criteris (vegeu les ideologies lingüístiques al
capítol4).

2.

L' elaboració terminologica i estilística, destinada a generar - i seleccionar, en cas de concurrencia d'alternatives diverses- els termes i els recursos fraseologics i de registre necessaris per desenvolupar les activitats tecniques, científiques, literaries, etc.
Les reformes lingüístiques, mitjan~ant les quals les comunitats que disposen d'una norma es plantegen canviar~la segons els seus interessos. La reforma pot tenir objectius modestos, com ara l'acord d'unificació ortografica del portugues de finals deis 80 entre els paYsos lusOfons o la reforma
d' alguns aspectes ortografics de 1' alemany de mitjan anys 90. Pero la refor~
ma pot tenir un sentit molt més radical, comen el cas de 1' occidentalització
i desarabització del turc promoguda per Atatürk, que va comportar que
avui un parlant de turc no pugui entendre els textos de l'epoca imperial sense estudis especialitzats. Les reformes poden propasar-se per superar els
desfasaments ocasionats pel caracter conservador de la norma enfront del
dinamisme essencial de tota llengua viva; també poden intentar simplificacions davant d'allo que es percep comuna norma -sobretot una ortografía- massa complicada.

b)

Pel que fa als objectius relacionats amb 1' estatus:

l.

L'ojicialització d'una varietat. L'oficialització sol conespondre's amb
l'acceptació d'una varietat lingüística coma utilitzable per l'administració
i pels ciutadans en les seves actuacions administratives, jurídiques, registrals, etc. L' oficialització pot ser enunciada explícitament als textos legals,
fins i tot a la Constitució, pero també pot existir de jacto sense aquesta declaració. Les diferents modalitats d' oficialitat poden conduir a regims d' oficialitat amb una llengua única, a regims de cooficialitat, on 1' administració ha de dur a terme les seves activitats en totes les llengües oficials, a
regims de doble oficialitat, on l'administració pot servir-se bé d'una llengua, bé d'una altra, sense necessitat de recóner sistematicament al bilingüisme, etc. (vegeu dret lingüística 1.2.2.2).
La promoció de l'ús d'una varietat implica que els promotors d'una política
lingüística determinada afavoreixen la utilització d'una varietat en un ambit
determinat o en general. Habitualment la promoció de l'ús sol afectar ambits institucionals i oficials. Així, la Corporació Catalana de Radio i Televisió estipula que els seus locutors han de parlar catala en entrevistar castellanoparlants. També hi ha mostres de promoció de la transmissió lingüística
intergeneracional, o de les avaluacions i l'ús lingüístic en situacions interpersonals, com ara la campan ya de la Norma de principis deis 80, adre~ada
a promoure l'ús de la llengua també en contextos informals.

Els objectius

La diversitat de camps socials en que poden actuar la política i la planificació
lingüística fa molt difícil d' anibar a una enumeració tan cada deis seus objectius possibles. Seguint la divisió apuntada entre corpus, estatus i adquisició, podem assenyalar-ne els objectius més comuns:
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2.

Tal com veurem més endavant, els objectius finals d'aquestes mesures poden ser
aconseguir la unificació lingüística d'un tenitori mitjan~ant una llengua detenninada
tot fent desapareixer les altres llengües que s'hi parlen, aconseguir el capgirament de
la substitució lingüística o, fins i tot, el renaixement d'ümi llenguaja exti,~gida.
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e) Finalment, la planificació lingüística de l 'ensenyament s' encarrega d' establir els models escolars que permetran l'adquisició i, sovint, l'ús ulterior d'unes determinades varietats. 3 Parlem d'ensenyament monolingüe quan l'escola usa una sola
llengua coma vehicle d'instrucció, id' ensenyament bilingüe o plurilingüe quan en
fa servir més d'una. Hi ha nombrosos models lingüístics el' ensenyament: els models
de transició, en que es comen9a en una llengua per anar adoptant-ne una altra progressivament, els models de manteniment, en que s'intenta refor9ar una llengua socialment feble, o els models d' enriquiment, en que s'intenta bilingüitzar els parlants
d'una llengua dominant en una altra (estrangera o subordinada). La planificació de
1' ensenyament pot adre9ar-se a la bilingüització total, a la bilingüització parcial (només oral, només escrita), o a la monolingüització -mitjan9ant el descoratjament de
l'ús d'alguna varietat lingüística. El model d'escola no és independent de la realitat
socio lingüística en que s' aplica, i només pot avaluar-se en relació amb el se u context
social (Vila 1998).

tuació geografica i ecologica, etc.- són factors relativament més duradors. Així la
franja mediterdmia deis pa'isos catalans, perla seva prosperitat economica amb reJació al seu entom peninsular, i per l'especialització turística, ha atret població al·lOfona primer de la resta de la Península i més recentment tant de 1'Europa central i occidental com africana.
Els factors culturals es refereixen als habitus, als valors i les ideologies de la comunitat en qüestió, els quals poden ajudar tant a comprendre els comportaments individuals coma analitzar-ne les macrodecisions polítiques.
Els factors informacionals són les dades que es necessiten per prendre decisions
corre.ctes. Tot i el nombre creixent de recerques sociologiques, els govems solen de. cidir sovint sense gaires elements de judici sobre l'acceptabilitat de les seves intervencions.

Autors com ara Cooper (1989) o Tollefson (1991) recorden que les decisions
adoptades pels planificadors lingüístics poden tenir seriases conseqüencies de tipus
social. Les convencions ortografiques, per exemple, esdevenen filtres socials, jaque
només aquells que disposen de pro u capitals economics per permetre' s una escolarització llarga i costosa poden aspirar a dominar-les.
Objectius lingüístics i extralingüístics no tenen per que estar renyits, tot i que la
dinamica política pot afavorir que els uns es facin més palesos que els al tres. Resulta
per tant sempre convenient de tenir ben present quina era la definició del probl~~a
(vegeu 7.2.1) que hom es plantejava resoldre. Per exemple, en el cas de la pohtrca
lingüística escolar a Catalunya, el problema i els objectius implícits eren evitar la divisió social (i els hipotetics conflictes que aquesta divisió podría plantejar) fins i tot
per damunt de la simple extensió del coneixement i ús de la llengua catalana, com a
mínim per a una part molt significativa dels actors de la política lingüística catalana
(Argelaguet 1997).

Un deis aspectes essencials d'una política lingüística és comes prenen les decisions. En els models polítics autoritaris solament tenen participació alguns determinats sectors de població. En canvi, les polítiques democratiques aspiren a donar cabuda al conjunt de la societat (vegeu 7.4).
Tot adaptant les propostes de J. C. Corbeil (1983), podem enunciar una serie de
principis reguladors de les influencies lingüístiques que convé tenir presents en plantejar les actuacions en política lingüística. Es tracta d'uns principis senzills que permeten preveure en certa mesura com maximitzar les actuacions i com explicar algunes de les resistencies que poden apareixer.

1.2.5. En quines condicions s'intervé?
Una intervenció en la llengua no és una tasca de laboratori sinó que es dóna sota
certes condicions específiques en cadascun deis camps socials. Podem diferenciar
quatre tipus de factors recurrents: els situacionals, els estructurals, els culturals i els
informacionals.
Els factors situacionals es refereixen al conjunt dels factors més aviat inestables
¡ de curta durada que formen el marc de la conjuntura historica. En són exemples, la
situació economica, els resultats electorals o les ofertes tecnologiques (per exemple,
en !'oferta de telecomunicacions). El fet que una minoria «blavera» proporcioni la
majoria absoluta en el Parlament autonomic valencia, per exemple, pot condicionar
la política lingüística del govem autonomic.
Els factors estructurals -el sistema economic, les pautes demografiques, la si3.

CJ'. Bakcr (1992); Paulston (cd.) (1992); Arnau, Comcl, Scrra i Vil a (1992).

1.2.6.

Per quins mitjans?

Príncipi de convergencia: 1' impacte de 1' actuació reguladora sera més gran
en la mesura que tots els factors afavoreixin una mateixa opció; la diversitat
de propostes afebleix l'actuació.
b) Principi de la dominancia; !'impacte deis actors socialment dominants sera
superior al deis actors socials no dominants.
e) Principi de la persistencia o de la inercia social: els comportaments socials
i lingüístics ten en tendencia a reproduir-se; el can vi resulta més costós que
la innovació.
d) Principi de la coherencia interna del sistema lingüístic: per damunt de la
variació intrínseca a qualsevol idioma, el propi sistema de la llengua té
unes exigencies de coherencia interna que fan que es rebutgin algunes opcions de manera espontania; hi ha solucions lingüístiques que no poden
reeixir si no és violentant profundament els principis del sistema i que necessariament pass aran per una adaptació al sistema receptor (per exemple,
els manlleus de llengües amb fonetica incompatible amb la llengua receptora).
a)

Cal establir una diferencia fonamental entre les actuacions de política lingüística explícita i les conseqüencies glotopolítiques derivades d' al tres mesures. Les actuacions de política lingüística explícita s'adrecen fonamentalment a organitzar en
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primer lloc la realitat sociolingüística d'acord amb uns criteris manifestats de
manera oberta. Així, l'adopció oficial d'una ortografia secessionista peral valencia
en un ajuntament, o el rebuig al' oficialitat del cata! a a la Franja constitueixen actuacions de política lingüística explícita. Hi ha d' al tres formes d' intervenir en la realitat
social que no semblen adre<;:ar-se primordialment a l'organització sociolingüística
pero que hi poden tenir efectes contundents. La creació d'un cos funcionarial únic
pera tot un estat, la lliure circulació de persones a la Unió Europea, la distribució
equitativa o asimetrica deis infants d'origen no europeu perles escoles públiques i
privades d'una ciutat, o (en un sentit contrari) la creació de nous barris homogenis
per a la població immigrant, són causes de tendencies sociolingüístiques que poden
tenir tanta repercussió com les mesures de política lingüística més explícites. Les
conseqüencies glotopolítiques derivades de mesures extralingüístiques poden ser
contrarestades tant amb mesures explícites com amb noves actuacions derivades.
Una mesura explícita correctiva de la unificació funcionarial pot ser !'exigencia del
coneixement d'una llengua determinada per tal d'optar a les places de funcionar·i
d'una zona determinada. Una mesura correctiva derivada pot consistir a reestructurar el cos funcionarial de manera que tant la incorporació de nous funcionaris com la
seva mobilitat quedin en mans de poders inferiors als centrals, poders que funcionin
per defecte en la llengua territorial i que en facin per tant un requisit natural.
El tipus d'intervenció realitzada pot variar enormement i non' oferirem pas una
llista exhaustiva. Les actuacions menys costases solen ser les mesures emblematiques, tals com adoptar un nom en una llengua reces si va pera una institució o una publicació que usa la llengua substituent com a eina de ~reball principal (per exemple,
denominar Dáil o garda el parlament i la policía d'Eire -República d'Irlanda-,
país majoritariament anglüfon). De més conseqüencies practiques són les actuacions
penalitzadores i sancionadores, les quals reprimeixen unes tendencies per imposarne unes altres. N'és exemple la prohibició d'usar oficialment altres llengües que el
frances a Fran<;:a. Contraries a aquestes són les actuacions despenalitzadores, que
obren la porta a usos anteriorment proscrits, com, per exemple, permetre l'ús oficial
de noms propis en llengües no oficials. Tant les unes com les altres poden constituir
actuacions afirmatives o de discriminació positiva, dissenyades per pal·liar unes
desigualtats considerades injustes, bo i donant suport al grup considerat desafavorit.
Així, els ajuts generics a la publicació d'obres en catala o les múltiples lleis de protecció i foment del cinema espanyol constitueixen esfor<;:os de correcció del mercat.
Aquests esfor<;:os parteixen de la base que la situació del mercat privilegia exageradament un sector (!'editorial en castella, el mediatic anglosaxó, etc.) i intenten possibilitar la competencia permetent la subsistencia del més feble. L'adquisició pública
de llibres editats en llengües de difusió restringida (llengües escandinaves, catala,
aranes, etc.) constitueix una mesura con·ectora d'aquesta mena.
La natura de les mesures adoptades depen sobretot del tipus d'actor. Les autoritats estatals tenen al seu abast mesures de tipus molt divers, que van des de la distribució pressupostaria fins a la legislació, passant pel control de les empreses públiques, determinades formes d'intervenció en les empreses privades, etc., per intentar
influir en la determinació d'una política lingüística. Els grups de pressió no estatals,
en canvi, disposen d'altres capitals i segueixen altres vies. Els mitjans de comunica-
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ció, pels seus potents capitals simbolics, poden configurar 1' opinió pública en reJació amb una qüestió publicant editorials, articles d' opinió, i fins i tot enquestes favorables o contraries a una mesura determinada. Els grups empresarials disposen de
capitals economics i socials suficients per controlar -part deis- mitjans de comunicació i afavorir o oposar-se a les mesures de política lingüística deis altres actors.
Les associacions d' acti visme lingüístic, per la se va banda, sol en disposar d' escassos
capitals simbolics. La seva intervenció en la definició de les polítiques lingüístiques
ha de passar perla imbricació en el teixit social, la creació d' opinió a nivelllocal, la
seva utilització imaginativa deis recursos a l'abast per accedir al més gran nombre
de públic --com les accions espectaculars per atreure l'atenció deis mitjans de comunicació-, l'ús de mitjans de comunicació de baix cost com ara butlletins i pagines web, etc. De fet, l'exit de les organitzacions d'activisme lingüístic es basa tant en
la creació de les contraelits comen l'organització d'un gran nombre d'activistes i
simpatitzants. Els mitjans de comunicació de masses o el sistema escolar obligatori,
pel qual passen tots els ciutadans, solen ser els més efectius per fer coneixer una innovació -per exemple, el coneixement d'una llengua. En canvi, les xarxes de reJació interpersonal, més horitzontals i menys jerarquitzades, són el canal més efectiu
perque s'arribi a usar efectivament un codi lingüístic i anelin ideologies positives
envers aquesta varietat.
1.2.7.

Amb quins efectes?

Finalment, cal examinar quins efectes té una determinada política en les ideologies, els comportaments i els usos lingüístics. Per exemple, podem diferenciar els
efectes a curt termini deis efectes a mitja i llarg termini; podem classificar els efectes
segons si afecten el repertori lingüístic -la introducció d'un moto construcció noves- o afecten els comportaments no lingüístics, com el nombre de visites turístiques o d'establiments de seus d'empreses transnacionals; podem diferenciar entre
els efectes buscats per un pla explícit d'aquells efectes no buscats, etc. Des de la planificació lingüística la fase de 1' avaluació intenta descriure sistematicament aquests
efectes d'una intervenció sociolingüística (vegeu 7.2.2.6).

2.

Les fases de la planificació lingüística

Al comen<;:ament del capítol 7 hem recordat la definició de Cooper (1989: 183)
segons la qua! la planificació lingüística es correspon amb «els esfor<;:os conscients per tal d'influir en el comportament deis altres en l'aprenentatge, en !'estructura i en les funcions de les varietats lingüístiques». Hem vist també que el terme planificació prevé d'un corrent que considera que aquestes activitats són eminentment governamentals, habitualment ordenades i adre<;:ades de manera minuciosa a la consecució d'uns objectius clars. El Pla general de normalització lingüística aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura
1995), que inclou les grans línies de la política lingüística d' aquesta institució i detalla uns objectius generals, sectorials i específics, unes mesures'd'actuació, uns
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organismes executors i uns de consultius, etc., constitueix una mostra de 1' activitat
planificadora d' aquesta mena.
S'han proposat diversos models del que hauria de ser una actuació ben planificada en política lingüística. Aquests models solen partir del suposit que el pla és dut
a terme per una autoritat govemamental, la qual cosa equipara la planificació lingüística a la realització de polítiques públiques. En aquesta línia, i basant-se en
l'analisi classica de les polítiques públiques, Argelaguet (1996) suggereix l'esquema
següent per a la planificació lingüística: 4

deis jutges reticents a aprendre'l. En altres mots, intenta que una situació no sigui
percebuda com a problema per evitar que pugui arribar a resoldre' s. Ben al contrari,
1' extensió de 1' ús del catala al sistema judicial permetria als catalanoparlants de parlar la se va llengua en aquest ambit i afavoriria professionalment els jutges disposats
a aprendre aquesta llengua. En la mesura que aquesta segona posició guanyi adeptes,
la falta de coneixement de catala entre els jutges esdevindra un problema que caldra
resoldre i, per tant, plantejar de forma adequada.

l.
2.
3.
4.
5.
6.

La selecció del problema.
La definició del problema.
La formulació de les línies d'actuació.
La posada en practica.
L'avaluació de les actuacions.
L'acabament o el replantejament de la política adoptada.

2.2.
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LA DEFINICIÓ DEL PROBLEMA

La decisió d'incloure o no unes qüestions lingüístiques determinades en la discussió constitueix el primer pas per plantejar una actuació realment planificada. Allo
que pera un sector de la població constitueix un obstacle que cal superar, pera un altre
sector opera determinats actors socials pot no constituir cap problema o passar a l'últim lloc de la seva llista de priotitats. De fet, no sempre resulta evident que una situació determinada constitueixi un problema de prou magnitud perque sigui abordat pels
poders públics o per institucions privades. En bona mesura, la realitat no és allo que
mostren les xifres «objectives» sinó més aviat allo que perceben els seus actors. Així,
per exemple, el fet que el sistema escolar a Luxemburg comenci funcionant en luxemburgues, continu'i després en alemany i acabi, cap al final de 1' ensenyament secundari,
tenint el frances com a llengua vehicular no és viscut per la població luxemburguesa
com un problema que calgui resoldre, probablement perque aquesta situació no posa
en perillla seva identitat nacional i els permet diferenciar-se simultaniament deis seus
veYns francesas i alemanys. Més a prop nostre, la manca d'ensenyament en catala i la
inexistencia d'un sistema propi d' ensenyament no ha estat percebut a Andorra com un
problema que calgués superar fins fa poques decades.
En la selecció de que és i que no és. problema hi ha sovint en joc interessos contraposats. Així, quan el portaveu d'una associació de jutges afirma que no saber catala no és cap problema per exercir als territoris de llengua catalana, que el que cal
«és gent preparada i no gent que sapiga un idioma» i que, en conseqüencia, la seva
associació recorrera contra el reglament que comptabilitza el coneixement del catala
com un merit professional (A vui, 24/I/98: 14), intenta mantenir un statu quo que impedeix la normalització del catala, pero que afavoreix les perspectives professionals

Entenem per «definir el problema» el conjunt d'operacions destinades a establir
quina és la qüestió concreta a que cal enfrontar-se. Aquesta etapa inclou tant la definició de les causes del problema com de les seves conseqüencies, i és el moment que
assenta la legitimació de 1' acció. És en funció de com es defineix el problema que
s'enfocara com s'hi respon.
El cas de la tria de la llengua oficial als paYsos africans nascuts de la colonització pot ajudar a comprendre la importancia de definir adequadament el problema. En
la majoria d' aquests estats, practicament tots rriultilingües, la independencia va implicar la necessitat de seleccionar una o més llengües oficials. La majotia d'aquests
nous estats van plantejar la qüestió en termes de «pragmatisme» i ~~eficiencia», i van
adoptar la llengua deis colonitzadors com a llengua oficial. Per justificar la tria hom
va argumentar que només aquesta llengua podía permetre de mantenir una administració «nacional», jaque, en ser una llengua estrangera pera tothom, la !lengua colonial no beneficiava cap grup etnic en particular, cosa que no s'hauria pogut aqmseguir triant una llengua local. A més, el manteniment de les llengües estrangeres
constitu'ia un pont ambla cultura i la tecnología occidentals, pont que es considerava
imprescindible per al desenvolupament economic.
Aquest plantejament pretesament tecnocratic amagava en la practica fortes contradiccions. De fet, les llengües europees no eren -no són- igualment a 1' abast de
tothom. 5 La majoria deis líders independentistes forma ven part deis redu'its sectors de
població queja sabien la llengua colonial en el moment de la descolonització, bé perque s'havien educat en les escales i les universitats colonials, bé perque havien estatal
servei de 1' administració o l' exercit de la metropoli. La tria de la llengua oficial ha servit per legitimar la dominació d'unes elits postcolonials el poder de les quals s'ha recolzat molt sovint en els seus lligams directes amb la metropoli, i ha perpetuat la marginació del poble del sistema polític. Tot plegat ens ajuda a comprendre el rebuig deis
estats postcolonials a redissenyar les seves fronteres, encara que aquestes siguin absolutament artificials i trar;:ades amb tiralínies per les potencies occidentals, i la se va resistencia a donar a les llengües locals un paper que vagi més enlla del reconeixement
emblematic. La incorporació real d' aquestes llengües als sistemes polítics africans donaría veu a unes masses encara ara arraconades pels seus propis govems.

4. Argclugucl no diferencia cnlrc política i planilicaci6 en cls nostrcs tenncs, pero la seva proposla s'adcqua al
que nosallrcs dcnomiilem planificació lingllfstica.

5. Calvct (1996: 105) ufinna que el frunces només és parlat pcr aproximadamcnl un lO % de la població
d'aquells pai'sos de 1' África subsahariana en que és la llcngua ólicial.

2.1.

LA SELECCIÓ DEL PROBLEMA

290

SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA LLENGUA CATALANA

2.3.

LA FORMULACIÓ DE LES LÍNIES D'ACTUAC!Ó

Aquesta etapa consisteix a estudiar les respostes possibles al problema definit.
És en aquest moment quan els planificadors haurien de negociar amb els actors socials rellevants. Aquest procés hauria d'acabar ambla presa d'una decisió, ésa dir,
amb l'adopció d'un programa de resposta al problema formulat.
En el context actual, siguin quins siguin els seus objectius finals -difondre una
nova ortografía, participar en l'estandardització d'una llengua, implantar noves terminologies especialitzades, etc.-, el planificador lingüístic s'ha d'autopercebre
cada cop menys com l'executor d'un cos polític omnipotent que dictamina el que és
conecte i el qu~ és inconecte, i més com un industrial que vol convencer el client de
la bondat del seu producte enfront del de la competencia.
En el punt de mira, l'usuari

L'element essencial de tota actuació planificadora és la comunitat a la qual s'adreya. Si la base del marqueting és la satisfacció de les necessitats del consumidor,
la base de qualsevol planificació lingüística ha de ser la satisfacció de les necessitats de l'usuari. Cal, per tant, posar l'usuari, és a dir, les persones, al centre del
disseny de la planificació. Fins i tot en el casque una planificació tingui per objectiu
la promoció de l'aprenentatge i l'ús d'una !lengua extingida, cal tenir ben present
que aquesta planificació s'engega en benefici de la comunitat que vol arribar-la a recuperar, i no pas en benefici de la !lengua per ella mateixa. Aixo implica obviament
una necessitat de reflexionar molt acuradament sobre les formes de legitimació d'una determinada planificació lingüística, etapa que es correspon més aviat a la definíció del problema més que no pasa la difusió de les seves solucions. No es pot exigir
ni a !'etapa de formulació ni a la d'aplicació que superin les mancances d'un mal
plantejament de les necessitats deis usuaris; dit altrament, no es pot pas pretendre
que els difusors crei'n la legitimació d'una activitat política.

Un deis conceptes provinents del marqueting que troba més bona acollida entre
els planificadors lingüístics és l'anomenada estrategia o estrategies de les quatre p.
D'acord amb aquesta estrategia, el problema de la difusió d'un producte en un mercat ha de pivotar sobre quatre conceptes comens;ats per la Iletra p -en angles-, i
pot resumir-se en la maxima que cal«( ... ) desenvolupar el producte conecte amb el
suport de lapromoció correcte i posat allloc (<<puesto») correcte alpreu correcte.»
(Kotler i Zaltman 1971, citat per Cooper 1989: 72).
a) El producte. Cal definir el producte que volem difondre en els termes més
adequats per als proposits planificadors. És a dir, cal que el producte pugui ser reconegut, identificat i dissenyat de tal manera que el consumidor el pugui trabar atractiu; per aconseguir-ho cal:
-

Definir el grup diana.
Analitzar-ne les necessitats.
Definir el producte en termes generics, apuntant a les necessitats d'aquest
grup diana.
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El grup diana és aquell col·lectiu -aquell segment del mercat- sobre el qua! cal
incidir en primer lloc. La segmentació pennet perlilar les millors tecniques d' accés als
destinataris de la nostra proposta, rendibilitzar al maxim els recursos, avaluar els resultats i motivar els planificadors que perceben els resultats de la seva feina. Un
exemple de definició adequada del grup diana ens el fomeix la «Campanya contra el
llenguatge sexista» als EUA descrita per Cooper (1989). Aquesta campanya pretenia
eradicar els Mbits lingüístics considerats discriminatoris contra les dones. En comptes
de dispersar esfors;os en tates direccions, aquesta campanya va apuntar a (a) feministes que encara no havien canviat els seus habits, (b) conferenciants i professors universitaris, que eren interromputs en sec i se'ls demanava que canviessin algunes expressions, (e) organitzacions professionals com l' American Psychological Association,
que eren interpeHades perque canviessin els manuals d'estil, i (d) editors de publicacions, que van ser denunciats per sexistes mitjans;ant cartes al director. Aquesta definíció deis grups diana incloYa tant els coJ.Iectius potencialment més favorables (feministes) com d'altres de més ambigus pero que calia tenir en compte perles seves funcions
de models socials (editorials, associacions ).
El segon element en la definició del producte és connectar aquest producte amb
les necessitats del públic diana. La promoció d'una llengua no pot connectar-se
amb les mateixes necessitats per a la població infantil i per a la població adulta.
Finalment, a !'hora de definir el producte, cal presentar-lo de forma generica.
En primer lloc, donada la diversitat individual deis usuaris, les definicions generiques amplien el nombre de destinataris. Els venedors de texans, de tabac, de compreses higieniques, etc., ja fa temps que van aprendre a !ligar els seus productes ambla
llibertat individual, la sensació de benestar, etc. A casa nostra, la normalització del
catala va aconseguir progressar en bona mesura legitimant-se com a compensació
pels danys soferts pel franqu~sme, pero aquesta font de legitimitat es va esvaint amb
el temps.
b) La promoció en la difusió d'un producte compren tots els esfors:os per induir els usuaris potencials a adoptar la innovació propasada. La necessitat de construcció de consens a 1' entorn de les propostes planificadores s' aguditza quan ens enfrontero amb campanyes de ti pus optatiu en que l'adopció d'una innovació depen totalment de la capacitat de l'organització promotora de convencer l'usuari que ha de
transformar els seus habits anteriors. Tant en un cas com en un altre resulta convenient de considerar tres aspectes, que adaptem de Lazarsfeld i Merton (1949):

-

-

Cal arribar a l'estadi de difusió boca-orella, és a dir, convé transferir el
producte des de la campanya a la discussió en entorns més familiars
mitjans;ant les interaccions i xarxes interpersonals, als mercats, als bars, a
les penuqueries i als vestidors deis clubs esportius.
Cal preveure i disminuir la contracampanya preexistent o induYda contra la
promoci6 que es vol dura terme, ésa dir, s'han d'anticipar i neutralitzar els
arguments contraris; en aquest sentit és clau el sistema de comunicació social de massa (vegeu 4.3.3). Per exemple, la normalització lingüística a Catalunya no havia despertat gaire inquietud política durant els anys 80. Pero
durant la campanya contra el model escolar de 1992 i 1993, Je¡; organitza-
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-

cions que s'hi oposaven van arribar practicament a monopolitzar els mitjans
de comunicació de fora de Catalunya fins al punt de generar una notable
hostilitat contra el conjunt de la política lingüística de la Generalitat.
Cal partir de les ideologies preexistents. És molt més facil reorientar les
ideologies queja existeixen que no pas enfrontar-s'hi obertament. Així és
més senzill difondre una proposta neologica de manera simultania amb la
difusió del seu referent tecnologic que no pasa posteriori, un cop s'ha arribat a establir una denominació, ja que el primer cas no implica el canvi de
comportaments fixats -no hi ha cap habit per denominar aquell producte-, mentre que un cop difós el producte i coneguda la denominació es
tractaja de canviar un habit que «funciona», una inercia.

e) Els canals de distribució (el !loe o ((puesto»). En plantejar-se una campanya de difusió cal aconseguir que hi hagi els mecanismes apropiats perque el producte sigui accessible al públic destinatari. Recordem que la codificació (operació
de despatx o in vitro té una incidencia nul·la en la vida de la llengua fins que es difon
adequadament i passa a la llengua in vivo. Per exemple, resulta un balafiament que
una col·lecció de vocabularis tecnics resti emmagatzemada després de l'edició perque no hi ha manera de fer-los arribar als destinataris.
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Els beneficis empresarials de la catalanització

Quin és el benefici que obté una empresa en adoptar una determinada opció lingüística? Sobretot en relacionar-se amb !'empresa privada, el planificador ha de plantejar
que pot oferir per maximitzar els beneficis d'una decisió en termes economics, d'imatge de proximitat i de servei, de publicitat, d'agilització de les relacions, etc. Com deia
el director territorial d'una caixa d'estalvis:
«Caja de Madrid té sempre la voluntat d'adaptar-se als desigs de la societat, i en
aquest sentit fem i farem tots els esfor9os que calguin per respondre a les aspiracions de la societat catalana. Caja de Madrid edita tots els fullets, els impresos, els
documents, les memorias, en catala. A més, constantment organitzem actes culturals, conferencies, concerts, exposicions ... , a partir deis quals ens proposem contribuir a la normalització i ús del catala» (Agustín Mazarrasa, cita! per Direcció General de Política Lingüística 1989).
El fet que el nom de l'entitat desperta(va) reticencias entre una part de la clientela
catalana devia afavorir aquestes actituds. En un altre exemple, poc després de l'aprovació de la Llei de política lingüística del Parlament de Catalunya (1998), els diaris catalans van dedicar portad es i espais considerables a destacar la notícia que el
Banc de Santander era el primer a comprometre's públicament a aplicar aquesta
llei. Ben segur que els directius de l'entitat van avaluar que els costos d'aquest compromís eren menors que els beneficis que els oferia, si més no tenint en compte que
altres entitats com el Banc Bilbao Biscaia es van afanyar a ter públic que elis també
s'estaven preparan! per aplicar-la.

Canals de distribució de la política lingüística

Els canals de distribució tradicionals de les innovacions lingüístiques planificadas
són els sistemas d'ensenyament (pera adults i pera infants), les indústries culturals
i els mitjans de comunicació de massa (diccionaris, gramatiques, columnas lingüístiques, etc.). Al costat d'aquestes vies, cada cop en sorgeixen de noves, com ara els
telefons lingüístics o els serveis d'assessorament per interne!. En tots els casos resultaría convenient de preveure la capacita! de retroalimentació: el terminoleg de
despatx faria bé d'enginyar vies per coneixer les reaccions -i els suggerimentsldels parlants a les seves propostes. De fet, la implicació del públic ja constitueix per
ella mateixa una forma d'agilitar els canals de distribució. En aquest sentit, caldria
de manar-se per que si les empresas privad es poden promocionar els seus productes mitjanQant concursos en que es demana als clients que envi'in missatges, receptes, etc., en canvi la planificació lingüística rarament sol-licita aquesta mena de
col·laboració als parlants.

d) El preu. Last but not least, la planificació lingüística ha de posar al centre
de la seva preocupació l'analisi deis costos i els beneficis. No es tracta de preveure
solament el preu del producte peral planificador, sinó també pera l'usuari, el qual
hauria de convencer-se deis avantatges que li reporta tant en termes economics com
de reconeixement social, de natura afectiva, etc. Si l'esforc;: necessari pera la introducció d'una innovació és molt superior al benefici obtingut és probable que no tingui exit.

2.4.

LA POSADA EN PRÁCTICA

La posada en practica de la política fixada és el moment d' executar els plans previstos, desplegar les mesures d' actuació i, en definitiva, engegar tot allo que s'ha.decidit en
les etapes anteliors. És, per tant, el moment en que es difonen efectivament els productes
elaborats i en que es fan sentir els efectes de la política lingüística en el públic diana.
Cal tenir present que en política lingüística, comen tota mena de practica política, hi sol haver una ce1ia distancia entre allo que di u el decisor maxim i allO que es fa
realment («implementation gap»). De fet, els nivells intermedis d' execució d'una política solen tenir un cert grau de decisió més o menys discrecional, el qual permet de
vegades un marge d' actuació forc;:a més ample del que podría esperar-se a priori.

2.5.

L'AVALUACIÓ

Avaluar significa formar-se unjudici de valor d'una acció. La consciencia que
cal arribar a aquest judici o avaluació de qualsevol política pública com ho són les
lingüístiques és creixent en els darrers anys per raons de control i d'eficiencia. Les
dades d'avaluació haurien de permetre als governants reformular els problemes i les
intervencions, i als ciutadans valorar amb coneixement de causa la tasca dels governants. Ara per ara, les avaluacions són molt escasses o febles i sovint no van més enHa d'enquestes, que presumptament recullen l'opinió de la població, o de dades so-

294

SOClOLINGÜÍSTlCA DE LA LLENGUA CATALANA

bre els afectats per una intervenció, per exemple el nombre de matriculats en uns
cursos de llengua catalana.
En les polítiques públiques es dóna una interpretació amplia d'avaluació, que
consisteix a a!llar els criteris i els valors significatius a 1'hora de considerar el pes de
les diferents alternatives i de decidir. Des d'aquesta concepció, l'avaluació és necessaria en totes les fases d'un procés d'intervenció, de manera que es poden diferenciar ~com a mínim- quatre ti pus d' avaluacions.

l.

L 'avaluació sobre la identificació correcta de les necessitats i deis prob1emes que es vol en atendre. Aquest era 1' objectiu prioritari del volum 2 deis
Estudis i propostes pera la difusió de l'ús social de la !lengua catalana
(Direcció General de Política Lingüística 1991), el qual repassava la situació de la llengua catalana al Principat, tot apuntant les tendencies evolutives i les insuficiencies que es detectaven.
2. L' avaluació de la idonei"tat de les mesures proposades. El Pla general de
normalització lingüística (Departament de Cultura 1995) va plantejar quatre criteris pera l'avaJuació de les mesures d'actuació proposades per promoure el catala: simplicitat o grau de senzillesa de la mesura, efectivitat en
la consecució deis objectius, economicitat relativa -segons el volum de
recursos que requerís cada mesura- i acceptabilitat o capacitat d'aconseguir la participació deis sectors implicats en la seva execució.
3. L'avaluació sobre el procés de posada en la practica d'allo que s'havia
previst, ésa dir, l'avaluació formativa o correctora. El cens lingüístic escolar elaborat pel Servei d'Ensenyament del Catala del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya cada tres anys ha permes seguir
el ritme d'extensió del catala coma llengua de docencia a l'ensenyament
primad i secundad.
4. L' avaluació final, també denominada avaluació de balan9 o conclusiva, en
que s'examinen els efectes del que s'ha fet en el seu conjunt.
L'avaluació final analitza fins a quin punt, una vegada completades totes les
mesures, la planificació ha produ'it les transformacions previstes. Cal distingir entre
els productes, 6 els resultats i els impactes.
l.

2.

6.

Els productes són les dades menys elaborad es sobre les conseqüencies d' una actuació, les dad es disponibles a mol tes memories d' activitats d' organismes de política lingüística. Per exemple, el nombre d'alumnes que reben l'ensenyament en cataUt o del cataUt en un territori.
Els resultats són aquelles dades que ens proporcionen informació sobre els
efectes previstos. Per exemple, les dades sobre fins a quin punt els alumnes
coneixen i usen el catala i el castella al final de 1' ensenyament obligatori
Un resultat útil pera l'avaluació hauria de descriure i mesurar aquells usos
que es poden vehicular fora del món escolar. Així, per exemple, s' han recoUsat en un sentit dit'crcnt del de les 4P, vista 7.2.3.
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llit resultats tant de campanyes de dinamització lingüística analitzant el
nombres d'espectadors de les versions castellana i catalana d'un mateix
film, i s'ha avaluat la difusió terminologica en camps esportius com !'esgrima (Vila i Vila 1996).
Els impactes, finalment, són aquells efectes no previstos explícitament per
la planificació. A vegades es troben efectes no buscats i no es troben els
que es busquen. J. M. Ayma (1992) assenyala que, arran d'una campanya
per difondre el catala en bars i restaurants, es féu una enquesta per examinar que havia passat. En termes de difusió de l'ús, el resultat de la
campanya va ratllar el zero, pero gairebé tots els enquestats van rebre encantats la campanya i deien que la tindrien en compte. Sovint aquests impactes són de fet conseqüencies derivades de mesures no estrictament glotopolítiques, conseqüencies que poden passar inadvertides als mateixos
planificadors.

L'impacte d'una mesura extralingüística

El marg de 1998, als tres mesos escassos de l'aprovació de la Llei de polftica lingüística 1/1998 del Parlament de Catalunya i quan encara no s'havien esva'it les crftiques per l'escassfssim ús del catala al món de la justícia, els col·legis d'advocats
de Madrid i de Barcelona van acordar eximir de la doble col·legiació aquells advocats d'una demarcació que volguessin exercir en l'altra. En signar aquest acord
sembla que es va passar per alt el seu previsible impacte lingüístic, jaque facilitar la
presencia d'advocats madrilenys a Barcelona representava posar encara més obstacles pera l'ús del catala al sistema de justfcia de Catalunya. 7

En la mesura que l'ús lingüístic és omnipresent i interrelacionat8 amb d'altres
comportaments, s'aguditza el problema que pateixen totes les ciencies socials a
l'hora d'establir relacions de causalitat. Resulta extremament difícil que !'investigador pugui afirmar amb tota seguretat que un determinat fenomen social -per
exemple, el creixement en la competencia i/o l'ús del catala, o l'increment del vot
nacionalista- es de u a 1' acció d 'un sol element -per exemple, a la catalanització
de Í' e seo la- i no de tots els altres que hi intervenen (pode u veure una avaluació de
la catalanització de 1' es cola en l'ús lingüística Vil a (1996), i en la socialització política a Argelaguet 1996).

7. No va servir de res queja hi hagucssin antccedcnls en aquest sentit, com al fam<ís <0uí d'Alcl\sscr>> de l'any
anterior, quan, d'acord amb alguns mitjans de comunicaci6, algun testimoni s'havin vist obligat a declarar en castclla
contra la seva voluntat inicial perquc cls advocats d'alguna de les parts implicades eren prccisamcnt madtilcnys.
8. I difícil de mesurar: pcr a lndexs d'ús, cl'.J'Jnuscal (Index d'ús del catala), Romanl, Aragay i Sabaté (1997) i la
proposta d'Jnglcs (1990).
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2.6.

L'ESTANDARDITZAClÓ: EL MODEL DE HAUGEN

De tots els aspectes de l'activitat planificadora, el procés d'estandardització és
probablement el més analitzat. 9 Aquest procés constitueix una complexa operació
sociolingüística pel qual es passa d'un contínuum dialectal i/o plurilingüe a la formació d'una llengua esamdard apta pera una societat moderna. L'opció d'estandarditzar una llengua és una macrodecisió que respon a la necessitat d'una eina de comunicació i/o d'integració social útil i accessible a una població determinada. Un
cop definit el problema d'aquesta manera, cal abordar tot un seguit de microdecisions sobre el corpus, I'estatus, els coneixements i les ideologies lingüístics.
L'estudi de l'estandardització lingüística coneix precedents il·lustres, entre
d'altres, en !'obra deis lingüistes del Cercle de Praga (Boruslav Havránek, Vilém
Mathesius, etc.), i de Pompeu Fabra durant les primeres decades del segle xx. Enfrontats els uns i els altres amb la necessitat de superar la subordinació lingüística de
les se ves Ilengües respectives -txec i cataltt- en contextos comparables d' emancipació política, van arribar a unes concepcions prou coincidents, englobades pels autors txecs sota la noció de cultura de la !lengua literaria (cf. Lamuela i Murgades
1984). Pera aquests autors, la Ilengua literaria no es redueix a la varietat emprada en
la creació atiística, sinó que constitueix una varietat oral i escrita codificada, fixada i
intel·lectualitzada, ésa dir, capag de respondre a tates les necessitats comunicatives
d'una Ilengua de cultura moderna. A més de les seves funcions de llengua de cultura,
aquesta varietat ha de facilitar la cohesió interna -nacional- de la comunitat i la
diferenciació ~·esp~cte de Ies~alt[yS.9Qll14!!Ü~JsJinggistiqu~s,co~.a.q.ue es. P9ta<;:..Ql!§.egu1i:·desllluranf~ia de la variació considerada superflua i purificant-la deis elements
afiens-·que S' hi hah anat Í'iicofpüiá'ñfen éfp~~í~d'e'de submiss{Ó. Erihigülsta, ·a~'sistit
p·ermesti'eiTescriptor;
tÚJ. pa:j)er cabdal en la configuraCió 'd'aquesta varietat
mitjangant el procés de cultura de la !lengua liten'tria.

te

«Per cultura de la llengua entenem el foment conscient de la llengua literaria.
Aquest pot ser realitzat de la següent manera: 1) amb ajuda de treballs teorics sobre lingüística, 2) mitjan~ant l'ensenyament de la llengua a l'escola, 3) en el procé~ de la
practica escriptoria.» (Definició del text col·lectiu Obecné zásady pro kultura ¡azyka,
1932: 245, citat per Lamuela i Murgades 1984: 102.)

Les propostes teoriques d'analisi de I'estandardització planificada prenen una
nova embranzida després de la Segona Guena Mundial, quan els pa'isos nascuts de la
descolonització necessiten construir unes Ilengües estandard a partir de la seva situació de plurilingüisme. Un deis models que més exit ha conegut és. e~ proposat p~r.Ei
nar Haugen (1983), el qual sugger~ix una seqüenciació de les actmta~s de ~l~mftca
ció en quatre grans etapes. Com ve1em al quadre 1, ~augen recupe_ra 1 oposiCIÓ e?tre
corpus (actuació sobre la llengua) i estatus (actuac16 sobre la soctetat); tot segmt la
creua amb 1' oposició entre, d'una banda, la forma de la llengua -e~ al~~ que ell denomina «política lingüística», i que en bona part conespon a la ~~~~c1o de la norma- i el cultiu o atenció a la funció de la llengua. Aquesta operacw 1I permet construir una matriu de doble entrada amb quatre fases de 1' estandardització, les quals no
són necessariament consecutives.
.
L'estandardització comenga en primer lloc per un procés de selecció d'una varietat entre tates les presents per tal que esdevingui la base de l' estandard. La selecció oscil·la entre dos grans models que podem considenu· coma pols oposats: d'una
banda 1' opció més freqüent és la tria d'un deis dialectes existents coma base exclusiva d~ la futura varietat estandard; aquesta és 1' opció historie a del frances o 1' italia.
D' altra banda, hom pot optar per desenvolupar una varietat nova. fruit d'una amalg~:
ma dialectal, opció sovint denominada componencial. En estad1 p~r, aquesta ~pc10 •
resulta més aviat infreqüent, pero sí que hi ha casos en que les vartetats selecciOnades són de base més multidialectal que no pas en altres: la política lingüística de les
Filipines ha anat adregada durant forga temps a crear una llengua esta~dard -anomenada primer pilipino i més endavantfilipino- sobre la base del tagalog comple~
mentada amb elements de les altres llengües del país. En e~ nostre cas, el catala

9. TOL í que va ser ndoplul prccísamcnl pcr evitar confusions, la dcnomínació llengua estlmdard no s'ha deslliurat d'unu polisemia que sovinl resulta perillosa. Aquc,~t tennc serveix por designar corn a mínim dues rcalitats hcn dilbrcnts:
a)

b)

Una varictat dialectal que es difon en un contexl pluridialeclal o plurilingüe i que esdevé Ilcngua d'ús general
en casos en que la distuncia ínterlingílístíca previa a I'estandardítzacíó era moll gran. Aquest és el cas delirancía esdcvingul frunces, del Hochdeutsch o alernany estandard, de I' Algernecn Bcschaat'd Nederlunds o nccrlandcs cstandard, de I'italiii estundard, cte. El resullat de l'cstandarditzució és la crcaei6 d'una especialització
funcional de cada varietat i/o la progrcssiva suhstilució de les llcngües i cls dialcetcs «al tres» (picard, piemontes, baix-alemuny, saxó, etc.) eomcn9ant pcls ambits fonnals i acahant pcls inlonnals.
Una variclal funcional propia d'alguns registres lonnals (1\rnbits instilucionalítzats, ensenyarnenl, rnitjans de
cornunieaeió, ele.) pero no pas d'uns ullrcs, en els quals hi ha nitres registres. Aquesta concepció sernhla
prbpia de siluacions en que la distancia intcrdialeclal és relativarnentrcdui"da corn en el cas catalu.

Segons la primera conccpeió, és pcrfeelamcnl possihlc parlar d'una variclat col·loquial o popular de la llenguu
cstundard: cxistcix clbctivument un li·anccs popular de Marsella o de Pcrpinya.
Scgons la segona, en canvi, aquestes darrcres varietats s6n irnpossihlcs, perque no té senlil parlar d'una varictat
col·loquial d'un registre est1mdard. Encara i que bona parl de les rel1exions sohre l'estandardilzaci6 poden aplicar-se a lotes ducs conccpcions, aixo no és semprc així; cal recordar que la primera yisi6 de l'estandard és prohahlernent majoriti\ria
en la bihliogrulia internacional sohre planit1cació lingüística, rnentrc que la hibliogralia catalana sol relerir-se sohretot a
la scgona.

C.0 ""'~SI"CAV~
QuADRE

l.

Fases de l'estandarditzaci6lingüística segons Haugen

Forma (política lingarstica)

Funció (cultiu)

Societat
(planificació
social)

l.

Selecció (procediments de decisió)
a) Identificació de problemes
b) Atribució de normes

3.

Llengua
(planificació
de 1' estmctura)

2. Codificació (procediments d'homogene!tzació)
a) Grafització
b) Gramaticalització
e) Lexicalitzacíó

4.

Vehiculació (expansió educativa)
Procediments de correcció
Avaluació

a)
b)

Elaboració (desenvolupament
funcional)
a) Modernització terminologica
b) Desenvolupament estilístic

FoNT: Haugen (1983: 275), adaplat a partir de In traducci6 de Lamucla (1994: 122-123).
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normatiu és clarament componencial, sobretot pel que fa a l'ortografia, amb un pes
notabilíssim deis dialectes occidentals, i en d'altres aspectes com ara el sistema de
pronoms febles o la distinció entre per i pera.
Els criteris per triar una varietat determinada són molt diversos: normalment es
tracta de la varietat emprada pels cercles de poder, varietat que sovint coincideix
amb el dialecte més estes o de més prestigi (social, historie, religiós, literari, etc.). En
alguns casos, pero, l'opció de la llengua del poder no resulta factible per diverses
raons i hom opta per una altra varietat. Així, la creació del regne d'Wllia galvanitzada a 1' entorrt del regne del Piemont no va comportar 1' extensió ni del piemontes ni
del frances -llengua de la cmi-, incompatibles ambla retorica nacionalista panitaliana que justificava el nou estat, sinó l'adopció del tosca coma base de l'estandard.
En al tres casos, la tria es decanta per una llengua franca que de vegades no és parlada
nativament per gairebé ningú, comen el cas del suahili, antigament llengua franca
comercial i avui idioma oficial a Tanzania.
La segona fase del procés de construcció de la varietat comuna és la de codificació, 1' objectiu de la qual és reduir la variació lingüística no funcional i establir una
norma lingüística explícita compartida per tots els parlants. La codificació patieix de
la base que cal reduir la incertesa del parlant en relació amb la varietat seleccionada
ates que la inestabilitat formal dificulta la transmissió d'informació i pot arribar ~
inhibir l'ús de la varietat perla propia inseguretat del parlant. Recordem, per exemple, que la inseguretat sobre la forma escrita del catala continua provocant que moltíssims catalanoparlants se serveixin del castella.

Alguns factors que afavoreixen la tria d'una varietat en la codificació

Basant-nos en Bañeres (1989: 188) podem assenyalar alguns deis principals factors que afecten la codificació de les llengües.
a)

Factors economics: tendencia a adoptar les formes de les varietats usades:
- per més població;
- a la regió economica més poten!;
- pels sectors amb més renda;
- pels sectors intel·lectuals.

b)

Factors nacionals:
- oposició a les formes que s'assemblen a la !lengua dominant;
-tendencia a les formes usades a la regió on el moviment nacional és més fort.

e)

Factors culturals i literaris: tendencia a aproximar-se a:
- les llengües classiques de cada cas;
- les formes usades pels escriptors de prestigi.

d)

Factors personals:
- Aproximació a les formes més segures pera l'autor de la codificació.
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Haugen va dividir el procés de codificació en tres grans subprocessos, els quals
poden realitzar-se tant de manera consecutiva com de manera paral·lela: en primer
lloc, cal triar una grafía i una ortografía adequades pera la varietat elegida (grafització). Aquesta operació té conseqüencies de gran abast: la substitució de l'alfabet
arab pelllatí per al turc modern a principis del segle xx fou tant una forma de dissociar-se de la tradició islamica com una manera d'acostar-se a Europa i la laYcitat.
Igualment, la tria de I'alfabet ciríl·lic pera les llengües turqueses de l'URSS va constituir una manera d' acostar els seus parlants al món sovietic i allunyar-los del turc.
En segon lloc, s'ha d'establir clarament la forma i abast conceptual del vocabulari
normatiu, habitualment mitjan~ant un diccionari normatiu (lexicalització). Finalment, s~han de definir les tries morfosintactiques normatives (gramaticalització). A
banda d'aquests processos, apuntats per Haugen, també s'han de fixar les normes de
pronunciació normativa (codificaci6 ortologica).
La codificació pot dur-se a tenue a partir de criteris molt unificadors, optant
sistematicament per una sola opció, tal com fa la llengua francesa, en que les diferencies geolingüístiques s'intenten esborrm· a favor de la norma parisina. En
d' altres casos, en can vi, la varietat estandard permet que es trasllueixi un cert grau
de variació dialectal, com s'esdevé en el cas de l'angles amb oposicions com theatre, colour (britaniques) enfront de theater, color (als EUA), de l'alemany, del castella, etc. Hom parla aleshores de llengües pluricentriques, jaque tenen diversos
centres d'estandardització. Val a dir que la codificació del catala resulta extraordinariament permissiva ambla diversitat dialectal, com demostra l'acceptació de
fins a cinc i més pera una mateixa forma verbal (serveixi coma exemple la multiplicitat de formes normatives de la la. persona sing. pres. ind. del verb patir d'acord amb el Diccionari de l'Institut d'Estudi Catalans: pateixo/patixo, patisc, patesc, pateixi).
Un cop codificada la llengua cal dura terme !'etapa de la vehiculaci6 o difusió
de la varietat codificada per tots els mitjans a l'abast deis planificadors. Bastardas
(1996: 352) subdivideix la difusió en dos processos:
a)

b)

L' extensió del coneixement o procés pe! qual els planificadors difonen les
solucions adoptades entre la comunitat destinataria de la planificació. En
un procés molt organitzat, aquesta extensió comen~a per la formació deis
futurs formadors i difusors (personal docent, correctors, etc.).
L' extensi6 de l 'ús o procés pel qual els parlants passen a servir-se de la varietat triada en uns ambits a que abans no accedien -per exemple, en el cas
d' accés de les poblacions anteriorment colonitzades a les posicions de poder governamental- o en que aquests mateixos parlants abans usaven una
altra llengua. Cal diferenciar entre comunicacions més o menys institucionalitzades i comunicacions interpersonals. Les primeres resulten més facils
de regular pels poders públics, mentre que les comunicacions de caire més
personal queden sempre més a recer de les decisions polítiques extemes a
l'individu i a la comunitat de parlants.
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Tot i que estiguin obviament interconnectats, els processos d'extensió del coneixement i de l'ús no tenen per que produir-se de manera simult~mia, i cadascun
d'ells pot anar a un ritme diferent. En determinades circumsítmcies, l'extensió progressiva del coneixement constitueix una condició previa a l'extensió de l'ús. En
aquest sentit, el sistema d'ensenyament funciona coma eina de formació de les generacions, les quals esdevenen difusores de les noves varietats. Pero en altres casos,
per exemple quan es produeix el reempla~ament sobtat d'unes elits per unes altres,
l'extensió de l'ús pot precedir l'extensió social del coneixement i, fins i tot, lamateixa codificació de la llengua: Alisjahbana (1971) explica com l'ocupació japonesa
d'Indonesia durant la Segona Guerra Mundial va implicar la prohibició d'usar el
neerlandes, llengua del colonitzador europeu, i la seva substitució tot d'una perla
llengua indonesia, que va passar a ser la llengua de l'administració, de l'escola, deis
usos formals, etc. Pero l'indonesi no era parlat per tothom, sinó només per una part
de la població, i encara només parcialment, com un sabir comercial en un estadi molt
primerenc de codificació i amb una immensa variaciólexica, morfosintactica i fins i
tot estilística. Així, l'oficialització (extensió de l'ús) i la necessitat d'usar una llengua determinada va for~ar tant 1' extensió del coneixement com la codificació de la
llengua. De forma menys espectacular, 1' extensió de 1' ús del catala per a determinades funcions oficials als tenitoris de llengua catalana ha comportat sovint un increment notable en la demanda de cursos de catala pera ensenyants, pera cossos de seguretat, per a administratius, etc.
La darrera de les etapes de 1' estandardització és 1' elaboració, en la qual es desenvolupen recursos terminologics, sintactics i estilístics. Aquesta etapa, que coincideix grosso modo ambla cultura de la !lengua ja esmentada anteriorment, es desenvolupa a mesura que la varietat es vehicula i guanya nous ambits d'ús. Aquests
nous ~gl~~!~.Exgt.!_e!~~-~!.l.}:~.m:kiQ..iliLY~Y.~~ats,J¡,IJl~j_Ql}~l~-A~ft?~~n~~~'!~ls e~
eliíenguat~e jurídic, ~I Ilenguatge.administratit,l, e.tc. Sovint aquesta elaboració
cófupoita un procés d'inter:iectualització de la llengua, per tal comes produeix en
la mesura que aquesta és emprada pera les tasques abstractes, formals, academiques, etc.
El model d' estandardització proposat aquí permet diferenciar, com proposa Lamuela (1994: 111-124), entre una llengua codificada i una llengua estandarditzada.
Segons aquesta distinció, les llengües codificades són aquelles que han anibat a di sposar d'una varietat normativa -estan codificades o normativitzades- independentment de 1' abast social d' aquesta planificació. En can vi, les llengües estandarditzades són aquelles que disposen d'una varietat que, a més d'haver estat codificada,
ha superat també les etapes de vehiculació i elaboració, i s'ha convertit així en una
varietat d'ús general i fins i tot de referencia pera tots els parlants de la llengua. Des
d' aquesta perspectiva, la codificació és una tasca de despatx, m entre que 1' estandardització és un fenomen social.
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Codificació i estandardització en les llengües minoritzades

La diferencia entre codificació i estandardització resulta especialment útil en parlar
de Jlengües minoritzades. Aquestes comunita!s ar~iben ben sovint a dis~os~r de
diversas varietats codificadas contrapesadas, 1 sovmt la batalla entre partldarrs de
codificacions diferents esdevé el maxim punt de fricció lingúística, com s'esdevé
en els casos bretó, gallee, aceita, valencia, etc. La indecisió pel que fa a la norma,
que sovint tradueix visions diferents de la natu~a m~t~ixa d~ _la lleng_ua. afectada,
dificulta la vehiculació d'unes propostes normattves un1ques 1 tmpedetx 1 estandardització. Al hora, al carrer sol continuar el procés de substitució i/o de convergencia
lingüística cap a la llengua dominant.

El model de Haugen descrit aquí és un procés d' estandardització formal, en
termes de Stewart (1968: 534, citat per Lamuela 1994: 111), ésa dir, una estandardització conscient i més o menys programada. Historicament, la majoria d' estandarditzacions lingüístiques han estat del ti pus informal, és a dir, resultat de 1' anivellament o convergencia dialectal, no dirigit, entre dialectes diferents. L'experiencia mostra que les etapes de Haugen no són pas necessariament consecuti,ves, i qu_e
no totes les comunitats han de passar per totes les etapes: en e_!:as e~}~~~!~
culació de la norma va comenc;:ar abans d' estar to~~.!.~e-~~~~,1.!.~~-!!!~:.
'·com·amooeJ.TeciiocratiC:·eriñoderaélHaügén és dirigista -«des de dalt»- 1
no deixa lloc ni a la participació popular ni a la discussió explícita entre actors socials deis seus interessos. N'és una mostra el fet que no inclogui de forma explícita
una etapa previa d' establiment o de plantejament del problema:. en 1' e~qu~ma d~
Haugen els problemes -1' estandardització de la llengua- són ev1dents 1 umvocs, 1
són els tecnics els que hi han d'aportar les millors respostes.

3.

La superació de la substitució lingüística
«[La guerra de 21 mesas contra Rússia i les matances causades perles trapes russes han] canviat 1' actitud de la pobl,ació
envers la llengua russa. (... )El poble demana que el txetxe esdevingui !'única Jlengua nacional de Txetxenia.» Declaracions de Ruslan Alíkhadzhiyev, president del parlament
txctxc, a 1' agencia Interfax amb moti u de 1' aprov~c~ó de la
Llei de política lingüística que convertí el txetxe en umca llengua oficial. Citat a New Language Planning Newsletter 12, 1
(1997: 7).
«De tael is gansch het Volk» «La Jlengua és el poble
sencer». Eslogan d'una societat literaria flamenca fundada a
Gant l'any !836.

3.1.

L'ACTUACIÓ CONTRA LA SUBSTITUCIÓ LINGÜÍSTICA

Hem vist al tema 5 que el procés de substítució lingüística con~titueix un fenomen pel qual una comunitat ve u la se va llengua desplac;:ada progress1v1ment per una
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altra. Dísposem d'infinítat de testimonís que mostren com el procés de substitució
lingüística ha estat viscut de forma dolorosa per un nombre molt considerable de comunítats humanes. No resulta per tant estrany que un deis objectius prioritaris de la
política í la planifícació lingüístiques d' arreu del món hagi estat la Iluíta per aturar i
capgirar el procés de substitució lingüística.
En aquest capítol analitzarem breument les aportacions de dues de les línies de
reflexió teorica sobre 1' actuació contra la substitució lingüística: d'una banda, la desenvolupada per J. A. Fishman; de l'altra, la generada en la sociolingüística catalana
sobre el concepte normalització lingüística. Adoptem aquest ordre de presentació
-contrari al cronologic- per facilitar la comprensió de totes dues visions, perque
la proposta de Fishman s'adre9a molt especialment a les comunitats lingüístiques
més menudes i en situació precaria -com la deis parlants de jídix, a la qual pertany
el seu autor- i tracta de forma una mica més superficial els casos menys desesperats, mentre que les propostes sobre la normalització lingüística s'enfoquen de preferencia cap a comunitats que encara disposen d'un marge de maniobra considerable.

nitat natural de tradicions, de Ferdinand Tonnies, i s' oposa per tant a la Gesellschaft, la societat racíonalitzada i moderna. En el conjunt de la seva obra Físhman no concep el multilingüisme com un conflicte pel control de les institucions
estatals i, per tant, deixa en segon lloc els usos oficials i públics més generalitzats.
Així, contrariament a allo plantejat perla tradició sociolingüística catalana, aquest
autor fa una lectura positiva de la distribució funcional de les Ilengües. Fishman
(1991) estableix una diferencia entre les comunitats lingüístiques febles, especialment les que han conegut el trencament de la transmissió intergeneracional, i aqueIles en que aquesta interrupció no s'ha produ1t. Assolir un equilibri en que la varietat recessiva s' estabilitzi coma llengua parlada en !' ambit familiar i en els entoms
informals constituiría pera moltes comunitats recessives un somni daurat per garantir la supervivencia.

3.2.
3.2.1.

EL CAPG!RAMENT DE LA SUBSTITUCIÓ UNGDíSTJCA DE FISHMAN

Les bases teoriques del model: el complex !lengua-cultura,
la comunitat i la diglossia

Joshua A. Fishman, un deis pares de la sociología de la llengua, és també 1' autor d'una de les propostes teoriques per superar la substitució lingüística que més
relleu ha adquirit durant els anys 90. Llan9ada mitjan~ant el seu llibre publicat el
1991, Reversing Language Shift. Theoretical and Empírica[ Foundations ofAssistance to Threatened Languages, la proposta de Fishman per al capgirament de la
substitució lingüística parteix d'una consideració central: el manteniment d'una
llengua té com a punt neuralgic la seva transmissió intergeneracional. Sense la
transmissió de pares a fills cap llengua pot considerar-se a recer de la substitució, i
només en la mesura que aquesta quedi assegurada poden emprendre's altres empreses sociolingüístiques.
La proposta de Fishman posa un emfasi molt especial en el complex llenguacultura-comunitat més que no pasen la llengua tota sola. Si la substitució lingüística
és un senyal de dislocació social, el capgirament de la substitució constitueix una
forma de reconstrucció del teíxit social. Són les comunitats que aconsegueixen de
reconstruir-se després d'una dislocació social profunda, les que es traben en condicions de mantenir la seva llengua. En aquest sentit, un~.QU..§lL!lU!!lt~m.m~JJt .. "JL!?
co~ss!Q::;::;:.!l~lsJírnit§..d~.grll:P.~~ªe,yé._cipcial J~(!r,~.I~LsUJ?~ry,iy~~~!~. li11gYf~Ji<:a.;.
noE.lé.~.!])~ ~J}~SJ.!n!,g!J.~ una determinada ide11titat soc;ial n~s1JJ!~ p()sitiv~.P~l:,él: U.. U,

c~l·le,_~~~¿~.2.!Pés_.~.I!J~.-~~~~.~'l~!l.~~~!~-}E~E!.tl'!t.t~.SC?!:'E?E~,!~.~-a_r.~~~~EÍ.~.t.i~
<<pa~!'!~.~li.Een,g!la X»•. ~s_po~ ac;()l1~~g~ír..gue ..!;l9l1~stJnantinguLJJnJg~t Jl1.!1 . gxftnitgri
coi~-~..}~Jlel1g;~¡~ P.~9~il1.
El terme «comumtat» en 1' obra de Fishman remet a la Gemeinschaft, la comu-

La distribució funcional diglossica com a objectiu

Pera Fishman, estabilitzar una certa díglossia seria tot un exit pera comunitats com

~~~1~\I!;¡~~bf!.jt~rs.:~~~~~:~r&~~W~s!::?o,;~~~~~
neñ<resmergar esforgos a aconsegw nous amblts d'us formal, s1no que haunen de
concentrar-se en els ambits més quotidians i acceptar l'imperi indisputat de la !lengua «nacional» en els ambits formals. La diglossia endogrupal fishmaniana seria
per tant una mena de protecció: en l'ambit de la intimitat, !lengua de la intimitat; tora,
!lengua formal.
En realitat, Fishman considera que -en la mesura que el biling~md éf un. benefici
Rer-ª.!..Q!hQn:t.(majoritaris i minoritaris) i que la lluita per l'unilingüisme es m1no"fira'r'JS
resulta en moltes ocasions un lmpossible- val més la pena assegurar !'existencia
d'una distribució estable i d'un bilingüisme additiu més que no pas embrancar-se en
un bilingüisme social competitiu de resultats incerts que cremi molts esfor9os i sigui
poc rendible.

3.2.2.

Les bases practiques del model: ['escala de trencament intergeneracional

Els actors de la política lingüística han d' aprendre a plantejar-se uns objectius
realistes en funció del seu poder, els seus mítjans í les seves circumstancies, prioritzant les actuacions sempre atenent al nucli central del problema de la substitucíó lingüística, a saber, la transmissió intergeneracional. És imprescindible arribar a una
adequada seqüenciació deis esfor9os, per evitar la dispersió deis escassos recursos
disponibles:
«El paisatge sociolingliístic esta cobert amb les restes relativament exanimes de
moviments de capgirament de la substitució exhaustos i socialment marginats que
s'han embarcat en combats en el front equivocat (o en tots vuit fronts alhora), sense
consciencia real del que estaven fent o deis problemes amb que s'enfrontaven.» (Fishman 1991: 113.)
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La qüestió es planteja aleshores en termes practics: com avaluar l'efectivitat
d'una mesura determinada en el marc d'un procés tan complex com el tractat aquí?
Altrament dit, com identificar les prioritats del capgirament de la substitució lingüística? I, sobretot, com mesurar les propies forces?

Estadi 7: la transmissió de la llengua dels avis. En aquest estadi, la majoria
deis usuaris de Lx constitueix una pq]:l!ªcJQ..ª,e,tiyailnt~gr~.2f.!2.SL~~~<~~.t,Et?.~~.S.~;;.ja
ha tra;~nf!.§~ª1.l:.~. ªt4~l~J1ir.Jills.; p~r tªnt,)~~()~Y,n~t~t~~.P~!~?~~. e~-~s~e,~~p~~.~.~ta
fortame,n~.!l,IAI:?!l~~aclade deSl:\Parició ~n t~:n termini qe c:l.~cennis. Es tracta d'una sicomuna en comunitats que van coneixer la interrupció de la transmissió
lingüística intergeneracional fa unes quantes decades, de manera que ara la Lx és la
llengua dels avis. Depenent del temps que fa de la interrupció, aquests avis poden
constituir percentatges apreciables de la població activa de determinades zones, pero
amb el temps aniran quedant més i més a'illats. Aquest estadi sembla cmrespondre al
que es vi u -entre d' al tres- a la ciutat d' Alacant (Monto ya 1996) i al conjunt de la
Catalunya Nord (Média Pluriell993, 1997).
Aquesta situació és molt més falaguera que !'anterior pera la Lx, pero els activistes lingüístics en aquestes circumsamcies no poden encantar-se: han d'aconseguir
que la gent gran que en un moment determinat van deixar de transmetre la seva llengua als fills es converteixin en els seus aliats per transmetre la Lx a (alguns deis)
membres d'una nova generació capa9 de tenir fills, molt sovint la generació deis
seus propis néts. Comen tot estadi, l'objectiu no és mai restar en aquest estadi sinó
transcendir-lo anant més enlla, és a dir, cap a una situació millar per a Lx. Així
dones, les activitats adre9ades exclusivament a la gent gran constitueixen un balafiament d' esfor9os; tota iniciativa hauria de tenir efectes com més directes millar damunt de les noves generacions.

Aprendre a confiar en les propies forces

Els esforc;;os a favor del capgirament han de basar-se de manera prioritaria en els
recursos de la comunitat d'usuaris i defensors de la llengua afectada. Són aquests
els qui han de prendre la iniciativa i el pes d'autoorganitzar-se, independentment de
!'actitud de la comunitat dominant. Deixar el pes de la tasca en mans d'institucions
alienes al grup lingüfstic afectat implica córrer el risc que la recuperació de la !lengua quedi a merce de la bona voluntat de persones que hi tenen poc o cap interes
objectiu.

Coma guia per diagnosticar 1' estat de substitució lingüística en que es troba una
comunitat lingüística determinada, Fishman propasa una Escala de Trencament Intergeneracional (Graded Intergenerational Disruption Scale). Aquesta escala, semblant a !'escala de Richter usada per mesurar la intensitat dels terratremols, té un
plantejament quasi-implicacional, és a dir, que els graus de trencament intergeneracional maxim donen per suposats tots o gairebé tots els graus inferiors. L' escala té
vuit graus o estadis que presentarem tot seguit acompanyats d'alguna reflexió pel
que fa a la seva aplicació al cas de la llengua catalana.
Estadi 8: reconstrucció de la !lengua en recessió entre els «darrers mohicans».
En aquest estadi, la majoria deis escassos parlants de la llengua en recessió són gent
gran a'illada socialment que no tenen amb qui parlar-la i, per tant, pateixen un procés
d'oblit lingüístic. Aquest estadi és for9a comú entre les llengües de petites comunitats que van romandre apartades de la civilització moderna fins recentment i s'hi van
veure incorporades de forma sobtada i sovint violenta. En aquests casos, que poden
resultar tristament desesperats per als activistes de la llengua, cal reconstruir urgentment la Lx 10 ni que sigui confegint un corpus fragmentad a partir d' allo que en record en els darrers parlants; en la mesura que aquesta reconstrucció sigui possible, resulta factible d'ensenyar-la als adults que hi estan interessats, els quals solen adquirirne un domini migrat, pero valuós emocionalment, la qual cosa ja representa un
aven9 per a Lx.
La llengua catalana no ha arribat a aquest estadi en cap deis seus territoris
histories. La situació més similar a aquesta és la que podría plantejar-se si els descendents d'algunes de les comunitats catalanoparlants extraeuropees, com ara els
menorquins de Florida, es plantegessin de recuperar la seva varíetat dialectal (en
aquest cas, 1 Mahonese; cf. Rasico 1987). En tal cas, haurien d'espigolar entre les
restes docu entals i en la memoria deis més grans per· tal de confegir el retrat més fidel possib del que havia estat la seva Ilengua ancestral.
JO. S •uint les convencions ja indicadcs, Lx és la llcngua -originaria- del grup X, en procés de substituci6 lingilística; pcr a alogia, Y sera el grup dominan! i Ly la llcngua dominan!.

() ~~"'l"'''"""'
"-., \ '

til'acíófor9a

La recuperació deis lligams lingüístics entre generacions

Les iniciativas de recuperació haurien de seguir la tendencia actual a reintegrar la
gent gran en la vida social de la comunitat per tal de reconstruir els lligams entre les
diferents generacions. Val a dir, pero, que aquesta no és una tasca facil: la distancia
cultural entre els avis i els néts pot arribar a ser abismal, i en una cultura com l'occi·
dentaria líen gua deis avispaTeTx· pfecisar"ñ~cis contra allb que és vell,
ce inútil" i ja esta superat. A Nova ~~~~11~?,, ~ls_¡:¡vi~!.q~eno hayiel,,n,t,r,~D-~Ln~~-~L.!!l~s>!J
als seus ~ii§l]:Q!i!Ji§il[tl§I~J?l:~ii9!!Sli!l.~l~~.~s~
~~~-~-92~.~~~~~--~.~!!ll"~~~!l~Dll!L~~to.,,~m
~~~.~-~.Sf!l~~ ..A les te rreCs tde
lléngua catalana, souretot en 1 ocs tan afec1a s per 1a uiSJOcac1o soc1a1 com 1a a alunya Nord, caldria desenvolupar estrategias que fessin que els avis i els néts poguessin interactuar en ca tala perque les noves generacions reaprenguessin la llengua de la seva comunitat.

Estadi 6: la consecució de l'oralitat informal intergeneracional, de la seva concentració demografica i del seu reforyament institucional. Fishman veu aquestestadi com el nus central del capgirament de la substitució lingüística, i assenyala que
per ell mateix aquest estadi és pro u satisfactori: la majoria de llengües del món perviuen en una situació propera a la de l'estadi 6, ésa dir, coma varietats orals trans'
meses a la comunitat.
Per t~Tci~a·s-sOYI7el reviscolament efectiu de la llengua cal aconseguir que els
,
parlants de Lx jo ves que fQrmen noves famílies adoptin aque~t codi com a llengua
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que transmeten als seus fills, la qua! cosa permetra tomar a concebre com a realitat el
fet que un membre Gove) de la comunítat X parli Lx coma primera llengua. Aquesta
iniciativa ha estat duta a terme de vegades per famílies isolades, pero la sensació
d' a'illament sol desencoratjar els pares i, arTibat un cert moment, els fills poden tenir
reaccions contraries a la llengua recessiva,ja que poden sentir-se rara avis en un entorn on es veuen únics, fins i tot curiosos (cf. Maguire 1986 pera Irlanda). Cal no
oblidar que en els darrers estadis~e.}~ ~l:l!Jstitució lingüística els fiJl~. arriben a impos~r L~ sey~ pr?pi~ tila ae nengua ais. pares, ~é)1}an~faqü,~~~~~ e~~~!?.IS:f~~xr.r~fva
Iencianopar~tiiíis alácantines han vistcom els seus propis fills adoptaven el castella
no tan sois per parlar entre ells sinó fins i tot amb eis par·es (vegeu cap#~r.sr -~Per evitar aquests problemes i taú1bé per afavorir uns efectes duradors, cal que
la decisió d'adoptar Lx coma llengua familiar v~gi acompanyada de la_~reació d'una

..

~t~.!!~.~ ~?.~"~~i.!~.~"Jl..~E. .P.~t.~!~ . 9.~.~.. ~.il3.~i: ..ql!.~-e..~ . . f~I.é!.2i2n.L.P!.!.Jil:~ri~.!!l~.!!~~!lt

aquesta llengua;,..b.ixo és exactament el que van aconseguir els Jueus a Palestina per
Iavia"ci(!'"ii'separació física i la constitució de comunitats totalment noves. També a
Belfast (Irlanda del Nord) s'ha arribat a crear un vei.'nat o gaeltacht urba alla on no
quedava quasi cap parlant de gaelic.
«El complex llar-família-velnat-comunitat és el "tot" normal de la vida de 1' infant
i de la transmissió de la llengua materna. En conseqüfmcia, ha de restar al centre deis
esfor9os per capgirar la substitució -independentment de quins estadis han de venir
necessariament després d' aquest.» (Fishman 1991: 95.)

Tal com assenyala Montoya (1996), pot resultar convenient d' aprofitar les zones en que ja hi ha una certa densitat de parlants de la Lx -encara que envellits.
Tanmateix, aquesta opció ha de ser analitzada amb cura en cada cas, ja que sovint
aquestes arees coincideixen amb les zones economicament més depauperades (com
és el barri de Sant Jaume de Perpinya), mentre que els neoparlants de Lx sovint pertanyen a estrats de classe mitjana. La significació del Iligam Ilengua-identitat-estratificació social és un aspecte que resta massa sovint exclos de les polítiques socials i
urbanístiques, fins al punt que sovint no hi ha consciencia que la intervenció rehabilitadora d'una zona no només té conseqüencies sociolingüístiques, sinó que pot veure's afectada precisament perla realitat sociolingüística.
En qualsevol cas, si 1' opció de 1' agrupació física no és factible sempre es pot
optar per mantenir un lligam especialment intens amb els membres de la comunitat
de parla mitjan~ant una política de trobades freqüents, concentracions estiuenques,
activitats de lleure, etc., que permetin als membres de la nova generació de parlants
de Lx relacionar-se i establir vincles.
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Prevencions i necessitats

El pas de l'estadi 7 a l'estadi 6 és difícil d'aconseguir, jaque implica transformar unes
pautes culturals heretades per unes altres que, tot i haver estat tradicionals, ja no han
estat viscudes pels seus actors. Cal no oblidar que la Lx és vista com un capital poc
rendible per la majoria de la gent i els seus activistas passen sovint per estrafolaris.
Entre elsr:nateixos activistas lingüfstics sovint hi ha por q~~.ei!J!,I!2.Q.9_"}.Crll?.~~-~-~pren
dre 1~ ilengüa'máfOritáfíá=qUefco'frrexffemaoarñeñfOífTcll síno ~i·~-~.~n. E!'fll~f,Q~nÍ¡ib
scifut de''lá resfa"(j~'"l§.-soctmaf.·;;;,o·6e alguri"mefribre'aela'parella no se sent prou
habil en la nova Uengua. Es per aquest moti u que en aquest estadi resulta molt necessari disposar de material de suport -cassets, jocs, vídeos, etc.- i, sobretot, del contacte amb els altres membres de la comunitat per facilitar la fluldesa del canvi. Quan
es tracta d'una resurrecció com la de l'hebreu modern, les comunitats han de ser autosuficients en molts aspectes, pero en el cas de reimplantació d'una !lengua en territoris deis quals ha estat desallotjada recentment 1 amb parlants nadius més o m~nys
accessibles, cal aprofitar al maxim els recursos disponibles d'altres zones on la Sltuació sociolingüfstíca sigui millor: així, les anades als gaeltachts tradicionals van ajudar
els neoparlants de gaelic en la creació del gaeltacht .urba. En el cas de la .~atalunya
Nord i de I'Aiguer, el contacte sovintejat amb coetams de la resta deis Pa1sos Catalans afavoriria sens dubte la revernacularització del catala.

Estadi 5: l'alfabetització en Lx a la llar, a l'escola i a la comunitat, pero sense
reforf extracomunitari d'aquesta alfabetització. L'est~di 6 implica una sit~ac_ió ~n
que l'alfabetització, si es produeix, es fa no pasen Lx smó en la llengua maJontarta
(Ly). Fishman defensa que, tot i que no resulta imprescindible per assolir l'estadi de
manteniment, la comunitat minoritzada pot obtenir beneficis de 1' alfabetització en la
propia llengua. Infants i adults parlants de Lx poden apren~re a ~scriure'l ~e m~nera
privada a la llar, pero una comunitat prou potent pot assum1r elnsc de bastir un centre d'alfabetització que esdevé una primera institució propia que funciona en Lx.
Aquest estadi sol implicar una certa autoorganització, i té u~s costos economi~s q~e
la comunitat ha d' assumir: pot no semblar just, pero el capg1rament de la subst1tuc1ó
no és pas cap regal, sinó que costa diners als parlants de la llengua recessiva. En
compensació, pero, la comunitat crea aixíun punt de socialització pera grans i pera
joves i es dota d'una possibilitat molt valuosa d'intercanv_i ~ultural e~ form~ de ll~tr~
escrita. Tanmateix, cal tenir ben present que aquest estad1 es subseguent a 1 estad1 6.
cal no distreure esfor~os en l'un si l'altre esta en perill.
. .
Historicament, la comunitat catalanoparlant ha conegut aquest estad1 fms la
decada deis 70. Recordem que el franquisme va expulsar el catala deis centres escolars i que la societat civil va fer-se carrec de 1' aprenentatge de: catala mit~an~ant
múltiples iniciatives que anaven des de l'ensenyament del catala a la llar fms a la
creació d'entitats privades com 1' Associació Protectora de l'Ensen~an~~ Catalana de
principis del segle xx o les contemporanies Obra Cu~tural B_alear, Ommum ~ult~ral
0 Acció Cultural del País Valencia. En tant que entltats pnvades, aquestes mstltucions tenien més llibertat per actuar saltant-se les normatives repressives, de maner~
que van arribar a alfabetitzar en catala milers d' adults i inf~:s en un moment en que
I'estat bandejava la llengua dels centres d'ensenyament oflcials.
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Estadi 4: La Lx entra al' ensenyament primari obligatori. Les actuacions previstes per resoldre els estadis anteriors, resten enterament en 1' ambit de la vida social
més o menys privada i, en conseqüencia, fora de l'abast directe deis estats democratics moderns. Pera Fishman, qualsevol comunitat pot arribar a l'estadi 5 sense
entrar en ambits de jurisdicció estatal. Pero a les societats modernes 1' educació reglada deis ciutadans és una prerrogativa de l'estat, el qua! en fixa els continguts i els
procediments. Una coniunitat no dominant pot plantejar-se la consecució d'un sistema escolar en que hi hagi ensenyament de Lx i fins i tot ensenyament parcialment o
totalment en Lx, pero ha de ser conscient que implica riscos importants fins i tot en
estats favorables al multilingüisme, jaque és una empresa per a la qua! calen sumes
de diners considerables. D'altra banda, la comunitat ha de comptar amb una certa
aquiescencia de les autoritats govematives, que pot anul·lar els permisos si la comunitat fracassa a donar un nivell d'educació equiparable al de la resta del sistema educatiu, i fins i tot pot impedir !'entrada deis alumnes al mercat de treball suprimint
l'homologació deis seus títols. Més encara, la cessió del sistema d'ensenyament a
una comunitat no preparada per tirar-la endavant pot constituir un caramel enverinat,
jaque els alumnes d'aquest sistema tendiran inevitablement a CQIJ:X~rtir-se en ma . 1'
d'obra baraJai ~1 mal funcionament d'un sistema escolar contribuira a d~~prestrglar"
encara més la llengua de la comunitat i afer encara més atractiva I'assimilació al
grup dominant.
Tot i els seus riscos, el control del sistema educatiu contitueix un atot valuosíssim en el manteniment de la comunitat lingüística. Fishman diferencia dues vies diferents d'introducció de Lx a les escales primaries obligatories:
a)

b)

La creació d'una xarxa escolar propia (o alternativa 4a): els membres de
la comunitat aconsegueixen el permís per tenir algun(s) centre(s) educatiu(s) regulat(s) i mantingut(s) perla comunitat.
L 'entrada de Lx al sistema escolar dominant (o alternativa 4b ): la comunitat aconsegueix la introducció de Lx a les escales de 1' estat, com a llengua
ensenyada i/o vehicular.

Pros i centres de les alternativas escolars

L'alternativa de crear una o més escoles propias de la comunitat amb !lengua minorltzada és una opció cara i sovint discriminatoria, ja que !'oferta en Ly pot ser gratuita, pero aixo permet a la comunitat un cert control sobre les seves escoles.
Aquest control facilita una certa autonomía en l'organització deis currículums escolars, en la contractació de membres de la comunitat -és a dir, creació de llocs de
treball lligats directament amb el coneixement de Lx- i, en definitiva, la fundació
d'una institució significativa en la socialització de les noves generacions.
L'entrada de Lx en el sistema escolar dominan! pot permetre que els costos d'escolarització en Lxi en Lys'igualin, cosa que fa més competitiva l'escola en Lx. Aquesta
segona opció sol ten ir com a desavantatge que els membres de la comunitat perden
el control sobre els seus propis centres.
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La tria entre un model d' escolarització i un altre no és mai facil. Fishman recemana la primera pera les comunitats sense excessiva fon;a, i afirma que pot resultar
millor estar segur amb un nombre redui:t d'escoles que no pas decebut amb moltes
escales del tipus 4b. En qualsevol cas:
«( ...) el sistema d'ensenyament connecta els qui el reben amb el sistema de recompensa controla! per aquells qui el proporcionen. Aquesta és la sevafunció i aixo és
el que en motiva l'exit. Els activistes de Lx han d'assegurar-se que l'educació deis nens
de X els connecta com més aviat millor i tan estretament com sigui possible amb el sistema de recompensa cultural de X més gran possible. Qualsevol altra mena d' educació
soscava inevitablement el capgirament de la substitució més que no pas hi contribueix.» (Fishman 1991: 102.)

\

'

r

Una mostra del model4a la proporcionen les escales privades que van agruparse en el Col·lectiu d'Escoles pera I'Escola Pública Catalana (CEPEPC) al principi
de la transició, les quals va ser pioneres, entre d' al tres coses, en la introducció del catala a l'ensenyament, i que van acabar integrant-se majoritariament a la xarxa pública del Principat. La vulnerabilitat de les escales del model 4b queda demostrada a
bastament per 1' experiencia de les línies en valencia de 1' escoJa pública: la se va dependencia del govern autonom les fa susceptibles de ser desmuntades mitjanc;:ant,
per exemple, la incorporació de professorat no qualificat per ensenyar en valencia o
simplement castellanoparlant monolingüe.
El sistema escolar de conjunció lingüística en cataHi implantat a Catalunya al
llarg de la decada deis 80 i 90 se surten bona mesura de !'esquema de Fishman. A
Catalunya la comunitat lingüística subordinada té tant de pes en la configuració del
sistema educatiu que ha aconseguit no tan sois introduir-hi la seva llengua, sinó convertir-la en el mitja normal d'instrucció normal a totes les escales. Darrere d'aquesta
opció hi ha la voluntat d' evitar la segregació de la poblaci6 escolar segons la llengua
de 1' escola, una possibilitat que és percebuda com a desestabilitzadora per la majoria
d'actors polítics i socials. En canvi, a Valencia i les Illes, la catalanització de l'ensenyament ha hagut d'arrecerar-se en Iínies en catala o bilingües socialment minoritaries, a part de l'ensenyament del catala com a assignatura (cf. Artigal (coord.)
1995; Milian 1992).
Estadi 3: l'ús de Lx a !'esfera inferior de treball (Jora del barrí o comunitat de
Lx) que implica interacció entre membres de X i membres de Y. Les comunitats
amb una certa autonomía economica poden aspirar a fer que la se va llengua tingui un
cert paper en el món laboral. En termes de Bourdieu, el coneixement de Lx esdevé un
capital cultural valorat en el mercat. Fishman distingeix entre empreses de tipus 3a,
és a dir, empreses en mans de membres de la comunitat de Lx, i empreses de tipus
3b, les quals pertanyen a membres de Y que incorporen membres de X per servir el
mercat de X. Fishman no hi fa referencia explícita, pero cal recordar que el procés de
mundialització economica afavoreix l'extensió d'empreses transnacionals que, de
fet, deixen de ser X o Y i pass en a ser Z o simplement multinacionals, de manera que
en molts casos es perd el control local de les empreses. Les conseqüencies lingüístiques d'aquest procés són ara com ara imprevisibles. D'una banda, en una empresa

310

SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA LLENGUA CATALANA

311

POLÍTIQUES 1 PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTIQUES

multinacional, les llengües de l'estat nació Lx (espanyol, portugues, neerlandes,
grec, etc.), normalment dominants a les filials, poden veure's progressivament expulsades deis esglaons superiors de poder per una llengua internacional com 1' angles
o perla llengua de la casa matriu, comen el cas de l'alemany. La transnacionalització de les empreses de X implica sovint l'adopció d'una llengua franca coma llengua
de relació ambles seves propies branques a l'estranger. D'altra banda, la creació de
mercats supraestatals pot contribuir a revaloritzar les llengües de les minories transfrontereres, com ara 1' alemany a Al sacia i Lorena o el catala a la Catalunya Nord. No
és intranscendent que la mateixa rutinització de la gestió multilingüe, la falta deis
prejudicis de Y contra X i fins i tot el desig de donar una imatge arreJada al país poden afavorir que algunes empreses multinacionals incorporin algunes llengües minoritzades en alguns deis seus serveis. Així, per exemple, algunes empreses multinacionals de menjars rapids analitzades al centre de Barcelona a principis deis 90 mostraven un índex d'ús del cataHi molt superior al d'altres empreses de capital espanyol
i fins i tot catala (Boix i Vila 1997).

El capgirament de la substitució a l'empresa

Llevat de Catalunya i Andorra, la resta de Pai'sos Catalans resten ben lluny
d'haver assolit l'estadi 3 de !'escala. A Catalunya i Andorra hi ha una situació fortament contradictoria amb un tís minoritari pero considerable del catala, sobretot en
alguns camps economics. Hi ha (petites, mitjanes i fins i tot grans) empreses de capital local fon;:a catalanitzades, sobretot les radicades fora de la conurbació barcelonina; d'altres empreses locals, pero, es mantenen absolutament castellanitzades. Pel
que fa a les empreses de capital fora, sembla que una majoria es resisteix a I'ús del
catala, pero també n 'hi ha que en fan més ús que no pas mol tes empreses locals. Tant
en un cas comen l'altre, l'ús del catala presenta una enorme varietat segons el sector, la clientela, el tipus de comunicació, etc.
Fishman defensa que els aven9os en aquest camp no són ni imprescindibles ni
suficients per a 1' estabilitat de la Lx, sinó una contribució al capgirament que és desitjable pero implica també riscos: 1'~!~.2!!9Jl1i.sjp1plica sovint el lligam amb el
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En el cas d'empreses pertanyents a la comunitat amb Jlengua recessiva, Fishman
afirma que és fonamental que es mantinguin lligades a la cultura X -usar la llengua
pera la interacció interna i amb clients de Lx, observar lesfestes de X tenir els registres en X, etc. Quan les empresas pertanyen al grup dominan!, e~ canvi, !'estrategia de lluita contra la substitució ha de basar-se en el respecte deis drets del
consum~dor a ser servil en la seva l!engua. Cal..9_1;1e ~~~!!12l!!!?L~.Ji~~ e>sjg~J'.SL'lS!~
ser ~~~~~-~!:U:!c..E.n paraules de F1shman, en aquest estadi !'eslogan del capgirament de la substitució ha de ser «el servei hauria de ser en la llengua preferida del
client», ésa dir, «qui paga mana-itria llengua». De fet, tenint en compte el comportament de les empresas deis territoris de llengua catalana, aquest darrer eslogan
pot aplicar-se a empresas de tots dos ti pus ...

h••'~~

propia, com demostren a bastament els desplac;aments migratoris cap als pai'sos de
liengmi 'catalana.
Els grups lingüístics que aconsegueixen depassar aquest estadi són molt pocs,
pero són els més coneguts. De fet, tots els que asseguren ~ls e_stadis 5 i inferim:s
re'ixen a estabilitzar-se, pero només els que aten yen els estadts 2 1 1 entren a la «pnmera divisió» del capgirament, jaque aquests estadis impliquen la intervenció en les
institucions centrals de l'estat.
Estadi 2: l'ús de Lx en comunicacions institucionalitzades als serveis públics
governamentals i als mitjans de comunicació inferiors, pero no pasen les esferes sutant pel que f~ a 1:~dminist~ació l~ca!,
periors. Es reivindica que 1' estat usi la
regional o autonomica com pe! que fa als mttJans de comumcacw de proptetat pubhca. Assolir aquest estadi implica una contractació superior de membres de X, és a dir,
que s'incrementa la viabilitat economica de «ser X en Lx». Pero també implica una
incorporació encara més gran a l'entitat política dominant, jaque els membres de~
amb més exit es veuran arrossegats a tractar sistematicament amb col-legues iguals 1
superiors de Y, la qual cosa els posara constant~ent en risc d:assi~ilar-~'hi. :er tal
d' evitar aquesta sagnia, Fishman creu qu~!..l.!:~~..~E!:~.-~<:.:~~ntt.tat ~~.~~~8_.~!:a
po~:,~§.. ~.~~·?12gi~~. .i,fp.<?s9ti.0i~~2~-:~..<::~}~~t~.~.~r ~ma~n..~~~d.~!~t
pé]: mantemr-la efectiva. Es posstble que la comumtat A nagtue er-se a a 1 ea •1..t
alguñs deis seus niembres' més prominents senipre acabaran assimilant-se a Y. Fishman insinua que cal controlar sistematicament si paga la pena romandre en aque~t
estadi en termes de manteniment de Ilengua, perque de vegades els seus benefic1s
són sobrevalorats.
En conjunt, els pai'sos de llengua catalana es troben millor en el camp de l'oficialitat que no pasen l'estadi 3, perque el catala té algun estatus d'oficialitat (sola o
compartida) a la majoria del seu territori. ~e fet, 1' experiencia cat~l~n.a n?. ~~al~ 1' escala de Fishman en els seus estadis supenors, perque la~·e:~aglaC!.~._l~~~~~~~~.~.~!!_el
món de 1' empresa privada ha seguit, més que no pas precedit, lajntro.E.~~l_~~
tala 'eif'erffió¡{cti Í' ofiéialhat. D' alira'oánaa; Yesumn:tífíc1roesostenir que en el e as
c~fa1rF~~~é·~·a· l;·~fi~i;JiiiT"hcigi comportat un grau superior d'assimilació al grup
dominant castellanoparlant: ben al contrari, la ruptura de l'oficialitat exclusiva del
castelHl sembla haver afeblit les tendencies cap a l'assimilació que hi havia en determinats sectors catalanoparlants queja optaven als mateixos dtrrecs abans de les polítiques de recatalanització.
.
Estadi 1: (algun) ús de Lx als nivells ed~catius, ~cupacionals, governam~n~als z
de mitjans de comunicació de masses superzors, ~ero sense la ,:egur~t~t ~~dzctonal
proporcionada perla independencia política. Ftshman plan~eJa.el ?tll~.~u~sme territorial com a cúspide del procés de capgirament de la subst~tl~CI~ lmgmsttca, an:b
una presencia fins i tot dominant de la Ly acompanyada, mxo s1, per una ampha
presencia de Lx a tots els nivells de la vida pública. Fishman asseny?la 9~e.aq~.:st_es~
tadi, que pera eli és I'tíltim a que aspira el capgirament de la subst1tucw. hnglllstiCa,
sol ser molt polititzat. En qualsevol cas, tot i ser el darrer, aquest estadt 'ta~poc no
gm·anteix la fi de les preocupacions: «la v~ila~~'!!!~!;!~..~~!,.,CI~!!-1.~J..,S,l:l,E,&!!~,ill,~t
de Ia•.s,~~~~.~~s,j,Q,!lll,&iJi~1i~~~"' a~i:ma, bo i 1_n0icant qu~ fms! tot estats com Fran9a es
velieii empesos a una certa pohtrca defensiva contra 1 angles.
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TAULA 1.

Objectiu principal de cada etapa de l 'Escala de Trencament de la Transmissió
Intergeneracional de Fishman (1991)
Estadi

1
2
3
4
5
6
7
8

Objectiu per af.capgirament de la substitució

Oficialització maxima (compartida amb Ly)
Oficialització baixa i intermedia de Lx
Introducció de Lx al mercat laboral
Escolaritzaci6 en Lx
Alfabetització en Lx
Revernacularitzaci6 de Lx (en les noves generacions)
Reaprenentatge de Lx (entre joves a partir deis parlants grans)
Reconstrucció de Lx

FoNr: Elaboraci6 propia (Lx = llcngua en procés de rccuperaci6).

Com als estadis 3 i 2, la situació a Catalunya -no tanta la resta deis pai'sos catalans- no s'adiu amb el model de Fishman, jaque el predomini d'una Uengua
0
~na alt~a als ~ar,nps. assenyalats depen deis equilibris de poder, de les dependencies
Jer~q~1q~es, 1 fms 1 tot de la composició demolingüística: el catala és la llengua d'ús
maJontan e? u~a p~ d'aquest camp.•
ara les institucions autonomiques, (bona
part) de les mstttucwns locals, les umversttats, etc., pero, en canvi, a les administracions dependents de 1' estat central, sobretot en 1' ambít jurídic i en els cossos i forces
de seguret~t hi domina ampliament el castella (Ly), i aixo perno esmentar el quasi
nul recone1xement del catala a les institucions centrals de 1' estat.
Arribats en aquest punt, la taula 1 pot servir per sintetítzar els objectius de cadascun deis estadis descrits per Fishman (1991).

con:

3.2.3.

Una avaluació del model de Fishman

coqs~alist~

La proposta de J. A. Fishman (1991) té una base essencialment
i
esta diss.e~ya~~ ~ensant en estats democratics molt poc intervencionistes en política
culturaltlmgUISt1ca, tal com m ostra la se va hipotesi que hom pot passar de 1' estadi 8
a l'estadi 5 actuant al marge de l'estat. Segons ell, en aquest marc els mecanismes de
la reproducció cultural més essencials per a la supervivencia de les minories (la
transmissi6 intergeneracional, l'ús familiar i comunitari oral espontani) estan a recer
de la intervenció estatal. Així, la supervivencia d'un complex cultura-llengua es basa
essencialment en el manteniment voluntari d'una identitat comunitaria arreJada en
un conjunt de valors compartits. Es tracta d'un model de politica lingüística ascen?~n~, ~e baix a dalt:. només en la mesura que la comunitat assumeix com apropies les
Imctatives de capg1rament aquest podra reeixir i anar avan9ant cap a compromisos
més complexos.
Aquest model defensa obertament el multilingüisme social -tant per als parlants de Lx com per als parlants de Ly- i creu possible !'existencia d'una societat
pluralista: «La democracia cultural és possible i la seva consecució ha de ser un
compromís honest i pregon, més que no pas una mera estrategia temporal i una tacti-
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ca desarmadora de les forces favorables al capgirament de la substitució.» (Fishman
1991: 83). Els activistes lingüístics haurien de subratllar que no van contra els drets
de ningú, sinó només a favor deis qui voleo .m~nten~r-se co~ a m~mbr~s d'u~a comunitat, la qual cosa no ha de resultar confltctlva m amb d altres 1dent1tats m amb
les opcions personals:
«Els "drets de les minories" no tenen per que interferir amb els "drets de les majoríes''. Les ll~ng\i~~,§ •.ªm~~.~2~9:~o~¿~~t~~iñs~'7~~~~~"'f~tJe~Il;a{i:~6~:riv~~~i~
(membres de Y, com els hem a
) ·-$-.-~.S!.,~,.. ,.,..,""«'·''''"'''"'""'JZ.~~~w·w•"'""''"'"
(membres del grup X que no parlen Lx o membres del grup X expressat en Lx). Com
que aquests ja han comengat a afaigonar un~ ~ova identitat.basa~a, en. part, en la seva
associaci6 més gran i aparentment més gratificant amb la 1dent1tat Y 1 els se~s membres, els esforgos de capgirament de la substituci6 en favor de la Lx els fan sentir doblement incomodes: d'una banda, aquests esfors;os posen en dubte el seu estatus de membre de X entre aquells que volen expressar aquesta identi~at en la l~engua Y, i d'una a~
tra, els exposen a les crítiques deis membres de Y contrans al capg1rament de la substJtució.» (Fishman 1991: 83.)

El model de Fishman constitueix ja a hores d' ara una referencia inexcusable en
qualsevol debat de política lingüística, sobretot en allo que ap?rta de reflexió per a la
planificació de la diversitat. Tot i la seva absoluta rellevancta, pero, aquest model
presenta nombrosos aspectes com a mínim discutibles.
.
.
Una primera reflexió deriva de la seva filosofía més essenctal: en adop~ar u~a Vlsió estructural funcional de la realitat, el model de !'Escala de Trencament 1.~~!!~!.~~ el_
paper deis~~ de;!.s~'!P.§.5!.~!]}.!L~!~...L~!'!!E~~~.l~-;!~~.P~~~~~~t d~I re~u~tat
capgíraiñé"nt sobre ~~~!g~~~!.$~~E"~~?~~~i!l~· At~~Ja re:po~?,~e
1'ex1t o el rracasóeT cangtrament recau en el gr~p.sub,~:?1~~~..mes que no ~as en·~
cümstandes"eñ'(iü~es~'trüba~Esevioentqüe'les coiñunifats que han capgtrat el proce~
de substitució lingüística són aquelles que han avaluat correctament els seus recursos 1
han sabut invertir saviament els capitals de que disposaven; pero també ho és que _s?n
ben comptats els casos en que les «circumstancies» -el marc estatal, pohtlc,
economic, etc.- han estat prou neutrals per permetre el desenvolupament autonom
descrit per Fishman per a les primeres etapes. Dit en altres termes, els proce~sos .de
capgirament de la substitució lingüística tenen molts .més aspe~tes de cont11cte mtergrupal i de dominació política del que el model de Ftsh~an de1xa veure.
La segona consideració a l'entorn d'aquest model te a veure fon~mentalme~t
ambles primeres etapes de !'Escala. F.is~man sug~er~ix ~ue les comumtats. en penll
han de posposar l'explotació de la maJona de les mstitucwn~ al seu ~bast fms h~ver
assegurat la transmissió familiar. Aquest punt resulta espe~talment,mcompre?st~le
en relació ambla institució escolar, sobretot pera les comumtats autoctones ~mont-

ae,r

~.:~:~:~a:~:t~~.t~1f:~:~~~!s!~~1i~~~f~~=~§~]~~
recuperac16_.. _??mé.s..~.C:~~.~l'assis.'!f!:t!':.~!!~~E!l~~ ..~~~~i~.~·::.~:iE6·~~.;.~~:a~:.~~~~...~
expenenctes acumulades amb es 1KaSLO1 es a
a. e . a, e
,
vli:-Etrt~lnrvr;Tes

u~

gaelica del gaeltacht urba a Irlanda del Nord, les esco.les bressol1 pnmanes en cata~a
a Catalunya Nord, etc., indiquen que les escales del t1pus 4a (controlades perles m1-
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nories i adre9ades a les minories) constitueixen una eina formidable per bilingüitzar
les jo ves generacions, és a dir, per generar bilingües que poden fer el pas de recuperar la Lx com a Ilengua de transmissió intergeneracional. A més, en la mesura que
són freqüentades per pares, mestres i infants amb forts lligams emocionals amb la
Ilengua recessiva, aquestes escales afavoreixen la creació i el refor9ament de la comunitat de parlants. Així, si l'ensenyament de la llengua té una funció molt secundaria en la recuperació de la Lx, les escales de tipus 4a poden funcionar en la
practica coma catalitzadors d'una nova comunitat.
) El tercer aspecte conflictiu de la proposta de Fishman té a veure amb l'orde/ ,,,A1ació i la definició deis estadis superiors de 1' escala. L' escala propasada s' adre<;a a comunitats essencialment multilingües, sobretot a les comunitats menors
i en situació_ més prediría. En conseqüencia, els tres estadis superiors (3, 2 i 1)
del model son, de bon tros, els menys explorats. De fet, 1'experiencia de bona
part de les comunitats minoritzades de !'Europa Occidental fa pensar en una receptivitat més gran en l'aparell estatal que no pasen !'empresa privada envers el
reconeixement de les Ilengües minoritzades. El casde Catalunya demostra que
els estadis 2 i} poden assolir-s~ en bo~.a.. PªI:t_s.ense).a5f~tássegürat"Fes'iiar3--ni
de bon tros} i confirma que la incorporació de la Iieng~areces~fva
i~~~titu
cj'§:~s... ~ú2_~i.9"~~~-~g E.~ 9~ P.l~_?tej ar-se necessaria111ent.'i<:>!I1 á pas 'següerira'laTiñplantació al mercat privat ··· -·~··~ ·· '"··~'"'"'" · · ·· ·
· ... · · ·· · · ·
·'

.

a··Ies

·-·t'líltiinácó'í1sid'eracf6 a l'entorn del model de Fishman té a veure ambla seva
inexplicable incompletesa. L'Escala de Trencament posa com a maxim objectiu
del capgirament de la substituciól'assoliment de certes formes de bilingüisme territorial. Fent aixo, oblida les solucions de monolingüisme territorial i no té en
compte la possible desaparició de la Ly de la comunitat X. En altres paraules, el
model de Fislunan no sembla preveure que, un cop aturat el seu aven<;, la reculada
de la llengua dominant arribi fins a la seva desaparició del teiTitori que estava ocupant, tal com ha passat historicament a Flandes amb el frances (llevat de
Brussel·les), a Txequia i Hongria amb l'alemany, a Polonia amb l'alemany i el rus
a Finlandia amb el rus, etc.
'

3.3.
3.3.1.

LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

El sentit originari del terme

El mot normalització presenta una notable polisemia i s'usa en camps que van
des de la indústria fins a la sociolingüística, passant perles relacions internacionals.
En termes generals, normalitzar equival, d'una banda, a reduir allo que és divers
-mesures, colors, protocols, etc.- a una norma unificada i comuna per facilitar els
intercanvis; d'una altra, normalitzar implica «fer normal» allo que no ho és.
Aplicat a la lingüística, el terme normalització sol remetre al primer deis dos
significats apuntats. En frances i, de vegades, també en castella, el reto! normalisation (linguistique) correspon a l'angles (language) standardization, o sigui al desenvolupament d'una norma lingüística més o menys compartida per tota la comunitat.

315

Una varietat normalitzada seria, així, 1' equivalent d 'una varietat estandarditzada. 11
Sembla que els primers usos específicament lingüístics del terme normalització en
cataH't són propers a aquesta interpretació, i es troben a La normalitzaci6 del catala
modern (1929), de Pompeu Fabra, el qual se'n serveix per referir-se al procés d' adequació de !'idioma a unes normes ortolingüístiques.
La visió de la normalització com a unificació ha penetrat en diferent mesura en
alguns camps de la llengua catalana. Pero l'accepció més estesa ara com ara del terme normalització lingüística no deriva pas d' aquesta interpretació de la normalització sinó d'un famós article de Lluís Vicent Aracil (1965) en que plantejava el que
he1~ anomenat el model del conjlicte lingiiístic (vegeu capítol2.3.3). En aquest mo-

~~~s1~=r;~~~l~i~f~J!~1-a~~*:d~t~:)·~i~~s~¿ib:s:~56~ri~~l~1tr~i~~~i~~~r-~~{1~~:
cicmS'"<<exfei;nes>> ·cafiVtants:>}'('fXi''a"cíl'l965: 31). D:iteh aT!ies' mofs, quan en una comunitat'i•tdfoma'ii6'pof~~aíisfer algunes necessitats socials deis seus parlants, el sistema pot autocorregir aquest desajusto bé pot deixar que el desajustes vagi amplificant, cosa que acabara conduint a la substitució del sistema lingüístic en conjunt. La

no~malitzaci6 lingüísti~~~~~:~,~..~E~S§.~.~:"~~~?9E~S!_ó, . LE?~~~d,~.~.~.~t.~?!:..~~~U.?.:~~.~st

d' ~s li!l~üí~t.i~ p~.f"!~f:~~"~.~Ee.:~~.~~l~~~.~ de~.~J~~~t. Aquest esfor~ s~ra necess<~na~e~
conscienti adre<;at a resoidre les def1c1encies tant en el front estnctament lmgmsttcocultural (desenvolupament de les funcions socials de la Ilengua) com en el front
sociopolític (desenvolupament de les funcions lingüístiques de la soci:tat)..
, .
El concepte normalització lingüística fou presentat de manera mes av1at cnptica pel seu autor, i sembla haver tingut des de la seva creació una doble lectura.
Aquesta doble interpretació ha permes que el terme original hagi donat lloc a nombroses reinterpretacions.
.
D'una banda la normalització lingüística constitueix un paral·lel de la noc16 de
planificaciólingü,ística que totjust s'estenia en aquell moment en la bib~iografia.an
glüfona. En aquest primer sentit, la normalització seria una reorganitzactó. consc1ent
d'un siª.t~.ehl1güJsti~.amp,~_:.?~j~~t~u. d~r,~~.~~~.:.~~~~~-~.~~~~~~~nafe~:.~n
paraules del matei&.1:Y,_,~,J:ilgl,_~~c~,t.sJlQ!n1~.I!~!:l~!S! ..S9,!!.§.!.§J~HS..§9,1~~J?..~L~~-~
i p~~:a~..~Rv~~steme~ -~~ !!()~~~-~ d'~~...~~~~~~s,H;:~> (Araci~ ~98~:- 30). Pero.u.n el~ment diferenciaría essencialment la normahtzaciO 1 la plamficaclO. La plamftcaCIÓ
lingüística naixent estava marcada per una visió, central.i:zada i dirigista, que deixava
en mans de 1' estat bona part -si no tota- de 1 actuacw:

1

«Un dos problemas metafísicos do "Language Planning" era se por definición .o
"Language Planning" necesariamente tiña que ser un asunto de estado, e creo que de~,I
deron que si. E un esquema tecnocrático moi simple, a peza clave, é o que ~u chamo o
experto estranxeiro simpatizante", que consiste nunha persoaxe que aternza mandando, dando órdenes.» (Aracil 1980: 30.)

disciplina~olt

l'ranc~l'ona, p~rla normalisation.d'u~

¡¡, En terminología, una
marcada pcr la inl1ucncia
es
de la
Iem1e pcr ter rclcrcncia a la tria d'una forma i un signilicat únics pcr a una nocttí. Els tcrmmo~cgs_ catalans, ~;"~dures
conncxions amb la tcrminologia qucbcqucsu, solen alorgur al roto! norma!itzoció ~qu:st~ ma;ctx~ mt~~rctacto, t .vcucn
la normalitzucití tcrminolo"ica corrí la sclcccilÍ i nxacití d'una sola allcrnattva tcrmmologtcu d cnttc les dtvcrscs cxtslcnts
pcr purl d'un organisme sc~sc cupacitul cstrictumcnl normativa (el: Cabré 1997)._
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2.

El conflicte lingüístic i les seves possibles vies de resoluci6

Enfront d' aquesta perspectiva tecnocratica, la normalització lingüística es plantejava com 1' alternativa no governamental, popular i democratica, generada pels mateixos actors del conflicte lingüístic a partir de la seva experiencia. Parafrasejant
Aracil de nou, la normalització seria dibuixar el plano! de Santiago de ComposteJ.la
des de la mateixa ciutat, mentre que la planificació equivaldria a guiar-se per Santiago amb un plano! de Nova York.
Així dones, la normalització podia entendre's com una reorganització de les
nonnes d'ús. Pero el concepte aracilia incloi'a un altre aspecte tan o més important
que aquest: la normalització lingüística constituYa també una de les dues eixides possibles al conflicte lingüístic, essent-ne 1' altra la substitució lingüística. És a dir, que
la coexistencia entre dues llengües en una comunitat a la llarga havia d' acabar bé
amb la desaparició de la llengua recessiva, bé ambla se va recuperació total i 1' expulsió de l'altra. Aixo és el que plantejava Ninyoles (1975: 61) en un esquema que
ajuda notablement a difondre la noció de normalització.
Entesa en aquest sentit, la noció de planificació lingüística era molt més amplia
que no pas la de normalització, jaque mentre la primera podia plantejar-se una multiplicitat d' objectius (per exemple, 1' estandardització, la reforma ortografica, la cultivació terminologica) que no esta ven necessanament enfocats a combatre la substitució,
la normalització quedava lligada necessariament al combat per salvaguardar i promoure les llengües minoritzades.

3.3.2.

La difusió i la metamorfosi del terme

La denominació normalitzacíó lingüística va coneixer un exit sense parió en la
sociolingüística catalana i en altres comunitats minoritzades, va fixar-se als llibres de
divulgació, va introduir-se als manuals escolars i va escolar-se fins i tot a la legislació
lingüística de Catalunya, les Illes Balears, el País Base, Galícia, etc. 12 Tal com apunten
Bañeres i Romaní (1994), no és estrany a aquest exit el fet que aquest terme constituYa
una alternativa connotada positivament: al capdavall, «normalitzar» vol dir «adequarse a la norma», «fer normal», i qui vol ser «anormal»? A més, l'expansió d'aquest terme s'esdevenia en el marc historie de l'antifranquisme i de la transició política espanyola [1975-1980] en que sectors importants de la societat maldaven per recuperar

12. El lector pottcnir un tast d'aqucsla expansi6 rcllcgint, pcrcxcmplc, Molla i Palanca (1989a, 1989h), Molla i
Viana (1991), Vallverdú (1990), Martí i Caslcll (cd.) (1991), Siguan (1992),.Lumucla (1994), Brunchadcll (1987, 1996),
Bastardas (1996).
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una certa «normalitat» política, institucional, cultural, etc., impossibilitada per la dictadura. L'obtenció de la normalitat lingüística coincidía amb aquest objectiu.
Com a contrapartida a la seva difusió, pero, la denominació va anar-se deslligant de la noció original i va passar a recobrir un reguitzell de significats, fins convertir-se en un «mot camaleó», amfibiologic i polisemic, de manera que fins i tot polítics professionals de colors oposats podien arribar a usar el reto] per dir gairebé el
contrari. El terme s'ha difós ampliament en la parla popular, pera la qualla normalització ha passat a ser un sinonim generic de promoció del coneixement i l'ús del
catala, i, en menor mesura, de depuració de la llengua, fins al punt que les denominacions «llei de normalització» i «llei del catala» han esdevingut practicament intercanviables;
Simultaniament a aquesta divulgació del terme, hi ha hagut des de diversos arobits tot un seguit d'intents d'aclarir i d'operativitzar els plantejaments inicialment
massa abstractes d' aquesta noció. La qüestió resulta extremament complexa, perque
el procés de normalització lingüística es correspon fonamentalment amb un moviment nacional de lluita contra la substitució lingüística que afecta -com a mínimels camps polític i ideologic, jurídic, administratiu, economic, educatiu i estrictament lingüístic. Cadascun deis plantejaments a 1' entorn de la normalitzaciólingüística generats fins l'actualitat ha accentuat més la imp01tancia d'un o altre aspecte, i la
majoria d'autors han insistit en les interconnexions entre els diversos camps implicats. Cal no oblidar, a més, que en la mesura que el terme normalització lingüística
ha passat a formar part del debat polític i fins i tot de la legislació, els diferents actors
socials s'han esmer9at a redefinir el terme de la manera més favorable als seus interessos.
A grans trets podem dir que hi ha acord que la normalització lingüística equival
al capgirament de la substitució lingüística en una comunitat amb llengua minoritzada mitjan9ant les transformacions en el corpus, en els processos d'adquisició ilo en
els seus usos socials. Ara bé, l'acord desapareix en plantejar-ne els límits, les formes
d' actuació, i fins i tot les raons perles quals cal emprendre-la i/o continuar-la.
Per a deteffi1Ínats sectors1 la normalitat li!1g.üística :::::::2.b.j~~!i~.g-~_!~~~1i!.~~~~
consistiría en el fet que el castelHl. deixés d'estarprh~~!~gia~ l~g~q~~!ltill:LSf~gtdel ca,trua. trn·top··estab1etta la igualtat de drets i éíeúrés pér a les dues llengües en contacte i
• per als seus parlants --és a dir, un cop assolida aquesta mena de normalitat--la normalització deixaria de tenir sentit, perque no hi hauria res per «normalitzar».
En canvi, la majoria deis autors han recordat que la normalització no es produeix en un buit historie: la normalització correspon a un intent de capgirar un
procés de substitució i, per tant, parlar d'equiparació implica renunciar a la noció
mateixa de normalització.
«Entendrem com de;,rmalitzaciólingüística (... ) aquells processos que determinades comunitats lingüístiques, subordinades políticament durant un llarg període
historie, emprenen per tal de construir les condicions necessaríes que assegurin la seva
plena normalitat i estabilitat futures en tant que conjunt huma de Ilengua diferenciada.
Aquest procés comporta generalment el reempla~ament de l'ús de !'idioma foraster
-el del grup nacional dominador- pel d'una varietat lingüística propi~ ~?rgida de la

318

POLÍTIQUES l PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTIQUES

SOCIOLINGÜÍSTICA DELA LLENGUA CATALANA

comunitat autoctona, en totes aquelles funcions interiors que el primer havia vingut
ocupant per raó de I'estat de dependencia política de la comunitat sotmesa.» (Bastardas
1988: 187.)

Bona part de les referencies a la normalització apel·len al criteri de la historicitat del catala: el catala, com a llengua historica de la comunitat que habita els actuals
pai'sos catalans, ha de tenir un tractament preferent enfront de les altres llengües
(Marí 1996). Aquest criteri s'ha anat desenvolupant progressivament, i ha estat traduit en bona parten la noció de !lengua propia, apuntada perla Llei de normalització
lingüística del Parlament de Catalunya de 1983 i definida a 1' article 2 de la Llei de
política lingüística del mateix Parlament de 1998. Seguint aquests criteris, la historicitat ilo la propietat d'una llengua enjustificarien l'ús prioritari, si més no a les institucions públiques; tanmateix, ni el criteri d'historicitat ni la noció de llengua propia
són tampoc acceptats unanimemenr(cf.Brañchaéle1II5i'97: 139~ i 85). · ··· ·· · · -···---··· ~
.,,w."'E!fürniltre otdre ClecOses; s;lia re'cordat sovint que el catala ha estat subjecte a
un tracte discriminatori i explícitament lingüicida que 1' ha condui't a una situació de
greu desavantatge en relació amb el castella en el seu propi territori historie. Aixo,
juntament amb el fet que es tracta d'una llengua de difusió mitjana-petita, justificada a parer de la majoria d'autors que les institucions adoptessin mesures proteccionistes de la llengua feble. De fet, és en aquest segon sentit d'una intervenció pública
en favor de la llengua propia i afeblida historicament que s'usa el terme normalització tanta la Llei de normalització lingüística del 1983 coma la Llei de política lingüística de 1998:
«( ...) Per aixo aquesta Llei es proposa de superar l' actual desigualtat lingüística
impulsant la normalització de 1'ús de la llengua catalana en tot el territori de Catalunya.
En aquest sentit la present Llei garanteix l'ús oficial d'ambdues llengües per tal d'assegurar a tots els ciutadans la participació en la vida pública, posa coma objectiu de 1'ensenyament el coneixement equilibrat de totes dues llengiies, les equilibra en els mitjans
de comunicació social, eradica qualsevol discriminació per motius lingüístics i especifica les vies d'impuls institucional en la normalització lingüística-a Catalunya.»
(Preambul de la Llei de normalització lingüística a Cata/un ya de rf993.1 _
9,.
\:.:7
.¡

La multiplicitat d'interpretacions del que ha d'ésser la normalitzaciólingüística
(cf. Siguan 1992: 99-102 o Branchadel11996) ha portat alguns autors a considerarlo un concepte inútil (Bañeres i Romaní 1994: 40). D'altres autors semblen haver-lo
abandonat o, com Lamuela (1994), han preferit reempla9ar-Io per nous termes (com
adaptació sociolingüística i establiment de la !lengua). Tanmateix, també n'hi ha
que (com Bastardas 1996 o Branchadell 1996, 1997, entre for9a altres) continuen
creient en la utilitat del concepte, ni que sigui perque es tracta d'un producte -gairebé una marca- queja resulta familiar.
Aquí no analitzem les ideologies que fonamenten les polítiques de normalitzaciólingüística (vegeu capítol 4). En allo que pertoca a la definició de que és normalitzar una llengua, potser una via de superar les contradiccions apuntades seria acceptar que la normalització no té per que plantejar-:se de manera absoluta, sinó més
aviat com un conjunt d'objectius en funció del seu abast i del seu impacte en la co-
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munitat. En aquest punt, per tant, 1' important po se~~ tant. discutir sobre el significa~
de la normalitzaci6en si, sinó sobre els seusobjectius darrers. Nosaltres proposem
ddsgrans tipus··c:r·objectius: (a) els objectius polítics ijurídics, i (b) els objectius socials i lingüístics. En cadascun d' aquests camps podem establir un nombre indeterminat d'objectius que, per raons d'operativitat, sintetitzarem en tres per banda.
Aquests objectius han d'entendre's coma concentrics, jaque els objectius mitjans
exigeixen I'assoliment deis mínims, i els maxims exigeixen els mitjans.
a) Els objectius polítics i jurídics de la normalització lingüística

Des d'una perspectiva essencialment legal i glotopolítica, les comunitats amb
una llengua minoritzada poden plantejar-se grosso modo tres grans objectius' 3 de
normalització d'aquesta llengua:
l.

2.

3.

Objectiu legal i glotopolític mínim: que els ciutadans que ho desitgin puguin servir-se legalment de la llengua minoritzada en tots els ambits en tant
que ciutadans particulars.
Objectiu legal i glotopolític mitja: l'objectiu mínim i, a més, que la llengua
(tradicionalment) minoritzada sigui la llengua oficial de totes les institucions.
Objectiu legal i glotopolític maxim: que la llengua (anteriorment) minoritzada sigui !'única llengua oficial del seu territori historie.

Aquests objectius es plantegen en termes d' organització de la vida pública, independentment de la realítat demolingüística, la qual és abordada a l'apartat (b).
Aixo no vol pas negar que les mesures glotopolítiques tenen un -cert- impacte en
els usos Iingüístics de la societat, ans al contrari. Allo que dóna entitat propia a
aquests plantejaments és que fan de la definició d'un o altre tipus d'ordenamentjurídic el nucli de la seva descripció.
El primer deis objectius esmentats exigeix que el ciutada-en tant que individu- pugui funcionar en la seva llengua a totes les institucions públiques i privades lndependentment de la Ilengua de· funcionament d' aquestes institucions.
Aquest objectiu pot aconseguir-se, per exemple, creant Iínies lingüístiques diferenciades al sistema d'ensenyament i obligant les administracions i les empreses a
atendre el ciutada en la se va llengua. Aquesta opció és el que permet· que, per
exemple, un ciutada pugui viure -teoricament- en neerlandes a Brussel·les tot i
que aquesta llengua sigui demograficament minoritaria en aquesta ciutat. Per arr.ibar a aquest grau de normalització mínima als territoris de llengua catalana caldna
no tan sois assegurar la presencia del catala a les comunicacions institucionalitzades d' entitats públiques i privades, sinó també reestructurar diversos aspectes de
1' organització de 1' Estat esfctnyol com ara garantir l' existencia de línies judicials
en catala, tornar a crear algunes unitats militars en que la llengua vehicular fos el
13. Pcr presentar aquesta triple gradació ens inspirem en bona mesura en la pr~pos.tu d~ B~an~ha~ell (1996), encara que aquesta no dirercncil com !cm nosaltres entre lcs·pcrspectives lcgülcglotopol(ucn 1 sociolmgcf,llca.
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catala, assegurar la possibilitat de triar el catala en les relacions amb les institucions centrals i europees, etc.
L'objectiu mitja de la normalitzaciólingüística preveu que la llengua en procés de normalització passi a ser la llengua de treball de les institucions públiques i
privades, independentment de quin sigui el seu idioma coma ciutadans individuals
i privats. Un plantejament d'aquest tipus implica que les institucions adoptin la
llengua en procés de normalització com a llengua de relació interna i externa, especialment pel que fa a les relacions ambles altres institucions del país. Aixo no priva que les institucions es puguin veure obligarles a servir-se d'altres llengües en
determinarles condicions per tal de permetre al ciutada de ser ates en la llengua oficial de la seva elecció. L'administració de la Generalitat de Catalunya apunta en
bona mesura cap a aquest objectiu de normalització lingüística (sobretot després
de la Llei de política lingüística de 1998): la seva llengua propia, la de les seves comunicacions amb d'altres institucions catalanes, la seva llengua d'atenció al públic per defecte és el catala, la qual cosa no impedeix que estigui legalment obligada a atendre en castella (i en aranesa la Vall d'Aran), pero no pasen altres llen~
gües, els ciutadans que li ho demanin.
És aquest darrer punt, la capacitat del ciutada de poder relacionar-se amb les
institucions en una determinada llengua, el que diferencia els objectius mitja i fort de
normalització. Una normalització lingüística maxima preveu l'oficialitat única de la
llengua anteriorment subordinada. Aixo és el que van cercar - i aconseguir- els
txecs a Txequia, els polonesas a Polonia o els flamencs a Flandes -llevat de
Brussel·les. En la situació prevista per l'objectiu maxim de la normalització, les institucions deixen de veure's obligades a oferir els seus serveis en la llengua de l'elec~
ció del ciutada, i aquest no té aval legal per reclamar que se 1' atengui en una llengua
«altra». Evidentment, aixo no implica necessariament que aquesta possibilitat quedi
totalment descartada. La protecció més elemental deis drets humans fa que, per
exemple, els estrangers tinguin dret a traducció a una llengua comprensible en cas de
judici, i la mateixa dinamica del mercat sol aconsellar d'incorporar algunes llengües
no oficials a determinats serveis d'atenció al públic.
Les empreses ubicades a localitats turístiques deis pai'sos de llengua catalana
són una mostra immillorable de com algunes llengües no oficials poden incorporarse a les practiques lingüístiques habituals de determinarles institucions. Andorra en
fomeix un altre exemple: tot i que viu una situació propera a allo que hem definit
com a objectiu fort de la normalització política i legal-demolingüísticament és tota
una altra qüestió, és ciar!- i malgrat que les institucions no es veuen obligades legalment a servir els seus usuaris en altra llengua que el catala, sembla prou evident
que ni els castellanoparlants ni els francüfons no hi queden pas desemparats lingüísticament.

b) Els objectius sociolingüístics de la normalització lingüística
Ara també podem utilitzar un triplet d' objectius sociolingüístics per a la normalització, En aquest cas, pero, no són tan estrictament concentrics com en el cas
anterior:
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l.
2.

3.

321

Objectiu sociolingüístic mínim: ocupació de tots els ambits d' ús per part de
la llengua anterionnent recessiva dins de la comunitat de parlants.
Objectiu sociolingüístic mitja: 1' objectiu mínim i, a més, bilingüització deis
al·loglots, ésa dir, aconseguir que aquells que no tenen la llengua subordinada coma nadiua l'aprenguin i l'usin.
Objectiu sociolingüístic maxim: objectiu mitja i, a més, (re)integració lin::güística deis al-loglots,és a dir, convertir-los en membres actlü"s"d:(tíi'i"co:'"''
munÜat lingüística r~ceptora establint les condicions perque adoptin la
llengua de la comunitat receptora com a propia i la transmetin als seus descendents.

Tots tres objectius donen per -més o menys- garantida la transmissió lingüística familiar de la Ilengua recessiva, de manera que se situen a la banda superior de
!'escala de trencament intergeneracional de Fishman (1991). Aixo no vol dir que ens
trobem davant d'una escala absolutament seqüenciada: és perfectament possible que
en una mateixa comunitat es produeixin de forma simultania un procés de conquesta
deis ambits formals i una erosió creixent de la transmissiólingüística familiar.
L' objectiu sociolingüístic mínim es correspon gros so modo ambla superació de
la distribució funcional diglossica «a la Fishman». Ésa dir, que alla on hi havia una
comunitat que feia servir una llengua forania com a varietat elevada es reemplaci
aquesta llengua per la propia també per als usos elevats. Aixo és el que van anar
aconseguint al llarg del segle xx els moviments de reivindicació lingüística fines,
letó, litua, flamenc, quebeques, etc., en substituir les Ilengües foranies expansives
per les propies per a tots els usos, formals i informals. En si, el procés és essencialment similar al procés de les Ilengües vulgars enfront del Ilatí -tot i que, en aquest
cas, no hi havia hagut substitució previa. Es tracta d'uns processos habituals després
de la independencia a nombrosos estats, pero que no requereixen necessariament la
independencia política per dur-se a terme, jaque poden realitzar-se en estats federals
i confederals. En la mesura que la llengua forania no s'hi hagi nativitzat, es tracta
d' un objectiu essencialment intem a la comunitat lingüística afectada, que reorganitza els seus recursos lingüístics i els redistribueix en funció de les seves necessitats.
En una societat on la Ilengua baixa ha romas la primera Ilengua de tota la població,
aquest és un procés potencialment rapid que depen sobretot d'una alfabetització en
la propia llengua i de 1' expansió d'ideologies favorables envers aquest codi. Aquesta
homogene'itat lingüística de partida explica, per exemple, la falta de tensions en la
normalització de l'eslove després de la desintegració de l'Imperi Austrohongares
(1918), quan la Ilengua eslovena va passar a ocupar sense gaires tensions els ambits
d'ús elevats que havien quedat «buits» perla desaparició de l'alemany coma llengua oficial. Ara bé, l'homogeneYtat de partida tampoc no garanteix una normalització lingüística automaticf també les llengües estrangeres representen un capital cul~
tural, i les elits dirigentslf>oden estimar-se més de mantenir una llengua fotania que
només ells coneixen -la deis antics colonitzadors, per exemple- com a oficial per
perpetuar-se en el poder.
En ~!!:~~~~~l~!~!w~l!!~~.E~~ta~~~.~~!~~~~ati~~~~a;;!~nt~~.~. l~~~ües e~
panorama es complica. En la mesura que caña grüpTmgUistic tac1 v:da mdepeñcfeñr1
..,~ "' '"''·""''"'_,..__ ,..,,.,,~-·"" ..-~··•"". '"''" ,.,, "''"""""''''"·'~ ,.;;,
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autocentrada, l'assoliment deis objectius mínims pera cada comunitat lingüística és
factible, per tal com els seus ambits d'intersecció social seran limitats. De fet, aquesta separació entre comunitats no resulta absolutament insolita. Recordem que L. L.
Zamenhoff va crear !'esperanto l'any 1887 justament en una zona de l'imperi tsarista on polonesas, russos, jueus, ba.ltics, etc., menaven unes vides socials i culturals
tan marcadament autonomes que no disposaven d'eines lingüístiques neutrals pera
la intercomunicació. També bona part de les comunitats lingüístiques de l'Imperi
Austrohongares (germanbfons, hongaresos, txecs, polonesos, croats, etc.) havien
arribat a desenvolupar vides comunitaries amb un notable grau d'independencia,
amb sistemes escolars propis, determinats drets lingüístics reconeguts oficialment,
etc. (vegeu-ne una descripció a les obres d'Elias Canetti).
Aquests exemples mostren que quan la separació entre comunitats és consi e-rabie, els objectius mínims de nonnalització poden resultar més que satisfactoris
a
fita pera la recuperació de les llengües recessives. És ~ ag,~~~.!. ~o~!l!!! . 9~~J?.2.s!e,,!!:l.'::':~u
re la nmmalització
mínima coro un afer intern d'una
có1numtat subordinada. Pero en
--""''"'#""'"""'"'""~"""'''"~'"'"''""¡,"''"'"""""'''. ••;·•"'~'MI•"'-''''"'"'"'"''~"' "'•''7•:h'f'"¡¡>-"i"'''1t.,v¡yo~,•m· ,,.~.,"~•''Wo¡,'i<\~,~.~Cfl<"'"'"".,,.,_' ·'"" •'•A'7>Jl~I~·"•,..'I'Offil"""''·"'' -""'•'•"""'~'<.,_,~,...,""""""'"'""'""'~"P'''Yf.~/'xfflj

torn esta molt afectat perla substitució lingüística i es veuen empesos a fer-Ia servir,
bé perque els seus pares no els I'havien tr~nsmesa. A aquests parlants «perduts» sovint se'ls afegeixen membres del grup lingüístic dominant que s'instal·len al territori
de Ilengua subordinada, i fins i tot d'altres grups lingüístics immigrats que tendeixen
a assimilar-se al grup dominant o fins i tot a mantenir-se independents (vegeu capítol
5). Tot plegat fa que el contingent de no parlants de la llengua recessiva, és a dir,
d'al·loglots, s'incrementi. En el seu objectiu maxim, els processos de normalització
lingüística pretenen que aquests parlants es (re)integrin en la comunitat subordinada,
tal com suposadament s'hauria esdevingut en cas de ser una comunitat en situació
«normah>Y Un dels casos més extrems d'aquest objectiu sociolingüístic és el d'Israel, on l'objectiu de normalització de l'hebreu va ser la (re)vemacularització d'a-:questa llengua en una col·lectivitat on absolutament tothom era al-loglot. Molts deis
intents de recuperació de Ilengües ameríndies estan essent protagonitzats per membres de la comunitat --en sentit antropologic- que no han rebut la llengua dels seus
pares. També l'objectiu de la normalització de l'irlandes va ser, sobretot en un principi, la reintegració deis ang!Ofons a la comunitat de parlants nadius del gaelic.
Veiem dones que a la normalització maxima en el terreny legal no li correspon
necessariament una normalització maxima en el terreny Iingüístic. L'exemple de
1' Alguer és en aquest sentit allic;:onador: entre 1861 i 1921 el percentatge de catalanofons hi augmenta de 83,5% a 99,6%, i aixo en un context que avanc;:ava progressivament cap a l'establiment d'un sistemajurídic i politicoadministratiu monolingüe
en italia (Grossman, 1983: 13, citat per Pueyo 1996: 176)!

f!
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~~~~i-í~~nct~1~~~~~~~ ~~!~:~¿¡~~.-~~66ici~iar:i:niin~e~:a~~W~~-~s~~~r;~¡r;~~

f~Li~i?2~.~Í,bles~··a~~·~ni: El1 una sitüaciió'de'convivencia estreta entre efs uns'f els'a1:.
tres, per tal que els usuaris d'una llengua Lx se'n puguin servir en tots els ambits cal
garantir que els aZ.Zoglots -és a dir, els parlants de qualsevol altra llengua- siguin
competents, almenys fins a un cert punt, en aquesta Lx. En aquestes situacions de molta interacció en que la traducció sistematica deixa de ser viable, reconeixer als uns el
dret a mantenir-se monolingües implica negar als altres defacto el dret d'usar la seva
Ilengua. En aquest cas, la bilingüització bilateral-ni que sigui receptiva- representa
i'única forma d'assolir la normalització de la llengua recessiva; altrament, els parlants
de la llengua recessiva es trabaran obligats sistematicament a servir-se de la !lengua
expansiva per la presencia de parlants de la Ilengua majoritaria. Aquest és el cas del
País Base o d'Irlanda, on el fet que bona part deis mateixos bascos o irlandesas no
comprenguin l'euscar o el gaelic en dificulta constantment I'ús públic.
Ni l'objectiu sociolingüístic mínim ni el mitja cerquen necessariament la inte- ..
gració de parlants nous a la comunitat lingüística recessiva, sinó que aspiren que,
coro a molt, la bilingüítzació deis al·loglots els permeti usar la seva propia llengua a
tots els ambits. De fet, cal tenir prese1:1t que hi ha ~omunitats ~~o necessariament recessives- que són retlcents á 'integradó. ct'af:Ioglots.• Jiri§ ~Lpj.ijlf a~ d~scora~j'ir
I~ñare-t~seva"11~i1gUarprérem:·sErvir~·se Cle1lengüesfranques pera les relacionii interefriiCJ.ues.· Els japone'sos'ertsóri prohablement un deis casos. més páraé11g-

la

rnatícS:1lf"''"'' '""'•..,.

L'objectiu sociolingüístic maxim de la normalització, en canvi, sí que visa explícitament la (re)vernacularització de la llengua recessiva entre aquells que no la tenen coro a llengua primera. Les comunitats en procés de substitució lingüística tard o
d'hora pateixen un grau més o menys elevat de defecció lingüística, ésa dir, de perdua de parlants que adopten la llengua dominant com a propia, bé perque el seu en14. Scnsc anar més lluny,l'any 1996,l'cscolajaponcsa de Barcelona no adme!ia lills de
nojaponescs,

p~rcllcs

mixtcs catala-
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e) La posició dels al·loglots en els processos de normalització lingüfstica

En alguns casos de normalització lingüística, els al·loglots són només exigües
minories colonials privilegiades socialment. En d'altres casos, els al·loglots poden
arribar a formar la (practica) totalitat de la comunitat en que s'intenta reviscolar una
llengua, com ens mostra el cas de la recuperació de J'hebreu modem. Entre uns i altres s'estén un contínuum immens.
La condició d'al·loglot -parlant d'una llengua diferent- no implica necessariament una oposició de principia la recuperació d'una llengua en vies de normalització. En la mesura que els al-loglots s'impliquen activament en la recuperació
de la llengua, van bilingüitzant-se i 1' acaben adoptant pera -part de- la seva vida
quotidiana. La recuperació contemporania de 1' euskera, amb milers de neoparlants
que han decidit de transmetre' 1 als seus fills coro a primera llengua, n' és un bon
exemple. De vegades aquest procés és rapid, com en el cas de forc;:a fills de la burgesia urbana a qui els pares catalanoparlants no van transmetre el cataHi pero que 1' han
reapres pel seu compte i !'han convertiten la seva llengua principal (vegeu, pera Catalunya, McDonough 1986 i Cabana 1996). També és el cas deis nombrosíssims
immigrants arribats als territor~s de_B. f. ngu~ cata.Iana. que h~storicament s' han integrat
en la comunitat receptora, sovmt vi#matnmoms m1xtos, 1 han adoptat la llengua de
15. A Anglaterra, Fran9a o l'Espanya castellana, la intcgració JingOfstica deis immigrants al-loglots es producix
sistcmalicamcnt en --com a muxim- tres o quatrc gcncracions.
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la comunitat receptora com a llengua familiar en una o més generacions. De fet, tal
com mostren els cognoms de molts deis seus habitants actuals (Alemany, Frances,
Gaseó, Angles; Peris, Núñez, Otero i tants d' altres), els territoris de llengua catalana
han estat tradicionalment receptors d'immigració al·loglota que ha acabat integrantse lingüísticament. A diferencia d' al tres zones, com ara els Balcans, 14 la integració
lingüística amb el pas de les generacions ha estat precisament la pauta historica normal als territoris de llengua catalana, com mostra el fet que fins i tot els gitanos assentats tradicionalment als pa'isos de llengua catalana hagin fet del catala la seva
llengua de relació endogrupal, mentre que als Balcans, Centre-Europa o Escandinavia els gitanos han mantingut molt millor el caló com a llengua endogrupal.
Ara bé, en funció de diversos motius polítics, socials, economics, etc., potescaure's que un nombre deis al·loglots refusi qualsevol mena de (re)integració lingüística. Aquest refús pot provenir de membres de la comunitat dominant instal·lats
al territori de la llengua en vi es de normalització, de membres de la comunitat subordinada que s'han assimilat als anteriors, o de comunitats terceres nouvingudes, els
membres de les quals prefereixen de mantenir-se diferenciarles. En la mesura que es
vegin incapa9os d)turar 1.ª r<r9l1R~L~dli,d~JªJlei1gua recessiva entre ets sel1s parl'ants
nadiüs, els opositq~s aJ.ª uoxmalitz.ació.pood~n",ásS.ajar.de··:crear:un'a~IraCfüi:a.:C'Q'iuu
nitaria segons línies lingüístiques bo i reivindicant 1' existencia d'uníl comunitat lingüística diferenciada que es carílcteritza pel fet de parlar la llengua dominant,.~na
comuhitat arnb els mateixos drets lingüístics --com a mínim- que la comunitat rninofifiáda. Dft d'u:na altni rnailera:,·poden phuitejar l'existeneiad'una <<minbtia.»eri el'
s'i dé lá comímitat en vies de normalització. Per for9ar aquesta fractura, aquests
grups poden exigir la creació d'institucions propies -escales o línies escolars separarles, comunicacions institucionalitzades en la seva llengua, quotes específiques en
els mitjans de comunicacions propis, etc. És a dir que, davant d'un procés de normalització lingüística, determinats sectors opositors poden preferir la segregació social
a la seva bilingliització i/o integració en la comunitat en vies de normalització. En
funció del seu exit, l'intent de segregació pot quedar en no-res o seccionar definitivament la comunitat en dos o més grups lingüístics oposats. Aixo darrer és, de fet, el
que s'ha esdevingut alllarg del segle xx a Brussel·les, on els parlants de frances,
molt sovint descendents ells mateixos de flamencs francesitzats, van acabar formant
grups de pressió francofons oposats a qualsevol aven9 del neerlandes, institucionalitzant una comunitat francOfona brussel·lesa, i en definitiva impedint la recuperació
del neerlandesa Brussel·les.

partia del suposit que podía arribar-se a un -relatiu- consens a l'entorn de la política lingüística que calia adoptar en el si de la comunitat afectada, o, com a mínim, es
plantejava la normalització coma procés intern d'una comunitat, en tot casen conflicte més o menys obert amb una altra comunitat.
Pero parlar de normalització lingüística en societats multiculturals i multietni.........................~.---"'""'"' ......,•. ~""-· "''"''*'"'~... ·~'t<
cl""""'h'''"'""""'~"''J"'"'"~""''"'-'"'·~",¡_,~""';''
>1.,.(',•1'«•~-r"''>"' ~,<>ol'
ques exigeix posar la nOCÍÓ ae«COffi~Ílltat» ---h~gÜIStlCa, CUltural, n~c10nal- al be}!
miiGeTii'reflexfó:t'n contextos dé llmits'coriiúnítaiiSmés aviai fluids, com ha estat
e!"'c'as dels'terdtoris Cie llengua catalana alllarg d' aquest segle, hom ha pogut plantejar historicament la normalització lingüística en les seves perspectives més amplíes,
és a dir, incloent-hi la integració deis immigrants en la comunitat receptora. Per contra, en q:mtextos de marcada separació i fins i tot d' oposició entre grups lingUístics
--com ara entre els arabs i jueus a Palestina o com als Balcans-, la idea mateixa de
normalització lingüística només és concebible en els seus significats més febles o,
coma molt, intermedis: dit en uns altres termes, no té sentit parlar de normalització
d'una llengua en una comunitat en que no és propia a menys que hom vulgui equiparar la normalització lingüística a la substitució. El problema, per tant, sera definir
quan ens trobem davant d'una sola comunitat humana -amb grups de primera llengua diferent, si convé- o quan parlem més aviat de comunitats diferents i separades. En els casos jueu i irlandes, la pertinen9a a un únic grup nacional ha estat més
rellevant que la diversitat lingüística del grup, mentre que en el belga els grups lingüístics han preferit institucionalitzar els seus límits socials i territorials.

3.3.3.

Una avaluació del model de normalització lingüística

Originariament, el dilema entre «normalització» i «substitució» es plantejava
per a comunitats lingüístiques historiques minoritzades com la valenciana, 1' occitana, la basca, etc., en que en el marc d'una comunitat única alguns membres ja havien
passat a la llengua expansiva i uns altres mantenien encara la recessiva; aquell model
16. Als Balcans hi ha comunitats ctnolingUístiques que s'han mantingut dil'crcnciadcs tot i conviurc cstrotament
duran! més d'un mif.lcnni (grccs, alhanesos, cslaus, romancsos, hongarcsos, etc.).
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güístiCa:"Creíeiñqúe105']ectiÜ de la pro moció del catala continua essent coiñpañirp~r
uña)'íñ'ássa social molt considerable alllarg deis territoris de llengua catalana. Els canvis experimentats alllarg de la transició política han provocat una certa cessió del protagonisme de la reivindicació lingüística a les institucions públiques, sobretot a Catalunya, on la visió de la normalització com una empresa prioritariament «de dalt a
baix» ha esdevingut majoritaria. Pero són -som- molts els qui creiem que el(s) projecte(s) de normalització haurien d' afavorir la cohesió i la mobilització socials enfront
deis riscos d'escissió comunitaria (cf. Molla 1994; Delgado 1998).

Pensar globalment, actuar localment...

Les situacions de substitució lingüística són tan diversas que ara com ara no disposem d'un sol model d'actuació totterreny valid per a totes les ocasions. Les actuacions que convenen a Andorra tenen poca veure ambles que escaurien a Perpinya,
¡ resten allunyades de les que caldrien a Alcol o Sant Francesc de Formentera. Cal
per tant que, prove'its deis elements que ens proporcionen els models tebrics aquí
analitzats i d'altres que no hem tractat tan a fons (vegeu, per exemple, les propostes
de Sánchez Carrión 1991),J_els normalitzadors s'esforcin per dissenyar els planols
locals que convenen als se{Js propis territoris.
En aquesta tasca potser resulta convenient de mantenir el terme normalització lingüística. Precisament perqué esta connota! d'esfory conscient a favor de les llengües minoritzades, aquest terme no té cap possibilitat de reemplagar d'altres concaptes més amplis i tecnocratics com ara planificació lingüfstica i, sobretot, política
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lingüística. La seva coincidencia amb la normalisation estandarditzadora li impedeix
competír-hí de forma definitiva. Pero precisament per les seves connotacions í a
causa de la seva polisemia actual, el terma pot resultar d'interes per aquells que
creuen -que creíem- que les comunítats sotmeses a processos de substitucíó tenen dret a prendre el seu destí lingüfstic en les seves mans. En aquest sentí!, caldría
no desaprofitar tot el cabal de connotacíons positivas, engrescadores, del terma
normalitzacíó, í res millor per fer-ho que recuperar-na la dimensíó participativa ¡ democratica que hauría de ser-ne la divisa.

supraestatals i de subsidiarietats regionals i locals, avui s'obren pas noves posicions
que postulen el pluralisme i fins i tot l'organització del plurilingtiisme igualitari ba~
sant-se en la valoració positiva de la diversitat lingüística mundial i en el respecte de
la diversitat idiomatica i cultural.
A banda de la forma d'entendre com ha de ser una nació des d'un punt de vista
lingtiístic i cultural, també el grau de democracia, de participació popular, d'integració i de justícia social, política i economica i de respecte pels drets individuals i
col·lectius són igualment determinants en la configuració de les polítiques lingüístiques. Les campanyes de simplificació deis llenguatges jurídics i administratius (com
el Plain English Movement) o els moviments a favor de l'oficialització de les llengües minoritzades són iniciatives que faciliten l' acostament entre els pobles i les seves institucions. Contrariament, els esforyos per impedir l'accés del poble a les llengües del poder, per exemple privant-lo del dret d'aprendre les llengües en que funciona l'administració o l'ensenyament superior, constitueixen formes de subordinació de (part de) la població.

4. Alguns principis i models de les polítiques Iingüístiques estatals
«Entre el fort i el feble, és la Ilibertat qui oprimeix, i la Ilei
qui allibera.»
J. B. H. LACORDAIRE (1802-1861],
citat per McRAE ( !986: 1O)

Tracte igual, tracte idEmtic ...

4.1.

LA POLfTICA LINGÜÍSTICA EN LA CONFJGURACIÓ DE L'ESTAT

La majoria deis estats del món són, en alguna mesura, multilingües, pero els tractaments que donen a la diversitat idiomatica difereixen enormement segons els casos.
Les disposicions que adopta cada estat en política lingüística depenen en bona mesura
deis seus propis fonaments polítics, jurídics i filosofics (vegeu 4.4). Tot i la transcendencia que té comprendre aquests fonaments per analitzar convenientment qualsevol política lingüística, aquí ens limitarem -per obvies raons d'espai- a esmentarne alguns d'especial rellevancia.
La visió del que és la nació i de quina ha de ser la se va composició etnolingüística resulta fonamental per entendre I' organització de la diversitat lingüística estatal.
El concepte de nació és avui polisemic. Podem distingir entre, d'una banda, aquells
que conceben la nació com una comunitat de ciutadans, potencialment heterogenis
pero units per una voluntat política de formar una sola entitat; i, d'altra banda,
aquells que entenen la nació com una comunitat humana natural els membres de la
qual comparteixen uns determinats trets culturals com la llengua i una determinada
forma de concebre el món (visió herderiana o primordialista; cf. Delgado 1998).
Aquestes ideologies tenen conseqüencies de gran abasten la determinació de les polítiques lingüístiques, culturals, d'integració social, etc., perque totes dues han tendit
a percebre la diversitat lingüística més com un problema que com un recurs. Per
exemple, el discurs polític jacobí ha tendit a blasmar la diversitat lingüística com a
obstacle peral progrés, i ha defensat que adoptar una sola Ilengua «nacional» pera
cada estat nació era la millor via d'integració social i nacional. Perla seva banda, les
visions nacionalistes més essencialistes han plantejat la diversitat lingüística com un
perill pera la integritat nacional i han maldat per assolir el monolingüisme en la llengua «nacional». Tots dos plantejaments han estat usats sovint per justificar la destrucció de la diversitat lingüística. Com a alternativa, en un moment d' agrupacions

La determinació deis drets i deures deis ciutadans d'un esta! és una pedra de toe en
la definició de les polftiques lingüístiques. En aquest sentit, resulta fonamental de
recordar la diferencia entre tracte identíc í tracte igualitari. El tracte ígualítarí no consisteix pas a tractar igual a tothom, sinó a «tractar igual el que és igual, i diferentment allb que és diferent», seguínt la maxíma arístotelíca. El tracte identic a dues
llengües en una sítuacíó de substítució língüfstica condueix a la !larga a la desaparíció de la varietat recessiva en favor de !'expansiva.

El gr'!.lf.. ~~ iJ];tyL~~!!~!.9.!l.~.S,Et:\~.~.~. .~ '.~.stat és. ~n al tre deis aspect~s .sru9;!~J~ ~ t~nir ~11.
co~l?!~.el1.}'~n.~Esi,d~. l~s polítiques Iingüístiqu~~ (vegeu. ideolo?Les lmgüLstLques .a
4.4 ). Des de lés pos1cións intervencionistes es cntlca ellmsser fmre del que denominen «darwinisme lingüístic» argüint que condueix a la desaparició de les comunitats
més febles. Des de les posicions liberals, per contra, se sol blasmar el que es consideren un dirigisme injustificat deis intervencionistes i la seva ineficacia enfront de la
suposada major rendibilitat del mercat.

Els dilemes de la intervenció en política lingüística

És precisament en l'aplicació practica on resulta més complex d'optar entre la íntervenció í la no-íntervenció en polftica lingüística. Sense anar més lluny, el cost
economíc d'una intervenció estatal resulta sovint molt diffcil d'avaluar, ja que els
seus resultats no sempre es perceben immediatament, pero, a la !larga, una íntervenció estatal adequada pot rjsultar economica en temps i diners peral conjunt de
fa comunitat lingüística (vegeu 7.2). Per exemple, el procés d'adopció d'una ortografía unificada en una comunítat sense una autoritat normativa pot allargassar-se durant decades, la qua! cosa desincentiva la produccíó cultural en la !lengua en qües-
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tió. En un altre sentí!, és evident que almenys en alguns.contextos la intervenció estatal pot contribuir a l'anorreament deis grups subordinats, com quan l'estat trances
s'autoimposa de subvencionar la producció cultural en trances i margina encara
més les llengües dites «regionals». Pero també és cert que en altres circumstancies
1~ i~tervenció deis poders públics és !'única forma de corregir unes desigualtats
h1storiques que acaben amenagant fins i tot la viabilitat de molles comunitats iingüístiques. L'evolució de la premsa en cataia ho confirma. En un context en que
l'estat ha intenta! eradicar el catala escrit durant els dos darrers segles, és més que
dubtós que !'empresa privada hagués aposta! per ter premsa en catala sense les
dues decades de difusió del catala per part deis poders públics del Principat. La feblesa de la premsa en catala fora de Catalunya, on eis poders púbiics han actuat
amb malta menys convicció, confirma la importancia de la intervenció estatal per
capgirar determinadas tendencias.

POLÍTIQUES 1 PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTIQUES

cas de les nacionalitats espanyoles o de les províncies canadenques) han aconseguit
establir models glotopolítics propis, i fins i tot han Ilans;at propostes d'organització
supraestatal com la del' Europa de les cultures impulsada des de diversos poders federals europeus (cf. Marí 1996a: 181-189).
Tetes aquestes regulacions han desembocat en l'establiment progressiu d'alguns principis de dret lingüístic (cf. Corretja 1995). Entre aquests, probablement els
principis de territorialitat i personalitat s6n probablement els més ben definits.
D'acord amb el principi de territorialitat1 els ciutadanssón tractats de la tpateixa mariera eh fünCi(fdel
es trobeñ índependentmeí:ifcte lés sev~s
carncferfsilqu'es individuáis o socials. Evidentment, el principi de territorialitat no
enüinild'un territori -els territoris «DO parlen»- SÍllÓ del fet historie que aquell territori correspon a l'area tradicional d'assentament d'una determinada comunitat lingüística, i de !'expectativa social majoritaria que les noves aportacions de població
s'hi integrin. En principi, l'aplicació del principi de territorialitat pot distin~ir entre
llengües se~ons el seu grau d'assentamenthístoric'e~'un deferminafterritorí:"':Així,
Marí (199S) proposa diferenciar els dréts als quals j:)ótaccedir unallengua segons si
es tracta d'un idioma originari d'un territori, d'un idioma d'historicitat relativa en
aquest territorio d'un idioma advingut/sobrevingut. Tanmateix, és ben evident que
la historicitat d'una llengua en un territori i les visions que té la població sobre les
necessitats 1direcCíoñs-iféT"iíisiiñifacio·
eiioüna mesurá'deiailuila simboTi~
caeri'cada'inomen"fi'encadácall1P· .
. ..
·····. . ..
. . .·..

p\

territoríen:qu&

Els principis i les concepcions de la vida social sovint s'entremesclen de forma
difícilment comprensible des d'un punt de vista estrictament teoric, de manera que
hom pot trobar propostes de polítiques Iingüístiques jaco bines unificadores i radicalment excloents entre els teorics defensors de la democracia i Iajustícia social (tal ha
estat, de f~t, la política lingüística francesa en conjunt fins 1' actualitat), o plantejamen.t.s na~w~ahstes. monoli~güistes agressius disfressats amb retorica pluralista i
plumdentltana. Sovmt, la mlllor fórmula per comprendre les propostes i les actuaci~ns en po~ítica lingüísticap~ssa per aplicar la vena maxima cui prodest, és a dir, «a
qm afavore1x» el que es fa, 1 mxo tant en termes de suport electoral immediat com de
captació de fons economics, aliances internacionals, etc.

4.2.

depenen

ALGUNS PRINCIPIS D'ORGANITZACIÓ DEL PLURIL!NGÜISME: TERRITORIALITAT,
HISTORICITAT l PERSONALITAT

L'organització jurídica del plurilingüisme és una empresa relativamentjove, i
encara no ha generat uns textos que regulin els drets lingüístics humans en termes
comparables amb els drets humans en general. Tanmateix, sí que és cert que s'ha
avan9at fors;a en aquest sentit, com mostra !'existencia d'una Declaració Universal
de Drets Lingüístics de 1996 de Barcelona (cf. Marí 1996a: 203-216; vegeu igualment Skutnabb-Kangas i Phillipson, ambla col·laboració de Ranuut (eds.) 1994). Al
costat d'aquestes iniciatives, certament ambiciases, de concretar els drets universals
?~ l~s perso~~s i I.es co~unitats pel que fa qüestions lingüístiques, hi ha hagut al tres
miciatlves d ambtt regwnal, com ara la Carta Europea de les llengües regionals 0
minoritaries del Consell d'Europa (cf. Marí 1996a: 165-180) que reconeix un drets
mínims als parlants d'aquestes llengües en els estats signataris d'aquesta convenció.
De fet, la majoria de les propostes de regulació jurídica del plurilingüisme han estat
formularles des d'instancies amb poder legislatiu damunt d'uns territoris determi~ats:.~o?retot p~ls estats. Són aq~e~ts els que han convingut en un model de política
lm~utshca particular per a la maJona de les organitzacions supraestatals, com ara la
Umó Europea. També algunes entitats subestatals amb prou autonomía (comen el
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['aplicació del principi de territorialitat a la política lingüística sol comportar
la subdivisió de 1' estat en terrltoris en que hi ha regims língüístics diferents. Així,
SuYssa té tres llengües oficials (alemany, frances, italia) i quatre de nacionals (les
oficials més el retoromanic), i cada cantó tria la seva llengua oficial, de forma que
els suYssos que es desplacen pel país es veuen en l'obligació d'adaptar-se a la llengua de la comunitat receptora. FinHmdia, perla seva banda, esta dividida en'diverses zones lingüístiques (finesa, bilingüe suecofinesa, monolingüe suecOfona i bilingüe samifinesa) en funció del percentatge de parlants de cada llengua residents
en cada zona.
Val a dir que, malgrat que molt sovint S 1 entengui coma equivalent de dividir un
estat en zones monolingües juxtaposades, el principi de territorialitat fa referencia a
la igualtat de tracte -monolingüe o no- en un mateix territori. Per tant, aquest
principi permet 1' existencia de zones territorialment plurilingües, tal com m ostra en.tre molts altres el cas de Finlandia.

4•
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gíiaTrearo· átripi.ifªa);·T~ 1leriguad'~~ú~aC16 deis p~,~~" !~~~ya prefer~riCfaJn~s.QI..~~!~••
ca··O'"i1rsévil1t?ngu~A',~~<::o,J~it:z:8:siq. A Singapur, per exemple, els infants tenen al
seu currículum escolar -en angles independentment de la seva primera llenguauna llengua etnica obligatoria segons el seu origen familiar: els d'origen xines es
veuen obligats a aprendre mandarí, els d'origen malai, malai, i els d'origen indi,
tamil. Aquesta obligació s'aplica independentment de la seva llengua familiar (que
pot variar enormement: des de l'angles a qualsevol de les llengües xineses o índies!)
i de la voluntat paterna. En un altre exemple, a la regió constitucionalment bilingüe
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de Brussel:I~s, els ciu~adans poden adre9ar-se a 1' administració i a les empreses en la
llengua oftcml (frances o neerlandes) de la seva preferencia, i tant l'una com les altres estan legalment obligades a atendre'ls en aquesta llengua.
Tot i que de vegades es faci erroniament aquesta equació, el principi de persohalitat no ~~gn~fi.ca p~s ~r!a ~liure de Ilengua. D'una banda, els criteris de tria poden
no ser de 1 md1v1du smo etmcs, de procedencia familiar, etc. D'altra banda I'ús d'aq~e~t principi implica la imposició del coneixement de la llengua de l'al~e com a
mm1m a una de les parts -normalment a les institucions públiques i/o privades. De
f~t, una ~e. les quei.xes més habituals deis flamencs a Brussel·les té a veure amb el
SI~tematic mcomphment del principi de personalitat per part d'un sector frartcOfon
pnvat que no usa el neerlandes.
Els dosyr~n~ipis enuncia.ts són d'alguna manera complementaris: de?,. f~~. M.bi,.
poth~v~\pnnc1¡n5k pe~~?fl.altt~t.,s~n.~~. un~ determinació del set,I}trnbit territorial, ja ·
que fms t tot la declaractó def rinci··rcte''' er""····rtC'~··•"'
· 1•
,,,, ··'>"

sonalitat, fins i tot a costa d'haver d'acceptar la introducció del trances coma !lengua
oficial en arees on els francofons són minories molt exigües. Els francofons, per la
seva banda, han elabora! estrategias diferents segons ellloc: al Quebec, on són demograficament majoritaris, han optat per afavorir el predomini del trances sobre la
base del principi de territorialitat; fora del Quebec, on són minoritaris, els francofons
han hagut de defensar-se partint del prlncipi de personalitat. Aquesta doble estrategia ha menat fins a una certa escissió entre francofons, els quals estan en procés de reelaborar les seves identitats grupals com a quebequesos, d'una banda, i
francoontarlencs, francomanitobencs, etc., d'una altra. L'exit de !'estrategia quebequesa es pot mesurar per la reacció deis anglofons: en els darrers anys s'ha estes
l'opinió entre els anglofons de bona part del Ganada que també pera elis resultaria
més beneficiosa una solució basada definitivament en un model estrictament territorial -incloent-hi la secessió del Quebec, si molt convingués- a canvi de suprimir
els ·.. privilegis» deis francofons a les altres províncles.

?er~n;·enre~HíaC'~éi7é[C}'li~··~q;~st~~ase·g~~g~~R~~··.~~~~i:r~~~~~ ;~¿to~ei~la~~~

tgualm.en.t, ~~ gesttó idiomatica en territoris oficialment pluilÜ~gÜes''reciaiña u~a
c~rta, d~stm~tó ba~a?a al capdav~ll en alguns criteris individuals. Coma conseqüencta d atxo, 1 opos1c16 en la practica entre els dos principis enunciats dista molt de ser
tan rect!lí~ia com en la teoria i ~ls. m?dels mixtos abunden molt més que no pas els

Pdeu. rms.oBneo~gi_n~.~~!.P,~~ ~~~~1~.~~~ .~.~-~f1~.~~~!.~~eji~~~:::.~.~~-~ 2~1!~~~(tf~!iquesprimaries (tres
'1
-neer
a rancesa. ,.....
1 ~a....e tpanya-···
............~,.-..neerfanaes,...~. . ·~ .....~· . _.
"'~"""'" .......
Jt.ues,.....
,....... anue
, , .. ~.,,,.,,,,.,,,,,
. 1 una e .~o1lmgue
f.rances). A banda d'aquesta divt'st'o' ht' ha al· ·¡··l·a.. · ... d..........l.,,,,:;;,.,,.,,t.,..................:¡:¡................ ,.~"·"'
"'""''"'"N"
,
rg e a rron era entre uamencs 1 val?rts tata una serie de «municipis amb facilitats lingüístiques», en que els parlartts de
1 altra llengua (per exemple, francOfons en territori flamenc) tenen dret a determinats serveis en frances (escolarització, administració, etc.).
r ...

Territorialitat o personalitat?

~e~bla ha~er~.hi ~cord que el principi de territorialitat afavoreix el manteniment deis
1Jm1ts etnohngufstJcs, mentre que el principi de personalitat facilita el manteniment
diferenc,iat de ~es c?munitats mi.g~ants. E.s forga probable que l'opció per una o altra
forma .d organ1tzac1ó estatal deJXI trasllU!r tant les preferencias com les capacitats
operat1~e~ ?e~s grups en conflict.e. ~ixf, en situacions en que es veuen forgats a acceptar 1ofJcJahtat de la llengua m1nontzada, els.Jtrups lif'\Q.Qfstics dominants salen defeQ~!!L~!.J?JJil-Sla,~,,p~~gnaHtatJ~.,~~~!!u'e!'e1s" áfxoP!:~gª'de '!l. ne~~~It2-t d'a,~.i~!f."C'o-ritranam~nt, ~ en .la ~esura que !eneñfli'Oéilát a:cCTó,eis"'Qrups mlñOrifzats salen .reclamar 1aphc~Ció d alguna forma de territorialitat que els permeti de
(re)~onstrU!r els seus prop1s sistemas ecolingüfstics a recer de la pressló del grup
dommant.
El co~flicte entre .els. ~nglofons i francofons canadencs resulta il·lustratiu de !'aplicació d aquests pr.mclpl~ .. Enfrontats amb les reivindicacions francofones, els anglofons han tendit tradJcJonalment a preferir un model basat en el principi de la per-

a

4.3.

ELS MODELS D'ORGANlTZACIÓ ESTATAL DEL PLURILINGÜISME

L' organització política del plurilingüisme social planteja un seguit de preguntes
als estats (McRae 1994): qui decideix quins serveis poden rebre's en cada llengua?
serveis"·eñcadii'Jfen'"'uaTt'a/ñ'es~·
.. P......, .............Rue'
Com
estableix
.,....... ,s'.......
,..........,.,,q ui.......rf!.P...........
, ........................& ........... .P.
........s.fs
serv~is, ésa ~lir, com s' organitza 1'administració i/o 1~ yiga públicaper ¡:>~oporci()/1~
aqi.úisis"serveis? be quir¡sserveis es tracta, en concret, o sigui, en quins am.bit1!.lli bí:J;
dret a ser serviten cada Ilengua?Ien quina versiólingüística s'han de proporcionar,
és a dir, usari(quina varietat dialect~l •. ql1il1 ~isterpa ortografic,etc.?
,.,,,"'P5tst~r'Ies'Cilies variables 'més importants a l'hora de classificar els models lingüístics són, d'una banda, qui decideix la política lingüística que cal adoptar, i, de
1' altra, el grau d' acceptació estatal del plurilingüisme. La comprensió dels models de
política lingüística resulta for9a accessible si es planteja sobre la base d'un contínuum entre els models més monolingüistes i els models més plurilingüistes, tal
com mostra el quadre següent.
Els estats monolingüistes trien una única varietat coma llengua de l'estat i són
reticents envers la manifestació del plurilingüisme. Les seves reticencies poden oscil·lar des de les mesures més repressives i brutals fins a permetre un cert ús de llengües «al tres» en ocasions que no posin en dubte l'hegemonia única de la Ilengua estatal, com I'ús d'aquestes Ilengües pera I'escolarització inicial de les minories, o en

eis

TAULA

El contínuum de models de política lingü(stica estatal
Tipus de polftica lingüística adoptada

Model mono lingüista

...radical
17. Les situacions de disp~ta territorial i/o de sobirania compartida posen aquesl problema de manilcst. Cul assenyalar que la UE acabar~ planlcJant problemcs d'aquesla mena, bé sigui en casos obertamcnt con11iclius com Irlanda
del Nord o Xipre, bé sigui en els lrasvasumen!s de pobluci6.
'

2.

ro'"oi:cToñeñ' a

.. .liberal

Model plurilingüista...

... de control o d' autonomia tutelada

... consocia! 1 consensual
- de base territorial
- de base personal
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les relacions amb comunitats marginades o de recent immigració. En qualsevol cas
el disseny de les polítiques monolingüistes aspira a implantar el coneixement i l'ú~
d'una única llengua. Podem identificar almenys dues variants d'aquest model el
monolingüista radical i el monolingüista liberal.
'
E~ m~~el monolingüista rad~cal pretén imposar en un breu termini de temps el
mo~olmg,m~me absolut en el ~OnJunt de la societat. Aquests estats solen esperar que
1~ VIda ~ubhca .es desenvolupi exclusivament en la llengua de 1' estat, i generen un
dtscurs tdeologic condemnatori del plurilingüisme titllant-lo de desintegrador antip~triotic, .perjudicial per als individus, etc. En la mesura que s 'enfronten amb u~a soctetat a~tivamen~ pl~rilingüe, aquests estats poden adoptar un comportament més 0
menys .mterve~ct.omsta en contra del plurilingüisme: quan el plurilingüisme és fort
en la v1da quotldtana, el model monolingüista radical interfereix en la vida privada
deis ciu~adans i ~UTib~ a la coacc~ó física més brutal. Aquest model pot arrencar de
~oncepctons na~wnahstes herdenanes, com en el cas de 1'Alemanya nazi, la qua! va
mtentar germamtzar tot un seguit de minories nacionals -com els eslovens 0 els
18
h?ngmesos- sotmeses al III Reich. Pero també pot basar-se en concepcions jaco?l:les. del que. ha de ser 1' ~stat nació: tots els ciutadans han de ser tractats de forma
tdentlca amb mdependencta de les seves característiques i, per tant s'han d'adequar
a la llengua única de 1' estat.
'

¿..1 ~ostat del model monolingüe radical, explícitament combatiu ¡ molt interv~~cwmsta en la qüestió lingüística, hi ha el model mono lingüista liberal aplicat tra-

dtcwnalme?t a paYsos com la Gran ~~~Jlits. Tot i que historicament tambe poden haver cone?ut les mtervencions contra el plurilingüisme, aquests
~sta~~- s~mbl~n. no ~aver expenmentat la mateixa urgencia per assolir una unificació
lmgutstiCa raptda, 1 han basat la seva política idiomatica en les mesures derivades
d'altres decisions tanto més que en polítiques explícites.
Les argumentacions que hi ha a la base del model monolingüista liberal solen
ser de caracter fon;a més utilitarista que essencialista: suposadament, hom no tria
una llengua ~om ~ ein~ v_eh~c~lar d'un estat o d'una administració pel seu lligam
amb una nacwnaht~t, smo .bastcamen~ per meres raons d'eficacia. Per descomptat,
aq~est. model te~de.Ix a obhdar la functó de la llengua en la desigualtat social, 0 nomes h1 fa referencia des d'una perspectiva assistencial: cal donar «la» llengua a
aquells que encara no l'han adquirida perque puguin valdre's per ells mateixos.
No és liberalisme tot el que lluu
La polftica lingüfstic~ deis EUA ha confiat tradicionalment que el pes numeric deis
an~lo~ons, ~a necessrtat de !lengua franca entre els colonitzadors i la torga que els
a~nbUia tenrr les autoritats clarament de la seva banda acabaría conduint a l'absorcr? deis altres grups lingüístics. Pero cal no oblidar que !'actitud envers els no-an-

g~~fo~s no ha estat sempre de tolerancia. Només cal recordar la perdua de drets lingurstrcs per part deis amerindis, els francofons de la Luisiana ; Mississipi, els his-

18. Es tracta cvidcntmcnt de les que no considera va necessari d'anihilar directamenl, com ara elsjueus cls gitanos, cls russos, cls polonesas, cte.
'
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panofons deis territoris de California, Nou Mexic, Texas, Florida, els hawaians, etc.,
fins i tot conculcan! els tractats internacionals pels quals aquests territoris havien esdevingut part deis Estats Units (cf. Schach 1980; Hernández-Chávez 1991;
Cummins 1991 ). De fet, aquest model glotopolític es revela profundament monolingüista quan se suggereix la possibilitat que els arguments utilitaristes siguin emprats en contra de la seva tria preferida: recordeu si no com els anglbfons de Florida
es van afanyar a afermar legalment el caracter constitucionalment monolingüe de
Florida amb un 84% de vots l'any 1988 en un moment en que el poder economic
deis immigrants cubans va comengar a convertir el castella en un capital lingüístic
preuat.

Els models monolingüistes en conjunt solen refusar el reconeixement explícit
de !'existencia de grups lingüístics minoritaris i/o minoritzats. En els períodes
histories d' aplicació d' aquests models en que el grup dominant no és numericament
majoritari i/o socialment hegemonic, aguests models tendeixen a recórrer a la coacció amb més freqüencia que quan assoleixen 1' estatus de majoria demografica comoda. Quan assoleixen aquest estatus en tenen pro u d' aplicar la regla de la majoria per
decidir «democraticament» que convé i que no als seus grups minoritaris.
Al costat deis models monolingüistes descrits hi ha els models plurilingüistes.
Els models estatals plurilingüistes assumeixen en graus diferents la diversitat lin~
güística deis seus ciutadans i la tradueixen en un cert ús d'aquests idiomes i en la generació d'ideologies i representacions més positives envers aquesta pluralitat.

EIII\illi~lP~üém.~~J~,~,!~.it~Lg.ld!:. ~~~g,plUL1l~E.~01~~!1~~w~!!!.!:

narem model de control. El model de control pennet a un grup subordinat un grau
vañabfe'Cf'áüfoñóiñfa~coJ.lectiva, pero sempre dins deis límits fixats pel grup dominant, i havent d'adaptar-se als valors i les normes del grup majoritari. Els models de control s'apliquen a una bona part deis grups subordinats del inón, i normalment es tradueixen en el reconeixement d'alguns drets tals com l'organització
de sistemes més o menys propis d'ensenyament, una certa administració propia,
1' ús de la llengua propia per a les relacions locals i provincials, certa flexibilitat en
l'ús de les llengües subordinades per als actes formals privats, fins i tot certa dotació economica per part de l'estat pera l'estudi i promoció de les llengües subordinades, etc.
Els models de control-que podem anomenar també de llíbertat o autonomia
tutelada- solen organitzar-se sobre la base d'una combinació deis principis de territorialitat i de personalitat: l'estat atorga un cert reconeixement a alguna o algunes llengües en determinades regions del se u territori, de manera que hi instaura un
cert grau de bilingüisme o fins i tot plurilingüisme oficial. Sens dubte, aquest model constitueix un avene; molt considerable en el reconeixement del pluralisme social en relació amb els sistemes monolingüistes. Cal rec~jE~~~Jus.!!~J.!:.
mits con.tinll:.~!l:.~~§~g!JQIB9.~::t,!~ . 4~~. 4~.}:~~~.t~E~~~:.~.!~.. f~~~~~.~"~2!5>.l.~g~~g-ª',IJ.Q.~~~~n
d'un cert nombre de prerrogatives, pero no poden asptrara~n.!!}QQ~!g~pglaJca
lingq1s!ísáT§J~lf!i'é~fpr?.g;7aCJ.U:e·'l1t~~y·~·:~?r~~rc~·:~~:·~·::~I~sJ~-.~.~...als.1imit~ Jl,l.ru:c.at.s•....
"per T'Estat holandes, Igualment, la comumtat catalanofona de 1 Alguer, com les alfrescorriunitats'déT'ilTa"deSardenya, poden veure les seves llengües reconegudes i

,.

....
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usades oficialment des de 1997, pero en cap cas poden desenvolupar un modellingüístic propi -per exemple, trilingüisme catala-sard-angles- que posi en qüestió
l'autoritat última de la legislació italiana. En tots dos casos, si bé és cert que el reconeixement d'un cert bilingüisme afavoreix el manteniment de les llengües «regionals», també és cert que els membres de la comunitat dominant continuen gaudint de -bona part, si no tots- els drets que tenien en un sistema mono lingüista.
En la practica, aquests models tradueixen un equilibri de forces en que les comunitats subordinades tenen prou habilitat per fer valdre alguns deis seus drets davant
de la comunitat dominant pero no disposen de pro u for9a per negociar-hi en termes
d' igualtat. No és pas per casualitat que aquests models siguin especialment
freqüents en models de democracia avan9ada i pluralista en estats amb grups subordinats demograficament minoritaris.
Els models de política lingüística amb més reconeixement del plurilingüisme
són els que denominarem models plurilingüistes consocials o consensuals (McRae
1994). Aquests models fixen uns drets i unes obligacions aproximadament similars
pera tots els grups língüístics i l'estat fa seva en igual mesura més d'una llengua,
fins al punt que pot arribar a esvair-se la identificació de 1' estat amb un idioma determinat.
Els models d' estats consocials coneixen dos pols radicalment contraposats: d'una banda, 1' adopció del multilingüisme igualitaria tot el territori, és a dir, mitjan9ant
l'aplicació del principi de personalitat; d'una altra, l'aplicació del principi de monolingüisme territorial en circumscripcions adjacents. En aquest cas, la política lingüística de cada teiTitori és desenvolupada amb gran autonomía i, en tot cas, d' acord
amb uns principis generals pactats entre tots els actors estatals.
Els estats plurilingüistes consocials existents tenen dos orígens principals: d'una banda, hi ha els estats fundats en el respecte escrupolós per 1' autonomía deis integrants originaris de 1' estat -les poblacions finesa i sueca a Finltmdia; cadascun deis
cantons integrants de la Confederació en el cas suís-; d'una altra, hi ha els estats
que, com Belgica o el Canada, han arribat a estats consocials en la mesura que els
grups subordinats han sabut transformar el seu pes (demografic, economic, social,
etc.) en arma política i han passat d'estats monolingüistes o plurilingüistes febles a
estats realment plurilingüistes. En tots dos casos, pero, els models consocials tradueixen un cert equilibri de forces entre els diferents usuaris de 1' estat, sovint afermat perla necessitat de tots ells de trabar vies de consens davant de 1' amena9a de ser
engolits per ve'ins més poderosos.

4.4.

L'EVOLUC!Ó RECENT DELS MODELS DE POLÍTICA LINGÜfST!CA

Després d' uns segles xrx i xx de predomini absolut deis models monolingüistes
més radicals, avui aquestes fórmules de (des)organitzacióhan perdut teiTeny. El model monolingüista liberal, en canvi, es mostra molt més dúctil per adaptar-se a les
noves circumstancies nacionals i internacionals i coneix renovellades adhesions de
lama delliberalisme economic predominant. Al capdavall, aquest model té l'avantatge que pot permetre' s el luxe d' acceptar un cert ús de les llengües minoritzades i
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dotar-se així d'una legitimació molt més homologable que el model monolingüista
radical, i aixo sense posar en dubte el predomini de la Jlengua dominant.
Els models plurilingüistes, molt especialment el model de llibertat tutelada, també coneixen avui una expansió notable. Per comprovar-ho només cal veure com la
majaría d' estats de la Unió Europea amb minories lingüístiques que no eren reconegudes han passat o estan passant de ser estats nació monolingües a concedir un cert paper
oficial a les seves llengües (Gran Bretanya amb escocesas i gaJ.lesos, Holanda amb els
frisons, Italia amb els sards). Si bé aquest canvi no garanteix pas el manteniment d' aquestes comunitats lingüístiques, sí que és cett que representa una transformació qualitativa que ara com ara encara resulta difícil d'avaluar en tata la seva magnitud.
D'acord amb aquestes tendencies, la política lingüística a l'Estat espanyol ha
conegut una notable transformació durant les darreres decades. El modellingüístic
franquista era un model clarament monolingüista radical en que l'Estat agredía directament la realitat plurilingüe de l'Estat per mitja de tots els seus aparells. En la
mesura que l'estat franquista es va saber en possessió deis mecanismes de control
social, va poder permetre's el luxe d'assuaujar algunes de les disposicions més rígides, fins al punt d' autoritzar alguns usos privats de les llengües altres que el castella.
La transició política va significar el pas d'un model monolingüista a un sistema
d'autonomia tutelada en que les comunitats autonomes disposen d'un ce1t grau de
llibertat en el disseny de polítiques lingüístiques propies, llibertat que aprofiten de
formes diferents. Tanmateix, cal recordar que aquests dissenys de política lingüística resten controlats de ben a prop pels organs de poder centrals, els quals no dubten a
intervenir en el moment que creuen transgredits els interessos del grup lingüístic
castellanoparlant. Recordem, per exemple, que l'obligació constitucional de saber
castellano pot ser impugnada per cap grup subordinat, o com la llei de normalització
gallega va haver de retirar 1' obligació de saber gallee del seu redactat original.

Síntesi
En aquest capítol hem passat revista a diferents aspectes de la política i la planificació lingüístiques. A la secció 1 hem definit els termes política lingüística i
planificació lingüística. Hem distingit entre un corrent partidari d'una concepció
més tecnica i allunyada de les dinamiques sociopolítiques que prefereix la denominació planificació, enfront d'un altre corrent que veu aquestes activitats imbricades en les tensions polítiques de tata mena i s'inclina, per tant, perla denominació
política lingüística. Després de presentar una proposta de definició de cadascun
deis termes, hem repassat els actors de la política lingüística, els comportaments
sobre els quals es vol influir, els destinataris de les actuacions, els objectius que
pot plantejar-se, les condicions en que es desenvolupa l'actuació, i els mitjans i els
procediments de decisió pels quals s'hi arriba.
A la secció 2 hem revisat els aspectes més tecnics lligats ambla planificació lingüística: la planificació de l'estatus, la planificació del corpus i la planificació de
l'adquisició. A continuació hem presentat breument un deis models de planificació
lingüística que ha conegut més exit, el model d'estandardització d'Einar Haugen.
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La secció 3 ha tractat d'un deis punts més rellevants pera la sociolingüística catalana: la lluita contra la substitució li~güística. Aixo ens ha servit per repassar dos
deis models teorics més coneguts: d'una banda, el «model de normalització lingüística»; d'una altra, el «model del capgirament lingüístic». Tots dos models presenten
nombrases diferencies que van des de la concepció de societat subjacent a cada proposta fins als procediments amb que enfoquen la qüestió.
Finalment, a la secció 4 hem plantejat els principals wodels de política lingüística estatal. Aixo ens ha permes distingir entre els estats monolingüistes i els estats
plurilingüistes, i establir un seguit de subtipus diferents dins de cadascun d' aquests
models.

ACTIVITATS
1.

Diferencieu entre les mesures de política lingüística explícita i les mesures extralingüístiques amb conseqüencies glotopolítiques de la llista següent. Quines mesures
correctivas se us acuden per modificar les conseqüencies no volgudes?
Creació d'un exercit amb unitats no divididas segons !'origen lingüístic deis reclutes.
- Refús del govern a decidir entre els partidaris d'una ortografía conservadora ¡ una
de simplificada.
- lmplantació d'una segona !lengua estrangera obligatoria a tots els cursos de secundaria.
- Exigencia que l'etiquetatge de tots els productes comercials venuts en un territori
contlnguin una informació comprensible pera tots els usuaris.
-

2.

Assessoreu-vos mitjan~tant la bibliografía pertinent i intenteu atribuir cadascun d'aquests fenomens a una planificació de dalt a baix o de baix a dalt:
-

L'elaboració de la normativa del catala al Principal.
L'adaptació l'any 1932 de la normativa fabriana al País Valencia (coneguda coma

-

La implantació de les escales en catala al País Valencia.

Normes de Caste/ló).

3.

4.

Analitzeu mitjan~tant !'esquema presenta! a l'apartat 7.1.2 el paper de cadascun deis
actors involucrats en algun deis processos de planificació lingüística deis pai'sos de
!lengua catalana (suggeriment: l'adopció a la cooficialitat a la Franja catalanoparlant
de I'Aragó).
Quins objectius extralingüístics podeu assenyalar per a les següents actuacions de
política lingüística?
-

Simpliflcació de !'ortografía del catala (per exemple, suprimint les h i sistematitzant les nombrases excepcions ortografiques).
Foment de l'aprenentatge optatiu de les llengües no europeas en localitats amb
alta densitat immigratoria extracomunitaria.
Dividir els infants en lfnies escolars separadas segons la seva primera llengua.
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L'any 1992 una enquesta sobre els habits de lectura elaborada per I'Associació d'Edi·
tors en Llengua Catalana, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, analit·
zava les tendencias deis lectors. El 24NI/92 un editorial de La Vanguardia de Barcelona comentava els resultats -que només afectaven el 31% deis lectors habituals de
!libres, val a dir- en els següents termes:
«( ... ) No menos interesante es la radiografía que hace el estudio por lo que toca al
uso de las lenguas entre los lectores. La mitad (49,4 por ciento) lee indistintamente en
catalán y castellano, un 40,4 por ciento lee sólo en castellano y un 9,9 por ciento lee sólo
en catalán. Todos los datos son interesantes. La mitad que lee en los dos idiomas muestra que estamos en una sociedad estable y práctica, comprensiva y acogedora, en las
que ambas lenguas son conocidas y usadas por los lectores. El 9,9 por ciento que lee
sólo en catalán muestra, por una parte, que eso es posible, y por lo tanto que los esfuerzos de normalización que han tratado de permitir al catalán que lo desee hacer su vida
únicamente en esta lengua puede hacerlo. El estudio indica que un tercio de estas personas invoca razones de identidad y voluntad, es decir, patrióticas o politlcas, para esa
opción. No pasa, sin embargo, de un diez por ciento la proporción de catalanes que sólo
lee en catalán y contrasta con la pretensión de los que hacen como si ese fuera el hábito
propio de los catalanes. (... ) La idea voluntarista de la realidad que predomina en algunas alturas burocráticas no coincide con la realidad sociológica y el contraste se pone
en evidencia cuando la gente( ... ) se acoge a los márgenes de libertad a los que cree tener derecho.
Por Jo que toca al 40,4 por ciento que componen los que sólo leen en castellano, parece indicar el arraigo y la utilidad de esta lengua en el mundo de los lectores. No aparece
en el estudio una mlnoria crispada que dé razones de tipo patriótico o polrtico, sino más
bien razones prácticas, de hábito personal, razones que por lo demás seria bueno que las
autoridades aprendieran a respetar. En este pais la politica ha actuado demasiadas veces con voluntad de presionar sobre la realidad y favorecer una lengua en detrimento de
otra. Pero la realidad se ha impuesto y el pais ofrece un uso constante de las dos lenguas
en presencia. Muchos llaman a esa realidad bilingüismo, aunque otros se niegan a aceptar ese término y la imagen que conlleva.
De un modo u otro, seria bueno que nadie perdiera de vista que el uso social es
una suma de usos personales y que todos ellos son respetables y deben ser respetados.( ... )

Analitzeu com !'editorial descriu la realitat del públic lector a Catalunya i compareu
quins qualificatius aplica a cadascun deis grups de lectors. Creieu que aquest editorial
pren partit per alguna línia en política lingüística?
6. Les comarques centrals valencianas constitueixen una zona amb uns altíssims percentatges de catalanoparlants, pero amb uns usos escrits i formals for9a
castellanitzats. Documenteu-vos i dissenyeu un model d'actuació per potenciar-hi la
valencianització social.
7. La codificació del catala modern va realitzar-se en un període de temps extremada·
ment breu gracias, d'una banda, a l'acumulació d'informació i de coneixements tecnics i teorics, i d'una altra, al suport de les institucions del Principal. Documenteu-vos
sobre del procés i argumente u fins a quin punt i en quins aspectes la codificació va ser
centralitzada i fins a quin punt va ser participativa. En quin moment de la historia del
catala creieu que han estat prioritarias i/o assolides cadascuna de les etapas del modal de Haugen (i 983)?
8. Com a responsable d'un projecte de terminologia voleu implicar els especialistas d'un
camp determina! -construcció, confecció de roba de bany, micología, espeleología,
astronomia, física nuclear, dret canonic, etc.- en un projecte de fixació definitiva de
la terminología específica. Quin es mesures prendrfeu per guanyar-vos el seu suport?
1 per difondre les propostes? Quins canals de difusió adoptaría u per fer públiques les
propostes?
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9.

ves -escopiilya (de ga/let), catxel i, és ciar, berberetxo- al mercal, a l'etiquetatge,
als prospectes publicitaris, als usos informals als bars i restaurants, etc. Us sembla
que alguna de les formes predomina a la vostra zona? Hi detecteu avengas o retro-

Servint-vos d'aquesta taula, apliqueu !'estrategia de les 4P als problemas i públics
diana suggerits.
Taula: L'aplicació practica de les 4P
PRODUCTE
Producte
ofert

LLOC

PROMOCIÓ

PREU

Necessitat
satisfeta

PROBLEMA 1PÚBLIC DIANA: fndex d'alfabetització baix entre els adults aturats de llarga durada
Curs de cata/a
per als adú/ts

Aprovare/
graduat escolar

Servei local de
Normalització

cessos?
lmagineu que sou dinamitzador/-a -ésa dir, que us encarregueu de la promoció de
l'ús del catala- en un centre de normalització lingüística del Comtat, Barcelona ciutat
o Andorra la Vella ... Partint de !'estrategia de les quatre P, dissenyeu una campanya
de difusió de l'ús del catala al món de les empresas.
13. Documenteu-vos sobre algun altre procés historie d'actuació contra la substitució lingüística (per exemple, deis casos palones, eslove, fines, aceita, etc.). Compareu el
cas tria! amb els que s'exposen al tema i comenteu les vostres conclusions amb els
companys.
14 . Cerqueu informació sociolingüfstica sobre la ciutat d'Eix. A més deis censos i deis padrons, mireu el número especial «Una radiografia sociolingüfstica» d'E/ Tempir.
Butlletf de t'Associació Gfvica perla Normalització del Valencia, núm. 10-11, generjuny de 1997 (Aparta! de córreus 884, 03200 Elx). On la situaríeu segons !'escala de
Fishman (1991 )? Quinas mesures suggerlríeu per capgirar-hi la substitució lingüística

12.

Anuncis al carrer
Subvenciona! per
i als mltjans socials la Caixa d'Estalvis
Comarcal

PROBLEMA 1PÚBLIC DIANA: Dificulta! de comprensió deis prospectes farmaceutics

del catala?
Consulte u la pagina web d' Escota Valenciana -Federació d'Associacions per la
Lfengua (http://www2.uji.es/fail/). A quina tipologia d'escoles (escales del tipus 4a o
4b) creieu que corresponen en !'Escala de Trencament de Fishman (1991}_7 At?~ el
context valencia, quins avantatges i quins inconvenients pot trobar la normalltzac¡o en
cada tipus d'escola? Argumenteu la resposta.
16. Pose u-vos en contacte amb alguna associació d'actlvisme lingüístic de la vostra localitat. Demaneu als seus representants que us expliquiA quins són els seus objectius
prioritaris, els seus metodes d'actuació i els resultats que han obtingut fins l'actualitat.
Que els suggeriríeu per tal de millorar?
17. Analitzeu la següent definició de normalitat lingOfstica segons els criteris presentats
en aquest capítol:

15.
PROBLEMA 1PÚBLIC DIANA: Usos llngüistics sexlstes (per exemple, Sra. i Srta.)

PROBLEMA 1 PÚBLIC DIANA: Dlflcultats al sector turfstic d'atendre el turisme estranger

«1 que entenem per normalitat lingüística? El retorna l'absolut unllingüisme catahll,
amb contlngents lmportants de poblacló que no sapiguen una altra lleng~a, és pr?~?ble
ment lmposslble (com ho era arribar al cel ambla torre de Babel). El cone1xement 11 us de
diversas llengües internaclonals (no una sola) en la nostra socletat, a més de necessarl,
pot ser positiu si no afecta la condició essencial: que el catala sig.ui la llengua ~omuna,
generalment coneguda i usada per tothom, en lotes les funclons 1 tots els am.blts de la
vida pública interna, de forma clarament predominan!, encara que no exclusiva.» (Mari
1989: 343.)

PROBLEMA 1PÚBLIC DIANA: Reticencia de la dlreccló d'una gran superficie comercial a usar
el catala

18.

10.

lnformeu-vos del procés d'estandardització d'alguna d'aquestes comunitats lingüístiques: gallega, frisona, ladina, sarda. En quin estadi es troben, actualment? Quinas
etapas els falten?
11. El manlleu berberecho es troba ampliament estas en catala, pero hi ha dlalectes que
han preserva! formes autoctones. L'lnstitut d'Estudis Catalans no ha considera! pertinent d'acceptar-lo i ha preferit substituir-lo per una equivalencia genu'ina. En un primer moment es va llan9ar la proposta escoplnya {de gallet), la qual ha conegut una
carta implantació; posteriorment, la proposta va ser replantejada i aquesta denominació va passar a ser considerada secundaria en favor de catxel. Consulteu les obres
normativas i de divulgació pertinents i esbrineu quina és la situació de cadascuna de
les propostes in vltro. En acaba!, lntenteu avaluar l'ús de cadascuna de les alternati-

Quins són els objectius de política lingüística de !'actual govern de la vostra comunitat
autonoma o departament? En que us baseu per afirmar-ha?
19. La polftica lingüfstica de I'Estat espanyol, com la majori~ deis estats europ~us, h~
anal evolucionan! al llarg de les darreres decades. En qum modal deis descnts la sltuaríeu ara com ara? Argumenteu la vostra resposta partint deis criteris exposats al
text.

19.

No ohlidcu que algunes cadcncs cliquclcn habituulmcnl en catala: Capntho, Eroski, L'Esclul, cte.
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ÍNDEX ANALÍTIC
Abstandsprache (vegeu llengua per distancia)
acomodació (vegeu adaptació)
acrolecte, 55, 266
acte de parla, 116, 122, 123, 124, 133, 149
- d'identitat, 120
actuació,26,27, 111,112,114,133,134
- de política lingüística explícita, 275, 282,
285,286
adaptació (de la parla, lingüística), 20
- convergent, 20, 153
- divergent, 20, 25
- sociolingüística, 318
agent, 123, 126, 133
agregat, 54, 120
agrupació, 81
alternan9a (de codi), 32, 41, 220, 237, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248,249,250,255,261,268
- assenyalada, 248, 256
- metaforica, 238, 239
- situacional, 238
- dins d'un enunciat, 249
- dins d'un grup entonatiu, 249
- dins d'un torn de paraula, 249
- entre enunciats, 249
- entre grups entonatius, 249
- entre torns, 249
- interoracional, 249
- intraoracional, 249, 255
- mon~lexica, 246, 250, 251, 252, 262
- plurilexica, 251, 262
- suau, 248
aHodoxia, 151
ambigüitat, 102, 116, 168, 169
ambilingüe (vegeu ambilingüisme)
ambilingüisme, 222, 225

ambit d'ús, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 101,
103,204,223,224,238,300,303,321
aménagement linguistique, 18,274
analisi contrastiva, 233, 234, 235
- crítica del discurs, 243
-de la conversa, 19,123,131,146,249
- d'errors, 233, 235
anivellament dialectal, 214, 262, 301
antipurisme, 158, 163, 164
antropologia física, 106
- lingüística, 43, 106, 109, 131
- sociocultural, 46, 105, 106, 131, 133
apijat, 63, 122
apunt de contextualització, 113, 114, 117,
126,240
argot, 63, 64, 65, 79, 103, 110, 112
assimilació, 48, 98, 160, 168, 178, 195, 196,
199, 308, 311, 329
atrició, 262
audience design (vegeu disseny de l'auditori)
Ausbausprache (vegeu l!engua per elaboració)
autoclassificació, 165
autoodi, 37, 39, 171
avaluació, 281, 282, 283, 287, 288, 293, 294,
295,297
axioma de la categoricitat, 26
- de la sistematicitat, 27

baia, 62
barbarisme, 219, 269
barreja de codis, 237
basilecte, 266
bilingüe (vegeu bilingüisme)
bilingüisme, 34, 36, 43, 67, 92, 93, 94, 95, 98,
100, 205, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
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225, 229, 237, 244, 245, 247, 252,
268,269,283,303,311,314,333
- ascendent, 224, 268
- dominant en una Ilengua, 189, 196,
220, 221, 222, 223, 225, 229, 231,
245, 246, 248, 252, 255, 256, 261,
275,284,309,314,329,330
- equilibra!, 222, 223
- incipient, 222, 223
- individual, 220, 221, 222, 223, 224,
268
- latent, 224
- poc fluid, 222, 223
- productiu, 222
- receptiu, 222, 223
- recessiu, 224
- social, 36, 204, 205, 210, 222, 225,
268,303,332,333,338
bleda, 62

267,

- ortologica, 299
competencia, 112, 116, 119, 168, 155, 186,
187, 225, 248, 255, 269, 276, 278, 279,
281,282,286,290,295,
219,
237, - comunicativa, 115, 116, 117, 140, 129,
133, 134, 136, 140, 149, 152, 153, 186,
262,
188,223
- discursiva, 116, 152
- estrategica, 116, 152
225, - gramatical, 116, 117, 257, 258, 262
- lingüística, 26, 116, 152, 261
- passiva, 223
- productiva, 223
- receptiva, 223
- sociolingüística, 116, 152
complexificació, 266
242, comunicació individualitzada, 281
- institucionalitzada, 277, 281, 299, 311,
319,324
- institucionalitzada de dependencia no oficial, 277
calc,202,227,228,230,245, 257,258,261
comunitat de parla, 26, 89, 91, 118, 119, 222,
cal6,64,65, 74,75,258,269,324
241,244,306,321
camp social, 68, 84, 143, 144, 149, 152, 153, comunitat lingüística, 21, 22, 27, 34, 53, 92,
157, 179, 180,280,282,284
95, 102, 103, 110, 118, 119, 120, 121,
canvi de codi (vegeu altemanya)
122, 125, 151, 163, 164, 169, 171, 178,
' capgirament de la substitució lingüística, 40,
179, 187, 189, 192, 195, 196, 197, 198,
50,175,283,302,303,304,305,307,309,
200, 202, 206, 207, 209, 225, 245, 251'
311, 313,314,317
260, 264, 296, 302, 303, 304, 308, 309,
capital, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149,
317, 321, 322, 324, 327, 328, 329, 335,
150, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 170,
338
179, 180, 204, 209, 242, 243, 244, 272, conflicte lingüfstic, 9, 14, 36, 37, 39, 48, 52,
276, 286,307;310,313
53, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 119, 153,
204,205,315,316,344
- cultural, 139, 140, 142, 147, 149, 170,
211, 276, 309, 321
- social, 52, 53, 56, 97, 99, 100, 102, 170,
- economic, 139, 140, 142, 147, 170, 276,
205
284, 287
consciencia lingüística, 96, 218, 281, 282
- inforrnatiu (vegeu capital cultural)
conseqüencia glotopolítica derivada, 285,
286,295
- lingüístic, 59, 139, 140, 141, 143, 149,
150, 152, 153, 155, 159, 161, 169, 170, contacte de Ilengües (contacte lingüístic, in174, 181,201,242,333
terlingüístic), 12, 20, 31, 32, 34, 41, 76,
- simbolic, 139, 140, 141, 142, 147, 150,
77, 86, 92, 94, 97, 98, 108, 113, 180, 190,
155, 170, 171, 172, 180,242,287
214, 218, 219, 220, 221, 225, 226, 227,
- social, 140, 142, 147, 181, 276
228, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
centralita!, 81
240, 241, 243, 244, 245, 246, 250, 253,
civilització no industrial, 48
255,257,260,264,265,267,268,269
clau, 128, 138
contingut transaccional de les relacions, 80
- elaborat, 24
contracció de la Ilengua (vegeu encongiment
de la Ilengua)
- restringit, 24
codificació, 11, 17, 97, 214, 273, 280, 292, controllingüístic, 96
297,298,299,300,301,337,
convergencia gramatical, 74, 257, 258, 262
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lingüística, 50, 128, 188, 214, 256, 257,
263,301
cooficialitat, 100, 283, 336
coordinació, 127, 130, 275, 278
core values (vegeu valors centrals)
cultura de la Ilengua literaria, 296

-

darwinisme lingüístic, 327
definició del problema, 284, 288, 289, 290
densitat de la xarxa, 81, 84,
depuració lingüística, 282
desigualtat social, 24, 53, 98, 205, 332
destinatari, 124, 125, 237,238, 239, 243, 291,
292,335
dialectalisme, 219, 269
dialectalització, 33, 218, 274
dialecte, 19, 24, 27, 33, 55, 62, 78, 91, 120,
188, 202, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
222, 232, 238, 257, 258, 267, 272, 296,
297,298,301,338
- etnic (vegeu etnolecte)
diglossia, 20, 34, 37, 39, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 98, 100, 101, 103, 186, 190, 205, 221,
222,237,302,303,321
dimensió de la xarxa, 80
disseny de l'auditori, 124, 126
distancia lingüística mínima, 217
distribució funcional, 12, 92, 95, 98, 100, 190,
191,205,210,222,303,321
diversitat, 45, 46, 47, 52, 55, 105, 108, 109,
110, 111, 160, 162, 163, 174, 178, 179,
187, 207, 213, 214, 219, 245, 256, 271,
282, 285, 291, 299, 313, 325, 326, 327,
333
doble oficialitat, 40, 283
dret lingüfstic, 7, 16, 17; 18, 40, 207, 280, 283,
322,324,328,329
durada de la interacció, 80
.'

eavesdropper (vegeu oient potencial)
ecolingüisme; 179 ·
ecología de les Ilengües, 179
edat29,47, 54, 55, 61, 66, 76,77, 78, 79,
82, 84, 100, 103, 113, 141, 149, 190,
214,305
e1aboració, 33, 173, 175, 204, 216,217,218,
260, 261, 273, 275, 282, 297, 300, 315,
336
- estilística, 283
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- terrninologica, 283
emic, 54, 55
emissor, 94, 124, 132, 134, 135
encongiment de la Ilengua (encongiment Iingüístic), 162, 187, 209, 261, 262
endolingüisme, 244
enfocament objectivista, 138
- subjectivista, 139, 179
ensenyament bilingüe, 11, 15, 22, 34, 41,220,
284
- monolingüe, 284 .
- plurilingüe, 273, 284
equilingüe (vegeu equilingüisme)
equilingüisme, 223
error interlingüfstic, 235
- intralingüfstic, 235
escala de trencament intergeneracional, 303,
304
escoltapets, 124, 125
esdeveniment de parla (vegeu fet de parla)
esnob, 164,201
espai de tria lingüística, 245
espai simbolic, 169
esprint de les dones, 66
esquema, 114
estabilització, 252, 266
establiment de la Ilengua, 219, 318
estandardització, 17, 188, 263, 264, 274, 282,
290, 296, 297, 299, 300, 301, 316; 335,
338
- formal, 301
estandardologia comparada, 33
estat tradicional preindustrial, 48
estatus, 17, 21, 34, 35, 38, 40, 48, 49, 57, 66,
68, 86, 97, 115, 124, 164, 195, 197, 206,
216, 280, 283, 296, 297, 311, 313, 333,
335
estereotip, 55, 62, 157, 158
estrangerisme, 162, 219, 227, 269
estrat social, 57, 61
estrategia de les quatre p, 290, 339
estrategia de neutralitat, 242
estructura social, 30, 45, 46, 48, 54, 56, 58, 60,
67, 72, 98, 101, 130, 139, 144, 147, 152,
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