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El llibre i la lectura:
una revolució en la història de la humanitat
Joan Martí i Castell
Director del seminari

Si l’aparició de l’escriptura és un avenç cultural de dimensions magnes, el pas de la
seva concreció en l’obra impresa obre uns horitzons espectaculars per a la difusió del
pensament, l’extensió del coneixement, la popularització del treball de creació literària. Encara avui, més de cinc-cents cinquanta anys després de la invenció de la
impremta, les conseqüències i les possibilitats que genera constitueixen un dels aspectes més importants i fascinants de la vida social.
El llibre garanteix la recursivitat de la lectura reiterada del producte lingüístic. I
la seva edició generalitza el gaudi individual i en silenci de la descodificació de la lletra
impresa; és a dir, comporta el salt de la lectura pública col·lectiva i en veu alta a la lectura privada sense la interferència dels trets suprasegmentals ni dels afegitons o les
supressions aliens al consumidor.
El llibre i la lectura són, per tot això, una de les principals revolucions en la història de la humanitat.
El seminari que presentem en el si del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch (CUIMPB - Centre Ernest Lluch)
vol ésser una reflexió sobre llur incidència en el progrés de la cultura; des de dues
perspectives principals: la sociolingüística i filològica, d’una banda, i la literària, de
l’altra banda. Per a la qual cosa comptem amb destacats especialistes en el tema des
d’angles distints, però sempre complementaris: Jaume Cabré, Miquel Desclot, Joan
Martí i Castell, Josep M. Mestres, Josep Moran, Josep M. Nadal, Miquel Àngel Pradilla, Joan A. Rabella, Carme Riera, Miquel Siguan, hi exposaran visions diferents
sobre la passa gegantina de plasmar negre sobre blanc allò que havia romàs primer
solament oralitat i després manuscriptura.
La voluntat nostra i del CUIMPB - Centre Ernest Lluch és sumar-nos solidària-
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ment a l’Any del Llibre i la Lectura; retre, en suma, un homenatge a la intel·ligència
de les persones.
El seminari sobre El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat, organitzat
pel CUIMPB - Centre Ernest Lluch i celebrat al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona descabdellà, durant els dies 25 i 26 d’octubre de 2005, les ponències que
segueixen, les quals van cloure en una taula rodona amb Josep Moran, Josep M. Nadal, Miquel Àngel Pradilla, Carme Riera i Miquel Siguan com a participants, i Joan
Martí i Castell com a moderador.
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El llibre i la «recuperació» de la llengua
Blanca Vilà
Directora acadèmica del CUIMPB-CEL

Com a directora acadèmica dels cursos del CUIMPB - Centre Ernest Lluch, del
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo, dono la benvinguda als presents, particularment al senyor director i al senyor secretari científic del curs. Un curs
sobre El llibre i la lectura és absolutament imprescindible en moments com aquest, moments que dubto que precisament afavoreixin el tipus de reflexió que aquí es proposa.
Tinc la missió de fer una breu inauguració formal, però no vull desaprofitar
aquesta ocasió per a suggerir-vos una sèrie de reflexions —una mica més punyents— sobre el llibre, sobre la lectura i sobre el que és a la base d’aquestes dues paraules: la llengua.
Voldria titular la sessió inaugural d’aquesta manera: «El llibre i la “recuperació”
de la llengua».
En efecte, la diversificació dels mitjans d’informació, l’atomització d’impactes
que avui dia l’ésser humà —particularment el jove— pateix en el moment de la seva
formació ja està produint un estat permanent d’alienació personal. Com a jurista
que sóc, com a professora de ciències socials i de dret internacional privat, és des
d’aquesta perspectiva professional que vull fer una sèrie de constatacions en relació
amb les mancances de l’absència del llibre en la història personal dels nostres joves en el
moment de la seva formació acadèmica.
Quines són aquestes constatacions? Jo n’havia assenyalat quatre. En primer lloc,
la percepció d’una pèrdua de l’esperit crític de l’estudiant —parlo de l’estudiant universitari de ciències socials—, a causa de l’excés d’informació no discriminada que pateix.
Us en posaré un exemple: es demana un treball de crítica d’un text jurídic, i el que
s’aconsegueix és la pura reproducció del text amb un comentari final: «Hi estic totalment d’acord. Què hi puc afegir jo, al que diu el jutge X o el jutge Y?»
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Som davant un problema de manca de lectura crítica. Aquest és un primer aspecte a assenyalar des del punt de vista de la crítica jurídica, ja que el dret no és únicament un estudi de lleis positives, el conreu de les quals configura només una quarta part del material i del treball propi de la llicenciatura de dret. Primera constatació,
doncs: percepció de l’absència de l’esperit crític necessari per a gaudir d’una capacitat de
discriminació de la informació rebuda pels joves en l’àmbit científic.
En segon lloc, la dissolució del llenguatge comunicatiu com a tal. En efecte, la llengua
dels nostres joves es comunica en un sol sentit, en un sentit receptiu, en un sentit de
captació informativa. I bé, quan es comunica en un sentit actiu, es comunica per
breus senyals, sense construcció d’un discurs: tenim l’exemple del llenguatge dels
mòbils, que està afectant fins i tot la nostra ortografia.
Vàrem tenir aquest darrer estiu un curs del CUIMPB - Centre Ernest Lluch en el
qual s’analitzà com afecten les noves tecnologies el tipus de llenguatge de les persones, i va resultar extraordinàriament interessant. Els informàtics no hi donaven
importància, a aquesta pèrdua de llenguatge. Nosaltres, els que necessitem la
construcció d’un llenguatge mínimament elaborat, sí.
Per tant, funciona d’una manera descompensada: absorbir dades, informar-se,
sí; l’estudiant funciona com un receptor. Però, com a comunicador, serà en molts
casos incapaç d’elaborar un discurs. Això ens preocupa als professors de ciències socials i em preocupa com a persona sensibilitzada per aquestes qüestions.
El llenguatge consisteix, doncs, en un seguit de manifestacions abreujades, sense
discurs ni construcció; comunicació per mòbils, comunicació per correus electrònics, sense contingut moltes vegades. El correu electrònic podria ser magnífic si fomentés un discurs possible pel mandat de la brevetat, i no ho és: repeteix i reenvia
discursos ja fets, informacions ja fetes, o jocs —divertits, per què no— que han desplaçat la comunicació que tenia un pes semàntic propi.
En tercer lloc, vull insistir en el fenomen del multilingüisme en un món globalment accessible. Estic percebent el següent des de les nostres mancances tradicionals: l’aïllament
que vàrem patir durant la dictadura no va afavorir precisament la presència normalitzada d’un professorat estranger al nostre país, i la divisió entre el món de l’exili i el
món interior durant tants anys va provocar un pòsit de desconeixement —a part de
les elits— de les llengües estrangeres, d’una manera més pronunciada que a països
d’evolució paral·lela, com Portugal o Grècia. Els nostres mestres universitaris s’havien format aquí, l’esperit científic nacional estava desconnectat de les escoles pioneres i les bibliografies utilitzades pels estudiants del nostre país no necessitaven
llengües estrangeres.
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Ara bé, actualment, que hem pogut normalitzar el fenomen de les xarxes Eramus o altres d’estudiants en intercanvi, estudiants normals i no necessàriament els
més brillants —entenc que aquest és el valor dels programes d’intercanvi—, què ens
està passant? Doncs que aquesta presència, en comptes d’encoratjar els nostres estudiants a aprendre llengües estrangeres, a causa de l’absència de polítiques lingüístiques eficients en aquest àmbit, genera en els joves certs mecanismes d’autodefensa
deguts a la seva inseguretat en el terreny lingüístic, amb un resultat de bloqueig i de
desinterès pels estudiants poliglots estrangers que es troben entre ells.
Aquest quadre, que contemplo any rere any, em fa pensar que potser hauríem
de desenvolupar sistemes dels quals l’objectiu fos el coneixement passiu de la llengua, la
capacitat de comprensió d’una llengua estrangera, sistemes que desenvolupessin alhora el coneixement precoç de llengües estrangeres. En efecte, no tots hem de ser experts
en la llengua estrangera que, en principi, comprenem, i hauríem de dirigir-nos a
l’aprenentatge de llengües d’una altra família lingüística. Hauríem de ser capaços, en
un model ideal, de poder-nos expressar cadascú en el nostre idioma i de comprendre
els altres en el seu idioma, amb la qual cosa hi hauria un grau de coneixement relatiu
suficient i transversal. Això es practica, de fet, en empreses i organitzacions internacionals, en treball de grup. En fi, si això és possible, hem de reconèixer que segurament ens haurem equivocat en el model d’accés a una llengua estrangera, i que som
en part culpables del monolingüisme vehicular implacable de la llengua anglesa en
els moments actuals.
Finalment, i ja tornant al llibre i tornant a la lectura, crec que la nostra percepció i la meva personal és que la lectura és l’única eina capaç de reconstruir el discurs.
El llibre, com a suport de la lectura. No la revista, no qualsevol suport. Només el
llibre, com a contenidor d’un discurs, dintre del format que sigui i el tipus de gènere
que sigui, és capaç de recuperar la funció comunicativa rica i plena de la llengua.
Fa tres setmanes estava en un lloc meravellós, a Messolongi, a Grècia, en un
congrés. El director de l’Institut Cervantes d’Atenes, Pedro Bádenas de la Peña,
lingüista important i historiador del període bizantí i de l’època neogrega, va proposar una reflexió meravellosa sobre la llengua, la glossa, en el futur d’Europa. En el
congrés s’analitzava de quina manera els valors de la Grècia clàssica poden gaudir
d’un lloc propi i ser revisitats en el futur d’Europa.
Aquest estiu —viatjo bastant sovint cap a l’est del Mediterrani, particularment a
Grècia— vaig llegir una publicitat a l’aeroport postolímpic d’Atenes que ha quedat
molt fixada en el meu esperit. Hi havia un panell molt gros que deia: «Grècia ha exportat al món, a la humanitat, cinquanta-dues mil paraules al llarg de la història». Co-
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mençaven per la a i no arribaven més enllà de aba, i acabaven per la z i arribaven a zab,
i prou. Punts suspensius entre l’una i l’altra. De totes aquestes paraules, n’he guardat
una per a mi mateixa: la paraula mythos de la cervesa anunciada...
Aquest tipus de missatge té molt a veure amb la llengua, i té molt a veure amb la
recuperació de la paraula com a substrat del missatge escrit i com a substrat de la lectura i del llibre. És l’Any del Llibre i la Lectura. Potser he estat molt pessimista, i en
aquestes quatre constatacions he manifestat moltes mancances; però sóc molt optimista de natura, i crec que estem en la bona via. Us animaria a continuar, efectivament, aquests tipus de cursos en el CUIMPB-CEL, que és una universitat de reflexió i,
sobretot, oberta d’esperit.
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El procés d’escripturació del català
Josep Moran
Professor de la Universitat de Barcelona
i director de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans

Joan A. Rabella
Tècnic de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans

La història de la llengua catalana ha presentat i, si tenim en compte la informació
que trobem encara en molts llibres, presenta una confusió bàsica entre el que ha estat el procés de formació del català i la cronologia del seu accés a l’escriptura, una
confusió que ha afectat directament la determinació dels primers textos conservats
en català.
La llengua catalana va néixer, com totes les llengües romàniques, entre el final
del segle VII i el començament del segle VIII, com ha estat ben estudiat en el cas del català per Joan Bastardas en els seus treballs ja clàssics: «El llatí de la Catalunya romana
i l’origen i la formació de la llengua catalana» (Bastardas, 1995a), «Quan el llatí esdevingué català» (Bastardas, 1995b) i «El català preliterari» (Bastardas, 1995c), que s’han
tornat a publicar més modernament al llibre La llengua catalana mil anys enrere. A partir
d’aquesta constatació i si tenim en compte la inexistència de textos romànics
d’aquell període concret, existeix, doncs, un decalatge significatiu entre el moment
en què es forma la llengua —quan esdevé una realitat tan diferenciada del llatí que
ja no pot rebre aquest nom (Bastardas, 1995b, p. 90-91)— i l’època en què documentem els primers textos, fet que massa sovint no s’ha tingut prou en compte i que ha
fet que es parlés del «naixement» del català en relació directa amb l’existència d’uns
textos conservats del segle XII. Així, no poques vegades, llibres i conferències que teòricament fan referència a la formació de la llengua en realitat estudien les seves primeres mostres escrites conservades, el que realment és el procés d’escripturació o
d’accés de la llengua al codi escrit.
També com la resta de les llengües romàniques, el català no es va aplicar al començament en la documentació, principalment perquè el llatí era l’única llengua
escrita, ensenyada i apresa per a aquest ús concret. D’aquesta manera, en un mo-
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ment en què ja existien les llengües romàniques solament trobem textos redactats
en llatí, en els quals, però, posteriorment aniran apareixent progressivament trets,
mots i fragments en romanç.
Aquest és un tema fonamental per a la lingüística històrica perquè podríem dir
que, estrictament, la història de la llengua comença amb els primers textos en què
apareix, ja que per a l’estudi del català pretèrit depenem completament de les
mostres materials conservades. Resulta, així mateix, un tema important no només
des del punt de vista lingüístic i històric, sinó també simbòlic. Precisament aquestes
implicacions més enllà de l’àmbit científic també han influït en el món acadèmic, de
manera que massa sovint l’estudi dels primers documents s’ha concentrat en la recerca del primer text en llengua catalana i a provar d’avançar-ne la data (com en el
cas d’una traducció antiga del Liber iudiciorum, que avui pensem que és del segle XII, i
que durant força temps es va defensar que era de l’XI): a partir de la confusió entre la
cronologia de la formació de la llengua i la de l’aparició d’aquesta en l’escriptura, antigament es va provar de fer recular la data del primer text (és a dir, de trobar textos
més i més antics) amb la idea, equivocada, que també implicava fer avançar la data
d’existència de la llengua.
Des d’un punt de vista més general, cal així mateix diferenciar les notícies de
l’existència de les llengües romàniques (al Concili de Tours, l’any 813, en queda
constància quan s’especifica que les homilies s’havien de «transferre [...] in rusticam
Romanam linguam» perquè tothom pogués entendre el que s’hi deia, és a dir, que el
llatí s’havia de traduir a la llengua romànica, «Romanam») de les mostres de l’aparició d’alguna d’aquestes llengües en documents concrets (per primera vegada, el
francès als Juraments d’Estrasburg, l’any 842) i dels primers textos on ja trobem el català.
I aquest darrer aspecte resulta també essencial. Quina part d’un document fa falta perquè es consideri ja un text català o el primer text en català? Força sovint s’ha
cregut que feia falta que tot el text, o pràcticament tot, fos escrit en català. Joan Bastardas (1995b, p. 97, i 1995c, p. 116-117), però, ja va avançar la manca de validesa
d’aquest plantejament: fins i tot un document on aparegui no ja un mot, sinó la filtració d’alguna característica específica de la llengua podria considerar-se’n el primer testimoni perquè reflecteix que la llengua ja existia. Encara que aquesta visió pot
ser vàlida en l’àmbit de la lingüística, segurament pel valor simbòlic a què ens hem
referit anteriorment s’ha mantingut la concepció que el primer text en català és
aquell que presenta, almenys, una part significativa en aquesta llengua, malgrat que
també hi hagi fragments en llatí. D’aquesta manera, i com assenyalàvem abans, a
l’hora d’estudiar el procés d’escripturació s’ha de tenir ben present que el llatí era la
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llengua de la comunicació escrita en tot l’Occident europeu de l’època, incloent-hi
l’àmbit germànic, l’única que s’ensenyava i que s’aprenia per a aquest ús. En aquest
sentit, resulta comprensible que, si una llengua volia accedir a unes funcions en què
no es feia servir, havia de necessitar un procés llarg d’adequació. I aquesta és la situació que trobem en la llengua catalana del període arcaic: no apareix de cop en un o
diversos textos escrits amb una llengua precisa que domina tots els recursos expressius, sinó que va aflorant de manera progressiva i presenta una expressió i uns recursos poc desenvolupats (amb una sintaxi molt primitiva, caracteritzada per la parataxi, en què la manca de connectors devia suplir-se per mitjà de recursos propis de la
llengua oral, com l’entonació).
Malgrat que avui encara podem llegir en manuals i obres de consulta que els primers textos en català són la traducció del Liber iudiciorum (el malanomenat Forum iudicum),
del segle XII, i les Homilies d’Organyà, del començament del segle XIII, els estudis lingüístics
especialitzats en aquest període ja fa molts anys que especifiquen que aquests no són
els primers documents de la llengua catalana, sinó que posseïm molts textos anteriors, la majoria de caràcter feudal, escrits principalment o significativament en català.
Aquests textos (juraments, greuges, testaments, etc.) sovint s’encavalquen cronològicament, ja que no tenen una datació precisa, sinó que es pot determinar un interval
temporal en què es devien redactar a partir de les persones que hi figuren, de manera
que moltes vegades resulta complicat de saber l’ordre exacte d’alguns d’aquests documents. Però, malgrat aquesta dificultat respecte de la cronologia precisa d’aquests textos, sí que sabem que ja durant el segle XI hi ha diversos documents rellevants, i alguns
ben extensos, en què la llengua catalana apareix de manera àmplia.
Un altre factor que ha contribuït a complicar la determinació dels primers textos del català ha estat la confusió entre la història de la llengua i la història de la literatura: sovint s’han valorat especialment els textos considerats literaris —un fet que
també ha estat afavorit per la manca d’una poesia en català a l’alta edat mitjana— i,
contràriament, s’han infravalorat els que no tenien cap valor estètic o literari.
Aquest fet també ens ajuda a entendre que en alguns casos hàgim pogut llegir que
les Homilies d’Organyà eren el primer text escrit en català, mentre que en realitat volien
dir que era el primer text «literari», una qualificació que, d’altra banda, resulta molt
relativa.
Actualment, però, no es considera una qüestió prioritària determinar quin és el
text més antic, sinó que l’aspecte primordial és aprofundir en l’estudi de la documentació del període arcaic, que en el cas català és d’una gran riquesa, fins i tot en
documents en llatí, com podem comprovar si consultem el Glossarium Mediae Latinita-
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tis Cataloniae. La valoració cronològica dels documents conservats resulta, com
dèiem, complicada en molts casos, i a més no hem de confondre els textos que han
arribat fins als nostres dies amb els que van existir: encara podríem tenir la sort, com
ha passat els darrers anys amb la troballa d’un nou fragment del Liber iudiciorum per
part de Cebrià Baraut (Baraut i Moran, 1996-1997 [2000]), de recuperar algun altre
text antic.
Tanmateix, avui hi ha aspectes que van en contra d’aquest plantejament científic. A més del valor simbòlic, actualment aquest tema també pot tenir un valor mediàtic. Un aspecte que ha quedat palès durant el darrer any a l’hora de comentar i celebrar l’aniversari fictici (qui pot decidir la data exacta d’un document d’una època
remota en què precisament no podem parlar de certeses cronològiques?) de les Homilies d’Organyà (Moran i Rabella, 2004) i que també hem pogut comprovar quan els mitjans de comunicació han tractat aquest tema: un bon exemple d’això seria el titular,
molt categòric, del diari La Mañana (26.1.2004), escrit després d’explicar detalladament a la periodista que no és possible fixar un rànquing dels primers textos en català i que, a més, no és l’aspecte més important ni culturalment ni científicament:
«El texto más antiguo en lengua catalana se escribió en el Jussà». I encara s’ha de lluitar, també, amb la força dels tòpics: al costat del text de Josep Moran (2001) dedicat al
procés de formació i aparició del català a l’Enciclopèdia de la llengua catalana, d’Edicions 62, on s’explica quins són i quins no són els primers textos, podem llegir la nota
—de l’editorial, no de l’autor— del peu fotogràfic, que contràriament insisteix: «Els
dos documents més antics trobats fins ara en català són un fragment de la traducció
del Liber iudiciorum o Forum iudicum (mitjan segle XII) i, amb més interès literari, les Homilies d’Organyà (finals del segle XII)».
Com indicàvem, però, avui considerem que el català va apareixent progressivament a partir del segle IX en documents escrits en llatí, i que els primers textos de la
llengua catalana corresponen a un conjunt de documents bàsicament del segle XI,
moment en què ja trobem fragments amplis en llengua romànica i, fins i tot, textos
on aquesta predomina clarament sobre la llengua llatina.
Si busquem el perquè d’aquesta cronologia, podrem comprovar que la consolidació del feudalisme és el motiu principal de l’accés de la llengua romànica al codi escrit (Moran, 1994a, p. 89-92). Si fins en aquell moment la llengua escrita era un mitjà
reservat al llatí, la formació de nous esdeveniments, de nous valors i nous conceptes
que ja no formen part del món llatí i que, per tant, no tenen una denominació fixada
en aquella llengua, farà que aquests nous elements es vagin filtrant en la llengua escrita, per la qual cosa els primers termes catalans que trobarem, a banda dels topò-
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nims com ara Farrera, Palomera, etc., a l’acta de consagració de la catedral d’Urgell, redactada al darrer terç del segle IX (Baraut, 1984-1985), seran mots de caràcter feudal:
atendre ‘complir una obligació feudal’, cavaller (que va més enllà del significat del llatí
CABALLARIU), comanar ‘posar sota la tutela d’un senyor’, dubitar ‘deixar en testament’,
engany ‘mancar a la fidelitat’, rancuras ‘greuges’, etc. (Rabella, 1999). Seran mots de
nova creació, del tipus menysvenir ‘morir’, o termes ja coneguts però que presenten un
valor semàntic específic (com COMMANDARE, DUBITARE, etc., que ja existien en llatí).
També devia facilitar aquest procés el baix nivell cultural propi de l’inici del feudalisme, amb poc coneixement general del llatí fora dels centres eclesiàstics més il·lustrats, i el fet que, en una societat que, contràriament al que puguem pensar des del
present, generava molta documentació, els escrivans, davant la dificultat de traduir
al llatí aquests fets nous i les declaracions en boca dels laics, no tenien altra opció que
reflectir directament en romanç els motius bàsics en la redacció dels documents.
Així doncs, durant aquest període trobem uns textos on a poc a poc apareixen
grafies que reflecteixen l’evolució específica de la llengua catalana (comannar i comanar,
amb reducció del grup -ND- llatí, COMMANDARE), topònims i mots comuns en llengua
romànica (achaptaràs ‘adquiriràs’, baglia ‘batllia’, consel ‘consell’, engan ‘engany’, torre,
maiola ‘mallola, vinya novella’, etc.), i de mica en mica sintagmes i fragments cada vegada més llargs en català (com el fragment «moreres III et oliver I et noguer I et amendolers IIII et pruners et figuers» d’un text d’Organyà de l’any 1034 publicat per J. Miret
i Sans i estudiat posteriorment per Joan Bastardas [1995d, p. 262-263]). Fins que al segle XI, ja tenim juraments breus, i també algun altre document, on la part en llengua
catalana és significativa (com, per exemple, el Jurament feudal de Radulf Oriol, 1028-1047
[Moran i Rabella, 2001, p. 45-47], o el no gaire conegut Memorial de greuges de Ponç I, comte
d’Empúries, contra Jofre, comte de Rosselló, 1050-1060 [Negre Pastell, 1960]), i, poc després,
textos amplis escrits fonamentalment en català (com els Greuges de Guitard Isarn, senyor
de Caboet, 1080-1095 [Rabella, 1997], o el Jurament de Pau i Treva del comte Pere Ramon de Pallars
Jussà al bisbe d’Urgell, probablement del 1098 [Moran, 1994b]), llevat de les parts més formulàries, com l’inici i el final del document. I encara hauríem de tenir en compte un
text del segle X, escrit en català, però no conservat, del qual tenim coneixement gràcies a l’erudit il·lustrat Jaime Villanueva (1820), que va testimoniar en un manuscrit
científic molt valuós del segle VIII, però perdut al segle XIX, on figuraven uns mots escrits al marge d’un document del final del segle X o del començament de l’XI: «Magister meus no vol que me mires, novell».
La informació sobre aquests textos feudals, tanmateix, no és nova: només cal recordar que Joaquim Miret i Sans (1904 i 1908), que va donar a conèixer molts
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d’aquests documents, ja en va remarcar la importància, i fins i tot en alguns casos, ja
al començament del segle XX, els va considerar els textos més antics (com en el cas
dels Greuges de Guitard Isarn: «nous pourrions presque considérer cet acte de Guitart
Isarn de Caboet comme le premier en date des documents catalans connus» [Miret i
Sans, 1908, p. 9]), una informació que posteriorment, amb la descoberta, per
exemple, del Liber iudiciorum, va deixar estranyament de tenir-se en compte.
Una altra característica d’aquests documents més antics que resulta remarcable
és la localització, ja que la majoria se centren a l’àrea antiga del bisbat d’Urgell, que
devia ser la zona on es devia aplicar més aviat la llengua catalana en l’escriptura, segons la informació de què disposem.
De fet, la producció de textos en català en el segle XII, sempre en prosa, ja no es limita als documents de caràcter feudal. En aquest segle apareixen també les primeres
traduccions o adaptacions d’origen jurídic, concretament del Liber iudiciorum (Llibre
dels judicis o Llibre jutge), al qual ens hem referit anteriorment, un codi d’origen visigòtic redactat en llatí que els monarques carolingis van mantenir després de la Reconquesta. El juny de 1960 Anscari Mundó va donar a conèixer un fragment d’una traducció d’aquest codi, que, segons ell, era «un nou text català literari [sic], que sembla
més antic que cap dels coneguts fins ara» (Mundó, 1960). Encara que lingüísticament
i paleogràficament aquest text és del final del segle XII (Bruguera, 1985), Mundó suposava que era còpia d’una traducció realitzada a mitjan segle XII. Malgrat que aquesta datació és ben discutible, com també ho és el caràcter «literari» d’aquesta traducció
jurídica, el cas és que aquest fragment ha figurat, i, com dèiem, figura encara, en
molts manuals d’història de la llengua catalana com el primer document, literari o
no, escrit en català, sense tenir en compte els documents anteriors a què ens hem referit.
Recentment, l’any 2000, Cebrià Baraut (nat al Vilar de Cabó) va publicar una altra versió catalana del mateix Liber iudiciorum, que es conserva a la Seu d’Urgell (Baraut
i Moran, 1996-1997 [2000]). Aquesta versió, independent de l’anterior, és més antiga
que aquella, perquè tant paleogràficament com des del punt de vista lingüístic es pot
situar en la primera meitat del segle XII, i posseeix un interès lingüístic gran, tant pels
arcaismes que presenta com per l’esforç que palesa d’adaptar al català una prosa llatina de caràcter savi.
Un altre document interessant d’aquest període és el Capbreu de Castellbisbal (Moran, 1984), de 1189, escrit en l’àmbit del bisbat de Barcelona, és a dir, a l’àrea del català
oriental central, que conté informació lingüística molt valuosa, sobretot referent a
l’article salat, llavors ben viu en aquesta àrea.
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Del començament del segle XIII són les famoses Homilies d’Organyà, encara que es
tracta d’una còpia d’un text anterior que devia ésser escrit al final del segle anterior.
Aquestes homilies, des que foren descobertes per J. Miret i Sans (1904, p. 5-47), han
estat més mitificades que no pas estudiades, fins al punt que algú va deixar anar la
hipòtesi que eren d’origen càtar, i, com si fos un fet provat, aquesta atribució va passar fins i tot a un manual d’història de l’Església catòlica. Però posades en relació amb
les Homilies de Tortosa (Moran, 1982 i 1990), en provençal, amb les quals comparteixen
un sermó, el del dimecres de cendra, i tenint en compte els occitanismes que presenten les d’Organyà, considerem que aquestes són una traducció d’un text o de textos
provençals relacionats amb l’activitat pastoral dels canonges regulars de Sant Agustí,
que a Catalunya van prendre com a model l’abadia canonical de Sant Ruf d’Avinyó,
a Provença, i que regentaren tant la canònica tortosina com la d’Organyà. Això explica precisament els occitanismes que presenten les Homilies d’Organyà. Recordem en
aquest sentit que els canonges regulars, si bé feien vida comuna com els monjos, amb
els quals sovint són confosos, de fet eren clergues i, per tant, tenien obligacions pastorals, entre les quals la predicació en vulgar al poble fidel. Aquesta activitat fou potenciada per la reforma gregoriana, iniciada en l’Església al final del segle XI per a superar la crisi del període feudal, de la qual reforma els canonges regulars foren
iniciadors.
Recentment, i seguint el corrent de mitificació de les Homilies d’Organyà, que
crèiem superat, ha aparegut un estudi d’Armand Puig (Homilies, 2001), que acompanya una nova edició d’aquest text, en què s’exposen diverses hipòtesis encaminades a
realçar-ne l’originalitat i la importància (una importància que històricament i
lingüística ja té aquest text —per tal com és una de les traduccions més primerenques entre llengües romàniques—, encara que no sigui realment el primer document conservat en català). Com diem, es tracta de meres hipòtesis, encara que a
còpia de repetir-les al capdavall són considerades de fet com a veritats apodíctiques.
Una d’aquestes hipòtesis és la que considera que es tracta de sermons savis, és a
dir, destinats a la predicació interna dels canonges i no pas del poble fidel, pel fet que
són encapçalades amb el tractament de «senyor», sense tenir en compte que les de
Tortosa, que són destinades explícitament a un auditori popular, tenen el mateix
tractament, emprat fins i tot en ocasions per sant Vicent Ferrer.
Una altra hipòtesi és que no són una traducció de sermons en provençal (excepte la del dimecres de cendra), sinó creació directa a partir de textos llatins, sense tenir
en compte que els occitanismes que presenta no es poden explicar si no partim d’un
text occità previ, com en el cas de la del dimecres de cendra.
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La darrera hipòtesi a què ens referirem és la que suposa que l’homilia I d’Organyà, en lloc de correspondre al diumenge de Quinquagèsima, com es considerava
fins ara, podria referir-se a la festivitat del Trasllat de Sant Agustí, que se celebrava
el 28 de febrer. Aquesta hipòtesi no és gens plausible, entre altres motius perquè no
es refereix gens al sant, com era normal en les homilies de caràcter hagiogràfic, però
aquesta suposició és la que es pren com a base per a establir la convenció d’acceptar
l’any 1204 com l’any en què es van recollir i escriure aquestes homilies, considerades
com el primer text literari escrit en llengua catalana que es conserva, i per a proposar
de celebrar-ne el 2004 el pretès vuit-centè aniversari (Moran, 2003).
Nosaltres considerem que aquesta proposta no té gens de fonament científic per
les raons exposades, i que, més que no pas de contribuir a la mitificació desmesurada
d’aquestes homilies, convindria d’aprofundir-ne l’estudi científic, sense prejudicis,
començant per la realització d’un bon estudi lingüístic, que aplegui els que s’han fet
fins ara, i sobretot en relació amb les tortosines, amb les quals estan relacionades ben
estretament.
Això no vol dir que s’hagi de desmerèixer el valor de les Homilies d’Organyà, que és
un text ben interessant en molts aspectes, sinó simplement de posar-les en el lloc
que els pertoca dins el conjunt dels primers textos en llengua catalana.
Durant la primera meitat d’aquest segle s’estén l’ús del català a cartes privades,
com la que va adreçar Bernat de Saportella a l’arquebisbe de Barcelona Aspàreg de la
Barca (1213-1233) i la remembrança de Pere de Canet, escrita a Castellví de Rosanes
(Baix Llobregat) (Moran, 1994c). També s’ha de considerar d’aquest període la traducció al català més antiga que coneixem dels Usatges de Barcelona, que va publicar
Joan Bastardas (1984) i que ha estudiat lingüísticament Joan Martí i Castell (1996). Es
tracta d’un text ben interessant per l’extensió, per la informació lingüística que ens
aporta i per l’esforç que comportà la traducció al vulgar d’un text llatí, encara que es
tracti d’un llatí curialesc del període feudal, en què es palesa sovint la parataxi característica del català d’aquell període.
A partir del regnat de Jaume I (1213-1276) s’incorpora el català als documents de
la cancelleria reial i senyorial dels ordes militars. Amb el desenvolupament de la burgesia en el segle XIII s’eixampla l’ús del català en lleudes, reves i tarifes comercials,
com les publicades per Alart i Coromines, i d’altres documents comercials, de manera que el llatí en la societat laica era progressivament reservat per a la redacció dels
documents més solemnes o que tenien models fixos, com ara testaments, alienacions, etc., àdhuc després de l’aparició de la prosa literària al final del segle XIII.
Paral·lelament a l’extensió del català en els documents públics, durant la segona
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meitat del segle XIII i almenys fins als primers anys del segle següent, el català, més
enllà de l’àrea del seu domini lingüístic, va tenir una expansió o una influència en la
documentació de l’Alt Aragó i de Navarra, que és palesa fins a Estella.
També durant la segona meitat del segle XIII apareixen en català els primers textos historiogràfics i els primers codis jurídics escrits originalment en català: els Costums de Tortosa i els Furs de València. I les primeres obres historiogràfiques, de què és una
mostra el Cronicó de Perpinyà (vers 1285) (Moran, 1998).
Però entrem ja de fet en el període plenament literari de la nostra llengua, que
supera en tot el període arcaic. Aquest progrés es manifesta també en el nivell lingüístic dels textos; és interessant en aquest sentit de comparar la traducció primitiva dels
Usatges, de nivell encara bàsicament paratàctic com correspon al seu caràcter feudal,
amb els Costums de Tortosa, de caràcter burgès i ciutadà, amb una prosa que reflecteix un
notable esforç per a incorporar períodes llargs de frases subordinades. En aquest
context apareixen al final del segle XIII figures com Desclot, Arnau de Vilanova i, sobretot, Ramon Llull, amb les quals la prosa catalana literària es desplega plenament.
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Sobre la lectura literària
Jaume Cabré
Escriptor i membre de l’Institut d’Estudis Catalans

Per parlar de la lectura literària cal que faci referència a l’escriptura, i ho faré amb un
exemple d’un conte meu del qual, com és esperable tot i que no sigui obligatori, conec el procés creatiu.
Fa molt de temps vaig veure una pel·lícula de la qual només recordo un fragment d’una seqüència. Un personatge, després d’haver disparat contra un altre personatge, de lluny, amb una escopeta, s’estranya que la víctima, tot i caure a terra, encara es bellugui. «Il bouge, encore!», recordo que deia, estupefacte. Aquest fragment
de seqüència no em va abandonar durant molt de temps. Vaja: no em va abandonar.
Al cap de cinc anys vaig agafar l’escena, ja modelada per un record imprecís, i
vaig començar a rumiar-hi. Se m’apareixien una mare i un fill i un final ben precís.
L’estímul de la imatge em portava a unes línies argumentals basades en el començament del tipus «Una vegada hi havia un xicot curt de gambals que tenia una mare
que li estava molt a sobre».
L’estímul visual em portava a l’argument, als moviments dels personatges, a les
accions, però als seus secrets encara no. Per això vaig començar el conte batejant els
personatges i vaig escriure «En Cintet era un noi curt de pensament que...».
La meva idea era que el noi fos el protagonista. L’espai on s’esdevenia el conte era
indeterminat. Com que jo era jove, li vaig posar un títol important: Balada del riu i de la
sang.
Però a mesura que n’escrivia la història m’adonava que qui em creixia entre les
mans era la mare i no el fill. El personatge de la mare se m’anava farcint de vida. Amb
el temps he après que arribes a conèixer el personatge quan no tan sols saps què fa
sinó quan saps quines són les raons ocultes, que ell ignora, per fer el que fa. Sí, el personatge creixia però la història no se’m tancava amb força. Potser llavors és el mo-
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ment de fer-te la gran pregunta: En el fons, de què vull parlar, en aquest conte? I vaig
arribar a la conclusió que allò que m’interessava més era parlar del dolor de la mare.
Com sol passar, això vol dir reescriure de cap i de nou. Sempre és bo, tornar a començar. És la manera de procurar no tenir racons secrets per a tu. Però la gran descoberta era que el conte no era «Una vegada hi havia un noi que tenia una mare» sinó «Una
vegada hi havia una mare que tenia un fill». Llavors ja vaig veure que la història em funcionaria. El canvi és essencial. I com que estava pensant un conte, vaig escriure això:
La Cinta va deixar de somriure quan se li van endur l’única cosa que estimava,
el seu fill, un ganàpia que...

A la mateixa primera frase vaig per feina: hi faig entrar els dos personatges i la
causa del conflicte i del dolor. És a dir, tot excepte el desenvolupament. En un conte
s’ha d’anar per feina. I vaig reescriure la història parlant del dolor de la Cinta. Quan
el vaig donar per bo, el vaig guardar en un calaix, perquè no tenia amb què acompanyar-lo.
Al cap de quinze anys el vaig agafar perquè estava fent un recull de contes que va
acabar dient-se Viatge d’hivern. Era l’únic conte dels que havia fet en aquest període
que m’agradava. Però llavors vaig veure que l’havia de situar en un espai concret: la
guerra de Bòsnia.
El vaig reescriure de zero. La Cinta es va transformar en la Zorka, i el Cintet, en
el Vlada. I hi va aparèixer Al·là. Però el dolor de la mare era el mateix: sabia que tenia
bona matèria primera amb aquell dolor tan gran. I com que el dolor era tan enorme,
el títol havia de ser sobri: Balada. A més, el vaig reescriure tenint en compte que entrava a formar part d’un conjunt de contes concret. En llegim un fragment inicial:
Balada
La Zorka va deixar de somriure quan se li van endur l’única cosa que estimava,
el seu fill, un ganàpia de vint-i-tants anys que encara es deixava regalimar la bava i
no havia pogut aprendre a llegir perquè tenia els ulls i el cap massa recargolats.
Però servia per a la guerra i se’l van endur.
La Zorka pensava sovint en el seu Vlada i solia plorar amb amargor quan imaginava que mil bales li podien foradar el cap buit o que els soldats sense ànima ni religió en podien fer befa perquè mai no deixava de somriure ensenyant un forat desagradable a la boca. La Zorka va adquirir el costum de seure al menjador, l’hule
de flors atapeïdes estès a taula, les mans al damunt, l’esguard fix en alguna taca de
llum, a deixar passar les hores recordant la rialleta imbècil del seu fill.
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La Zorka és una dona que no té por de ningú. L’únic que vol és protegir el seu
fill. Per això faig que la Zorka sigui una dona que arrossega els peus quan camina. El
món, la vida, li són indiferents. Cada dia se’n va al riu a veure passar els «seus» morts.
Viu aïllada en el seu dolor. Aquest n’és el fragment final:
Quan va córrer la veu que els espetecs s’acostaven i que començaven a veure’s
cossos nafrats navegant Rzav avall, la Zorka provà de donar forces a la seva desolació i a hora fixa de migdia marxava cap al pont del Gel i s’asseia en una pedra cantelluda a veure passar les hores i els morts pel riu que, quan ella era petita, els donava carpes i alegries. I de primer els contemplava amb ànsia, per si hi reconeixia el
fill; però el que feia era endevinar les morts fosques als ulls dels ofegats i els feia
adéu amb la mà i els deia adéu, fills meus, per què us heu mort si fa molt poc encara jugàveu a fet i amagar, i ells no li contestaven, tot i que molts la miraven encara
amb la ganyota de la por al damunt. I ara la gent, a la porta de casa, ja deia guaita la
Zorka, que se’n va cap al riu, pobra dona, ja és l’hora de dinar. I deien que el Totpoderós l’empari i es ficaven dins de casa perquè des que el Rzav portava morts hi havia toc de queda al poble a partir del migdia.
Un dia, la Zorka topà amb un escamot de soldats ben armats però espellifats i
bruts, malafaitats de dies de bosc i amb ganes de gresca. Li van fer saber de mala manera que no podia circular en aquella hora ni mai, que manaven ells i com que ella
els mirava sense veure’ls i no badava boca, el caporal li va advertir que d’ell no se’n
reien ni Déu ni Al·là i que tenia ordres de disparar contra tot allò que es bellugués,
fos gat o gos. Els va deixar amb les amenaces a la boca i va fer cap al riu perquè era
migdia i havia d’anar a veure passar els seus morts. El caporal la cridà encara un cop
i els seus brams rebotaven contra les parets de les cases i entraven afuats a l’oïda dels
veïns aterrits. La Zorka, com qui sent ploure, feia camí, arrossegant els peus i alçant
polseguera. El caporal va maleir el cel i vomità l’ordre de foc; els soldats sense ànima i sense religió vacil·laven mentre la veien allunyar-se i algun d’ells pensava això
no pot ser, no pot ser, que és una vella mig tocada. El caporal repetí l’ordre enronquint la veu de fúria. Aleshores, un dels soldats engaltà el fusell, un magnífic FR50
que abans de la guerra algun afortunat feia servir per caçar senglars, col·locà l’esquena de la dona a la creueta del visor telescòpic i disparà. La Zorka de la Casa Negra caigué com un farcell de roba deixat anar. El soldat s’hi atansà, satisfet de la seva
punteria, la va observar meravellat, aixecà el cap i es posà a cridar:
—Mireu, l’he ben tocada i encara es belluga!
La Zorka, malferida, es va posar de cara al cel, per poder deixar anar amb més
facilitat l’ànima i va respirar amb fatiga. No sentia cap dolor perquè ja havia exhaurit totes les llàgrimes feia molt de temps. Llavors va mirar el soldat a la cara, va es-
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batanar els ulls i va estendre la mà. Les paraules que va dir només les van entendre
les pedres perquè van anar acompanyades del primer glop d’una sang espessa i ennegrida de tant patir. I va pensar pobra criatura, li ha caigut una altra dent, no el
cuiden bé. Al soldat li va fer gràcia això del glop fosc i, sense deixar de riure, col·locà
el canó del fusell a frec del front de la Zorka, que es convulsionava, desesperada, no
per la por sinó per les ganes de fer-se entendre a despit del glop de sang. El tret li rebentà el crani i el soldat bramà, triomfal, feliç:
—Ara sí que ja no es mou! Ara sí!
I amb la màniga de la camisa s’eixugà la bava que li regalimava de la boca i es dirigí, sense família, sense ànima, cap on era l’escamot mentre somreia estúpidament.

Ni en l’escena final no té por: només li sap greu que el seu fill hagi perdut una
dent. Perquè no és una història de por, sinó de dolor.
Avui vull fer un elogi de la lectura literària. De la paraula literària apresa per la
lectura. Em permetré continuar en un to personal, subjectiu.
Sóc escriptor perquè sóc lector. La lectura és l’art de l’apropiació de les obres dels
altres. És un acte creatiu. Em puc imaginar sense escriure; no m’imagino sense llegir.
Sóc escriptor perquè un dia vaig llegir uns contes d’Andrei Platonov, un escriptor rus, silenciat, que va tenir una vida plena de dolor. La seva obra va començar a
aparèixer durant els anys trenta i Stalin estava a l’aguait.
Raons per al silenciament de Platonov:
a) Explicava el que veia i hi posava ironia.
b) Els escriptors, ni que fos amb la boca petita, el consideraven el seu mestre.
c) La seva prosa emociona. I això és perillosíssim. Em refereixo al perill de la ficció. Stalin coneixia el perill de la ficció. I més endavant el va conèixer Franco. I el coneixen tots els dictadors. Un dictador es posa neguitós quan no controla les coses; les
emocions particulars, derivades de la lectura, són, per definició, incontrolables.
El cas és que Stalin va decidir tallar les ales a Platonov: li va confiscar l’obra i el
fill. (El seu fill, Plató Platonov, va ser enviat a un camp per haver-se negat a denunciar els seus pares i va morir de tuberculosi al cap d’uns mesos de sortir-ne.)
Irònicament, Platonov va acabar treballant de funcionari porter de la Casa de
l’Escriptor, oblidat i arraconat pel sistema. Fins i tot pels mateixos escriptors russos,
segons explica Hemingway: un dia va interrogar un grup d’escriptors russos sobre
l’autor d’un conte magistral que havia llegit i els escriptors russos li van confessar no
que no l’havien llegit, sinó que ni havien sentit parlar mai de Platonov.
Platonov fa una prosa en què veus els sentiments dels personatges.
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El vaig rellegir del dret i del revés per arrancar-li el secret. Vaig descobrir que es
tracta de copsar la diferència entre llegir un text i que un text et llegeixi a tu. Es tracta d’experimentar allò que diu Goethe que quan llegeixes no aprens coses sinó que et
converteixes en algú. En aquest moment comences a tocar la màgia de la literatura.
Us explico l’exemple del personatge principal de Fro, un conte de Platonov. Fròsia és una dona que viu immersa en l’enyorament del seu marit, Fedor, que ha hagut
de marxar a l’altra punta del país. Em va captivar la potència d’aquest personatge,
mirall dels grans personatges de Platonov, que, amb poques —poquíssimes— paraules, ens fa entendre la força immensa dels seus sentiments. I ho fa amb acció, com
ens agrada als narradors i als lectors; una acció que ens és mostrada amb gran eficàcia
de manera gradual. Com que el seu enyorament és tan brutal, Fròsia ha deixat
d’anar als cursos de formació i canvia de vida:
Vivia a casa esperant una carta o un telegrama de Fedor, perquè li feia por que
el carter se la tornés a endur si no trobava ningú a casa.

I la gradació es fa més intensa. Fro s’acosta a l’esperança:
Com que la carta o el telegrama de Fedor no arribaven, Fròsia se’n va anar a treballar de carter a l’oficina de correus.

Fròsia decideix unir el seu món intern (l’ànsia i l’amor per Fedor) al món de l’esperança que la fa viure (correus). Es fa esperança. Tot i això, tot i treballar a correus, la
carta de Fedor no li arriba i la tensió amb què viu la fa explotar en una crisi al mig del
carrer, precisament quan estava repartint la correspondència dels que sí que rebien
carta. Llavors, es fa carta. Fròsia canvia la realitat: es converteix ella mateixa en una
metàfora. Ella és l’esperança de la carta. Tota ella és amor. Ara, ella es converteix en
carta: escriu una carta a Fedor i s’inventa la realitat: «M’estic morint», li diu. Fantàstic.
(El que passa després, al conte, és patrimoni del lector i ara no ho expliquem.)
Llegint aquest personatge, vaig aprendre que les accions han d’implicar i explicar els personatges i esquitxar-te a tu mateix, que els estàs escrivint. Si tu i el personatge us la jugueu, el lector s’hi involucra.
Des de llavors considero que o miro d’escriure així, amb aquesta actitud, o em
dedico a una altra cosa.
M’imagino que vosaltres sou ensenyants: no sé si m’equivoco. Si inciteu els
altres a llegir, a la llarga teniu la partida guanyada, perquè de segur que sou lectors
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apassionats i segurament sabeu o intuïu el secret de l’ensenyament: més que transmetre coneixements, és transmetre passions. No vull entrar en la qüestió de si és
convenient la lectura obligatòria. Borges deia que no s’ha de permetre perquè la felicitat no és obligatòria; jo no estic d’acord amb Borges. La societat sempre està a punt
per fer cara de fàstic i rebaixar nivells. Però sempre ens quedarà la literatura; sense
complexos. Sempre. Els benintencionats, que n’hi ha un munt, us diran que millor
que organitzeu un curs de macramé en castellà, per no atabalar els pobres alumnes,
o de receptes de Santi Santamaria en anglès que no pas que llegiu el Cant espiritual
d’Ausiàs Marc, el de Joan Maragall, el de Blai Bonet o el de Josep Palau i Fabre. Però jo
us asseguro que allò que els aprofitarà en la vida, als vostres alumnes, si és que sou
professors de literatura, allò que els entrarà a l’ànima és el contacte amb la poesia si
vosaltres l’heu transmesa amb amor. La literatura és una qüestió d’amor, purament.
I després, posar-hi anys d’ofici com a lector o com a escriptor. De segur que són receptius a la vostra passió.
No crec en tu, Senyor, però tinc tanta necessitat de creure
en tu, que sovint parlo i t’imploro com si existissis.
Tinc tanta necessitat de tu, Senyor, i que siguis, que arribo
a creure en tu —i crec que crec en tu quan no crec en ningú.
Però després em desperto, o penso que em desperto,
i m’avergonyeixo de la meva feblesa i et detesto. I parlo
contra tu que no ets ningú. I parlo mal de tu com si fossis algú.
Josep Palau i Fabre

No està de moda parlar de creences i descreences. Però, al final, són les converses
que es recorden amb més gust.
Ajuda’m, Déu, que sens tu no em puc moure,
perquè el meu cos és més que paralític!
Tant són en mi envellits los mals hàbits
que la virtut al gustar m’és amarga.

Un secret. La bona literatura es fa des de dues consciències: des de la consciència
de l’estil i des de la consciència de la mort. Si no, queda en focs d’artifici. És cert que
un programa com aquest mai no està de moda, però té un avantatge: mai no mor.
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Quan serà el jorn que la mort ja no tema?
E serà quan de ta amor jo m’inflame.
E no es pot fer, sens menyspreu de la vida:
e que, per tu, aquella jo menyspree!
Lladoncs seran jus mi totes les coses
que de present me veig sobre los muscles:
lo qui no tem del fort lleó les ungles
molt menys tembrà lo fibló de la vespa.
Ausiàs Marc

Ves per on, un descregut us està parlant, amb respecte, de poemes en què es parla de la fe. Algú pot pensar que avui llegeixes això en un institut i se’t mengen.
Ara escolteu aquest poema de Miquel Desclot i com l’aparença amable amb què
es toca el tema és una enganyifa (a partir d’aquí, destaco amb lletra negreta els fragments que interessen):
A BAIX, PER ANAR A DALT
Tampoc enguany vindré a cap hora, infant,
a cantar-te sonets amb estrambot,
ni a compondre’t, amb molsa fresca, un jaç
o a oferir-te pastissos de murtrons.
Tampoc esgranaré llunyans raïms
per acollir el prodigi numeral,
ni seguiré cometes fulgurants,
ardents d’anuncis de salvació.
Bastiré, si de cas, amb els menuts,
un pessebre amb camins i ninotets,
però, al punt de la urgent felicitat,
me’ls miraré sense saber què dir;
i, en l’horrísona joia de mig món,
quasi em doldrà no poder creure en tu.

Desclot parla del pessebre. Però parla de la descreença. I suggereix moltes més
coses.
És clar que, un cop llegit, se’ns en va la mà cap al poema de Foix que és la referència clara de Desclot:
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També vindrem, Infant, a l’hora vella
Com a pagès, per ser més sols amb Tu;
Deixarem rella i la mula de sella,
I a peu, pel rost, allà on l’estel ens duu.
Et portarem vegetals esperances
I el que jo tinc en el graner tardà:
Llibres marcits, amb versos de vacances
On Tu no hi ets, i el camp és de secà.
Els vaig escriure en el parlar dels pares
Que és el més dolç per qui el sap confegir,
Però hi fa nit en platges i sahares,
I el teu nom és de sol i de jardí.

Literatura, descreença, llengua dels pares... Desclot es basa en aquest poema i
també té present el final d’un altre poema de Foix: «Si jo fos marxant a Prades».
Si jo fos marxant a Prades
—A les boires de tardor—
Per guardar-vos de glaçades
Us donaria flassades
I caperons de castor.
I, per guarnir la pallissa,
Les figures de terrissa
On Vós vestiu de Pastor.
[...]
Però no ho só! Tinc cabana
I llibres, per tot, en feu;
Faig el sord a la campana
—O bé escric a l’altra plana
De la Llei que Vós dicteu.
Us duc només l’esperança
Que, Contrast de la Balança,
Alceu els ulls i em mireu.

La llengua de Foix, Desclot, Palau, Marc... és la meva pàtria. La seva literatura és la
meva pàtria. Això és el que hem d’explicar a Frankfurt i no la història d’un croissant.
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Per poder llegir, algú ha d’haver escrit alguna cosa abans. Us vull fer cinc cèntims del procés de creació des de la meva perspectiva personal; amb el benentès que a
cada escriptor li corresponen una experiència i una praxi diferents i que mai no podem parlar de fórmules fixes.
Per escriure, penso, no cal haver triat un tema. El poeta pot partir de la música,
d’un estímul musical, per exemple. El narrador pot partir d’una imatge, d’un gest...
Pot partir de qualsevol estímul que, si ell està receptiu, es converteix en iniciador del
procés. Llavors comença la lenta lluita per adquirir un món, uns personatges, una
evolució argumental.
Quan ja tens la història, quan l’has descoberta i ja l’has escrita, llavors et pots
plantejar el moll de l’os de la qüestió: «Ara que sé què és, aquesta novel·la, he de trobar de quina manera l’he d’explicar. He d’encertar-ne el to».
Hi ha un moment que a l’escriptor li fa falta plantejar-se el to, ni que sigui de
manera provisional.
I aquí apareixen, si no n’has tingut abans, dubtes sobre l’estil. En el fons, penso
que el més important de tot el procés és això: l’estil, el tipus de llengua que fas servir
i com el fas servir. De fet, tot plegat és una magna excusa per anar a parar a això. A
l’estil. T’inventes una història per poder transmetre plaers estilístics al lector.
Mentrestant, quasi sense adonar-te’n, els personatges han anat creixent i s’han
anat convertint en presències reals per a tu, en la mesura que després ho seran per al
lector.
Arriba un moment que et fa falta decidir estructures. Et trobes amb la necessitat
de racionalitzar, d’ordenar el material que fins llavors pot haver estat vivint de manera caòtica. Les decisions d’estructura i de trama et van il·luminant aspectes narratius encara irresolts. És un moment apassionant perquè al mateix temps que et diverteixes pretens que el lector, quan ho llegeixi, participi d’aquesta energia.
El novel·lista sap que engrapa el lector de tres maneres diferents:
a) Amb el cap, per les raons argumentals: referències que apel·len a la intel·ligència del lector. Per què fa això?, quina una en duu de cap? Per les raons culturals: referències que apel·len a la cultura del lector.
b) Amb el cor, per l’empatia amb els personatges: el lector odia o estima o admira els personatges i tem per la seva vida, o pel que els pot passar.
c) I amb el cap i el cor a la vegada: pot seduir el lector per la potència, la bellesa o
la intel·ligència de les troballes estilístiques.
Pot semblar mentida, però mai no sé si la novel·la s’ha acabat. Una novel·la
sempre té un no sé què d’inacabada per més rodona que sigui l’aparença conclusiva.
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Te la deixes prendre. Jo no estic segur d’haver acabat mai cap novel·la. L’he deixada
estar, l’he allunyada de mi, me l’he deixat prendre.
Rilke afirma que les obres d’art són soledats infinites. Són hores i hores d’incertesa perquè no saps com acabarà tot allò; però per al lector, tant de dubte i tanta soledat es converteixen, si l’obra s’ho mereix, en plaer de lectura, un dels plaers més fins i
inefables. I les incerteses de la creació no necessàriament han de ser-hi presents. I, en
canvi, de manera paradoxal, aquella soledat infinita es converteix en comunió amb
el lector, en vivència profunda...
I, al final, si hem tingut sort, queda l’obra literària.
Tot això, per què?
Perquè l’escriptor escriu coses
a) que vol escriure,
b) que no sap que sabia però que apareixen amb l’escriptura,
c) que no sap que les està escrivint; que s’estan escrivint totes soles, sense permís.
És el lector (o el crític, que és un lector) qui t’avisa de les coses que hi has posat
sense advertir-ho. D’aquí que a l’escriptor li interessi molt saber què en diuen, els
lectors: vol conèixer la cara oculta de la seva novel·la. L’escriptor vol que el lector li
expliqui la seva novel·la. Que li expliqui la part no sabuda de l’escriptor. No és una
boutade, això. La literatura és un descobriment en solitud, tant la de l’escriptor com la
del lector. Després, si escau, vénen els intercanvis.
No us cregueu els escriptors que diuen que no els va la vida en la literatura: menteixen.
Per això, sempre m’amoïnen (per dir-ho de manera suau) les entrevistes que et
fan amb bona fe i que comencen amb aquesta gran pregunta, feta a peu dret, amb
presses i per mirar d’estalviar-se’n la lectura: «De què va, la seva novel·la?» I jo penso:
«La meva novel·la, soledat infinita, de què va? Set anys de dubtes i troballes, incerteses
i alegries, de què van?» Naturalment, no puc respondre a la pregunta perquè el periodista no espera una resposta de cinc hores plenes de silencis i imprecisions. Li dic
que sóc com la ballarina, ell es pensa que li prenc el pèl i jo li cito el que diu Callois i
recull Bartra a Sobre poesia (Barcelona, Laia, 1980):
Algú preguntà un dia a una gran ballarina russa quin significat tenia una dansa
que executava amb una rara genialitat. La dansarina va replicar: «Creieu que si jo
ho pogués explicar amb quatre paraules em prendria la feina de ballar-ho?»

Gràcies per deixar-me compartir passions.
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La traducció poètica, una forma d’escriptura
Miquel Desclot
Poeta

L’any 1958, el traductor anglès de poesia xinesa i japonesa Arthur Waley va publicar
unes breus «Notes sobre traducció»,1 plenes del bon sentit de qui tenia no tan sols una
llarga experiència d’anys en el tema, sinó també una extensa llista d’èxits generosament reconeguts pel públic i la crítica. En un passatge determinat d’aquest article, el
model de Marià Manent i Josep Carner en la traducció de poesia xinesa se les heu amb
la malaptesa de certs traductors que són incapaços de girar un text foraster en alguna
cosa d’aparença natural en la pròpia llengua o amb la d’aquells que se n’allunyen per
una extemporània pruïja de «millorar» l’original. Apel·lant al sentit comú i a la humilitat, l’autor escriu: «Fet i fet, no és pas que el traductor hagi de ser per força una persona de geni creatiu. El seu paper és més aviat el de l’intèrpret musical, en relació amb
el del compositor. Ha de començar amb un cert grau de sensibilitat per les paraules
i pel ritme. Però jo estic segur que aquesta sensibilitat es pot estimular i augmentar
enormement, com és obvi que es pot fer amb la sensibilitat musical.»
Després de llegir l’esmentat article de Waley, fa un bon grapat d’anys, he vist utilitzar en més d’una ocasió aquesta mateixa comparació musical, alguna vegada fins i
tot per negar a la traducció poètica la qualitat d’obra d’art en ella mateixa i relegar-la
a la categoria d’obra subsidiària respecte de l’original. No cal dir, després del títol que
he donat a la meva intervenció, que jo sóc dels que creuen que la traducció poètica
—i, per extensió, la traducció literària en general— és una obra artística per dret
propi, sense tanmateix perdre mai l’agraïda consciència que aquesta obra no hauria
pogut existir sense un original anterior que li presta bona part dels materials: el traductor ha de saber trobar l’equilibri entre la humilitat de qui serveix un altre escrip1. A. WALEY, Secret history of the Mongols, Londres, Allen, 1963.
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tor i l’orgull de qui se sap també escriptor i responsable darrer del poder de comunicació estètica del text traduït. Ara bé, tot plegat és perfectament extrapolable a
l’exemple de l’intèrpret musical: també el músic que interpreta una sonata de Mozart és un artista per dret propi i també ha d’atènyer un equilibri entre la humilitat
de qui serveix una partitura d’altri i l’orgull de qui té una personalitat musical pròpia.
I, tanmateix, l’exemple de la interpretació musical no em sembla del tot afortunat per fer comprendre la naturalesa íntima de la traducció poètica. Perquè parteix
d’una equiparació equivocada: l’intèrpret musical serveix un text d’altri, en efecte,
però no l’altera fonamentalment, sinó que el llegeix com ell creu que cal llegir-lo,
amb una elecció personal de temps, de dinàmica, d’articulació, de fraseig... El veritable equivalent de l’intèrpret musical en el camp literari seria l’actor, que també llegeix un text a través d’una sèrie d’eleccions personals que en determinen una lectura diferent a la de qualsevol altre col·lega del ram. El traductor, en canvi, sense deixar
de ser un lector, es veu obligat d’entrada a transformar el text que vol interpretar: no
tan sols en fa una lectura pròpia, sinó que el metamorfosa de dalt a baix en un text
nou. Allò que en l’actor ens repugnaria d’acceptar, en el traductor és una condició
necessària, ineludible: el traductor és alhora lector i escriptor. Si volguéssim continuar amb el símil musical, podríem dir que el traductor s’assembla més, si de cas, al
músic que, com Ravel amb Mussorgski, agafa una obra per a piano d’un altre compositor i la converteix en una peça orquestral simfònica; és a dir, que no tan sols interpreta l’obra, sinó que en canvia una bona part dels materials per convertir el resultat en una obra nova.
Així i tot, el símil no em sembla prou satisfactori, encara, perquè els materials
que reelabora Ravel en una operació com la seva no deixen de ser una bona mica accessoris: en definitiva, el ritme, la melodia i el tempo no han variat substancialment
gaire més que en mans del pianista que pugui interpretar l’obra original. En canvi, el
traductor es veu obligat a canviar tot el text de l’obra que interpreta, sense que en
pugui conservar més que el sentit semàntic, i encara. Crec que la diferència és radical.
La música, però, ens proporciona un altre exemple que a mi em sembla força
més útil per caracteritzar la naturalesa de la traducció poètica. Em refereixo a la forma musical del tema amb variacions.
La forma del tema amb variacions és una de les més antigues que coneixem per a
la composició instrumental i, alhora, una de les que ha tingut més rendiment al llarg
dels segles. Com és sabut, en un tema amb variacions s’exposa primer el tema esco-
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llit, que pot ser manllevat o propi, i a continuació se’n van descabdellant, una darrere l’altra, una sèrie de variacions que el modifiquen per un procediment diferent
cada vegada. A mesura que el procediment de variació es va complicant, la música es
pot anar allunyant del tema original fins a fer-ne difícil el reconeixement, a desgrat
que el tema original continuï funcionant com a eix vertebrador de tota l’estructura.
De fet, a partir de Beethoven, la forma del tema amb variacions es va anar utilitzant
cada vegada més com a procediment de metamorfosi temàtica, en la qual les variacions atenyien a la fi una categoria temàtica autònoma, aparentment deslligada del
tema de partida.
La majoria de lectors de poesia catalana coneixen, sens dubte, el poema «L’aventura», que Josep Palau i Fabre va incloure a la secció «Laberint» dins Poemes de l’alquimista. Aquest poema de 1947 consisteix en una sèrie de cinc seqüències autònomes derivades, per variació progressiva, d’un original d’Arthur Rimbaud, «Sensation», que
també s’inclou sota el títol general de «L’aventura». Doncs bé, aquest poema de Rimbaud, seguit de les cinc derivacions successives que n’extreu Palau i Fabre, és
l’exemple més rodó que conec d’aproximació poètica a la forma musical del tema
amb variacions.2 I si m’hi refereixo ara és perquè em servirà per il·lustrar la meva visió
2.

L’AVENTURA
Sensation
Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue :
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds,
Je laisserai le vent baigner ma tête nue!
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien.
Mais l’amour infini me montera dans l’âme ;
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
Par la Nature —heureux comme avec une femme.
Arthur Rimbaud
Sensació
Pels vespres blaus d’estiu aniré pels conreus,
picotejat pels blats, sollant l’herba menuda.
Somniós, sentiré la frescor sota els peus,
deixaré el lliure vent banyar ma testa nua.
No pensaré en res, no parlaré per res,
mes l’amor infinit m’inundarà l’entranya.
I aniré lluny, ben lluny, de mi mateix desprès,
feliç, per la Natura —com amb una companya.
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de la traducció poètica, que en realitat val per a tota traducció literària, del gènere
que sigui.
II
Pels vespres blaus i verds aniré pels conreus,
esgarrinxat pels blats i petjant l’herba fresca.
Sentiré palpitar la terra sota els peus
com si una dona nua s’oferís a ma destra.
Sens parlar, ni pensar, ni enyorar-me de res,
l’ample vent m’ompliria els narius i l’entranya.
I aniré lluny, molt lluny: allí on és defès
—tot sol, amb mi mateix— com amb una companya.
III
Pels vespres blaus de verd aniré al groc de l’aire
amb les cames ferides per espases de blat.
Sentiré sota els peus aquell ventre apagat
que les bèsties flairen amb un desig minaire.
I emmudit —el cap nu— irremeiablement,
em donaré amb furor al gran desig de l’aire,
i em deixaré bressar com una lleu sement
que fecunda una flor —altiva o solitària.
IV
En els blaus i en els verds, a l’estiu, prop de l’aire,
fecundat per llavors que prodigava el vent,
aniré, sense nord, com una rel dansaire,
per la muntanya amunt, cercant el meu ponent.
Vegetal —o animal— i sens bri de raó,
confós amb la natura ardent i solitària,
seré el pol·len que duu el vent de la tardor,
quan la tempesta brunz i s’alça l’alimària.
V
Sense blaus, sense verds, perdut en mi mateix,
conqueriré l’altura que el sol llaura.
Sense fred, sense vent, madura d’un sol bleix,
l’antiga terra encara trepitja Minotaure.
Si la font ni la flor no troben la paraula,
la pedra la dirà com el meu front.
En el desig del vent se’n va la vella faula.
El front, la pedra, occeixen. —Resta el desig pregon.
Josep Palau i Fabre
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L’aplicació de Palau i Fabre d’aquesta forma musical al poema de Rimbaud és un
exemple literari magnífic de la damunt dita transformació temàtica, tal com la utilitzava un Brahms, posem per cas. La primera seqüència del poema, la que podríem
anomenar «primera variació», és encara molt propera al poema de Rimbaud: hi reconeixem el tema perfectament, tot i haver estat sotmès a un procediment de variació
tan sever com el canvi de llengua, on s’han transformat tots els sons de dalt a baix,
tots els recursos rítmics i tímbrics, totes les paraules; però n’ha quedat una ombra
melòdica general, suportada pel metre, així com un lligam formal equivalent al del
tema model, i un perfil semàntic força acostat al de Rimbaud. Malgrat l’esmentada
proximitat, però, aquesta variació ja és un poema de Palau, de la mateixa manera que
la primera variació Diabelli de Beethoven ja no és música del pobre diable de Diabelli, sinó una reelaboració del geni de Beethoven. La segona seqüència poètica d’«Aventura» afegeix nous canvis als anteriors, però que ens permeten encara, de tant en tant,
d’identificar-ne la procedència temàtica original i fins uns quants motius melòdics i
tímbrics, a les rimes, que ens remeten a la variació anterior; això no obstant, ja no hi
reconeixem el perfil semàntic. La variació, doncs, és un nou poema de Palau en ell
mateix. La tercera seqüència continua transformant el material anterior, ara ja sense
que hi puguem reconèixer ni tan sols aquells motius melòdics i tímbrics que relligaven la segona amb la primera. I, així successivament, les seqüències restants es van
allunyant cada vegada més de l’original de Rimbaud fins a fer-nos-en perdre el rastre.
Curiosament, però, Palau no s’atreveix a una transformació final de soca-rel, perquè
la darrera peça conserva encara pràcticament el mateix metre del poema francès,3 el
mateix esquema de rimes i el mateix estrofisme; de manera que, fet i fet, podem dir
que sí que en queda algun rastre, del poema de Rimbaud, encara que no sigui prou
significatiu per suggerir-ne un reconeixement immediat.4
Si hagués gosat emprendre aquesta darrera variació, la suite de Palau seria una perfecta al·legoria de la tradició literària: tots els poetes són fills d’altres poetes i tot poema
és hereu d’altres poemes. El grau de variació en un poema respecte dels seus avantpassats pot ser més intens o menys, però això en realitat no afecta gens ni mica la qualitat
estètica intrínseca de la variació, perquè qualsevol estadi de variació és tan legítim com
qualsevol altre; però, en definitiva, el que em sembla inapel·lable és que tots escrivim
variacions sobre temes manllevats conscientment o no a la tradició literària.
3. Només en dos dels versos el poeta abandona l’alexandrí pel decasíl·lab.
4. Al començament dels anys setanta, Segimon Serrallonga va fer una experiència semblant,
però més radical, a la seva «Contraexultació al sonet CXXIX de Shakespeare», dins Poemes 1950-1975, Barcelona, Crítica, 1979.
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Per mi, doncs, la traducció poètica seria un estadi d’escriptura poètica equivalent
a la primera variació del poema de Palau. És a dir, aquella variació en què tots els elements que componen el nou poema, des dels sonors fins als semàntics, passant pels
sintàctics i els estructurals, emulen els del poema original de manera transparentment recognoscible. El traductor sap que està escrivint un poema nou, una variació
pròpia, però també que ho fa sota la condició d’intentar provocar amb el seu text
una emoció estètica equivalent o extremament propera a la que li desvetlla l’original. La traducció poètica, doncs, és una forma d’escriptura poètica com qualsevol altra, on el poeta traductor necessita desplegar tots els seus recursos per aconseguir
desvetllar en el receptor una emoció estètica determinada, talment com en un poema propi; la diferència és que en la traducció el poeta s’ha de fixar uns límits més estrets que en altres formes de variació... però també que el text estímul li pot revelar
recursos nous que ni ell mateix es coneixia.
Les formes d’escriptura poètica equiparables a les variacions segona i subsegüents de
la suite de Palau no mereixerien, al meu entendre, la consideració de traducció poètica,
tot i que no els negaria pas cap altre dret: perquè, si són estèticament reeixides, són poesies com qualssevol altres dins la tradició de la llengua de què es tracti. De fet, la història
de la literatura és plena d’obres mestres que encaixarien en aquestes categories de variació diguem-ne de segon i tercer grau. Fins i tot podríem dir que en tota la història de la literatura poètica no hi ha sinó variacions d’un grau o altre sobre temes anteriors.
En suma, doncs, la meva idea de traducció poètica reclama la producció d’un
text poètic nou, amb autonomia estètica completa, però tan proper a tots els aspectes de l’original com sigui materialment possible. El traductor de poesia, menys
que cap, no en té prou de traduir paraules, perquè una bona poesia no consisteix només en les millors paraules, sinó, per dir-ho amb la famosa frase de Coleridge, en «les
millors paraules en el millor dels ordres». Perquè, en efecte, un poema és un artefacte verbal infinitament més complex que no pas una simple rastellera de paraules enfilades una darrere l’altra. I, per tant, aquest traductor no pot perdre mai de vista que
la capacitat d’emoció d’un poema depèn precisament de l’artifici amb què les paraules, arranjades de manera diversa a l’ús habitual, hi adquireixen un poder de comunicació que no tenien al diccionari. Un traductor de poesia, doncs, més que no
pas un traductor de paraules, és un traductor d’artificis.
Per acabar aquesta primera part de la meva intervenció, vull il·lustrar la qüestió
de la gradació de les variacions amb un breu exemple. Partint d’un conegut sonet de
joventut de Michelangelo Buonarroti, que actuaria de tema a variar, n’examinarem
algunes variacions degudes a autors diferents.
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El sonet, escrit a Bolonya l’any 1507 sobre una dona bolonyesa amb qui l’escultor
havia tingut relació mentre treballava a la ciutat en una escultura del papa Juli II, comença amb aquest quartet:
Quanto si gode, lieta e ben contesta
di fior sopra’ crin d’or d’una, grillanda,
che l’altro inanzi l’uno all’altro manda,
come ch’il primo sia a baciar la testa!

Es tracta d’uns versos complexos i obscurs, resolts en una sintaxi torturada que
anuncia amb molts anys d’anticipació el barroc d’un Góngora.
El sentit del text és el següent: «Com li plau, a la garlanda alegre i ben teixida de
flors sobre la crinera d’or d’una [dona], que l’una [flor] empenyi l’altra per veure quina arribarà primera a besar la testa!»
Belmonte Müller, traductor castellà de Miquel Àngel, ens proposa aquesta variació:
De tu florido pelo la esplendente
y áurea guirnalda brilla placentera,
orgullosa en notar que es la primera
que consigue besar tu casta frente.

No cal ser cap lector expert per adonar-se que la variació s’ha allunyat molt del
tema de partida, de les seves formes d’organització del material verbal i fins de la intenció.5 I, tanmateix, també és evident que el traductor s’hi ha basquejat a produir
un text estèticament plausible. Seria, potser, una bona variació de segon, tercer o
quart grau, però difícilment ens avindríem a dir-ne una traducció, és a dir, una variació de primer grau.
El traductor també castellà Luis Antonio de Villena ens proposa aquesta solució:
¡Cuánto se goza, alegre y bien tejida
sobre cabello de oro, de flores, la guirnalda,
unas a otras empujándose adelante
por besar las primeras su cabeza!
5. El nou poema s’adreça en segona persona a la bolonyesa, cosa que no ocorre mai en el sonet
original.
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El traductor s’ha reduït a traslladar el sentit semàntic del sonet en una sintaxi
propera a l’original, però no del tot,6 i en uns motlles musicals més o menys regulars,
però sense apuntar a cap coherència formal equiparable a la del sonet de Miquel Àngel. Sembla que s’hagi volgut acostar a una variació de primer grau, però sense fer el
pas decisiu per aconseguir-ho: al darrer moment ha renunciat a transvasar algunes
facetes essencials del text de partida. Jo no en diria, doncs, una traducció poètica,
però tampoc una variació en cap grau, perquè no em sembla un poema de valor
autònom. És una traducció, doncs, per ajudar a llegir l’original, però no té entitat
com a ens literari.
El traductor francès Adelin Charles Fiorato fa una cosa semblant, que mereixeria la mateixa mena de consideració, bé que aconsegueix seguir l’original més de
prop que Villena:
Comme s’éjouit, en liesse, bien tressée
de fleurs, sur le crin d’or d’une, la guirlande,
l’une à l’envi en avant pressant l’autre
pour être la première à baiser son front!

És, de nou, una traducció auxiliar, magnífica com a tal, però sense valor estètic
per ella mateixa.
Finalment, vull proposar la meva pròpia versió, que aspira a ser una variació de
primer grau, és a dir una variació en què totes les variables, des de les musicals fins a
les semàntiques, passant per les sintàctiques i les formals, pretenen acostar-se al
màxim a les que ostenta el poema italià de partida.
Com es complau, ben trenada, i xalesta,
de flors en crina d’or d’una, garlanda,
que l’una empenyi l’altra més a banda
per quina besarà primer la testa!

En la meva versió hi he seguit molt de prop el text italià, però alhora he intentat
que el resultat tingués una coherència formal, és a dir estètica, semblant a la de Miquel
Àngel. Al primer vers, per no utilitzar el llatinisme «contesta» (‘ben teixida’), que no
6. Al segon vers, per exemple, es perd l’al·lusió a «una [dona]», cosa que no queda del tot compensada amb l’aparició de l’ambigu possessiu «su» al quart vers.
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hauria dit res a un lector català actual, hi he afegit una nova contorsió gongorina en
girar l’ordre de «lieta e ben contesta» en «ben trenada, i xalesta», on «trenada» ha d’enllaçar, saltant per damunt de «xalesta», amb «de flors en crina d’or d’una, garlanda».
* * *
E però sappia ciascuno che nulla cosa per legame musaico armonizzata si può
de la sua loquela in altra transmutare sanza rompere tutta sua dolcezza e armonia.
DANTE ALIGHIERI

Aquest recel de Dante, manifestat al Convivio (I, 7) davant les possibilitats de la traducció poètica, ha estat comú a molts poetes al llarg dels segles, però també molts
poetes al llarg dels segles han desmentit aquella presumpta impossibilitat amb traduccions que s’han afirmat com a obres literàries de valor indiscutit en la llengua
pròpia. Sempre hi ha hagut poetes com Sir John Denham, que al prefaci de la seva
versió de Virgili, The Destruction of Troy, de 1656, ja s’adonava que «la feina del traductor
no és només de traslladar de llengua a llengua, sinó de poesia a poesia; i la poesia és
d’un esperit tan subtil que, en ser abocada d’una llengua en una altra, s’evapora del
tot; i si no s’hi afegeix un nou esperit en la transfusió, no en quedarà res més que un
caput mortuum, per tal com hi ha gràcies i felicitats característiques de cada llengua, que
són les que donen vida i energia a les paraules».7
Per il·lustrar la qualitat creativa de la traducció poètica, aquesta que no es transmuta de llengua a llengua, sinó de poesia a poesia, vull descabdellar un sol exemple
pràctic. Es tracta de la traducció d’una breu poesia de William Shakespeare. Per començar, proposo sense preàmbuls d’escoltar-la amb aquella ingenuïtat d’infant que
és, per tornar a Coleridge, l’estat de suspensió voluntària de la descreença necessari
per abordar la poesia:
Ariel’s Song
Full fathom five thy father lies;
Of his bones are coral made;
Those are pearls that were his eyes:
Nothing of him that doth fade,
But doth suffer a sea-change
7. T. R. STEINER, English Translation Theory 1650-1800, Assen, Van Gorcum, 1975.
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Into something rich and strange.
Sea-nymphs hourly ring his knell:
Ding-dong.
Hark! Now I hear them, —ding-dong, bell.

Es tracta de la segona cançó de les que canta Ariel a l’escena segona de l’acte primer de La tempesta.
Pròsper, mag i senyor d’una illa misteriosa, a mig camí entre Tunis i Nàpols, havia desfermat una terrible tempesta marina al seu entorn, que havia causat el naufragi de la nau on viatjaven, entre altres, el rei de Nàpols i el seu fill Ferran. Els nàufrags,
dispersats per la fúria dels meteors, s’han salvat com han pogut i s’han refugiat a les
platges de l’illa. El príncep Ferran ha fet peu en una platja diferent d’aquella que ha
acollit el seu pare, el rei de Nàpols. Pròsper, el mag i senyor de tota l’escena, d’acord
amb el seu designi inicial, ha ordenat al seu servent, l’esperit Ariel, que s’arribi a la
platja on es troba Ferran i que li faci creure persuasivament que el seu pare ha mort
en el recent naufragi. L’invisible Ariel, doncs, s’acosta a Ferran per l’aire i li canta l’acta de defunció del seu pare que hem pogut sentir (sens dubte, la més bonica de la
història, encara que sigui una acta falsa —o, potser, justament perquè ho és—).
El príncep Ferran queda completament embruixat per aquella música celestial,
fins al punt que, sense deixar de ser conscient de la tràgica notícia que li estan comunicant, sembla més preocupat per aclarir l’origen d’aquella meravella que no per la
mort del pare:
Aquest cant em recorda el pare mort.
Però no és cosa humana, ni és un so
d’aquesta terra. El sento sobre meu.

Doncs bé, allò que ha fetillat de debò el príncep Ferran no és tant la música amb
què sens dubte es devia cantar la cançó al Globe Theatre (probablement la cançó
amb acompanyament de llaüt de Robert Johnson que ha arribat fins a nosaltres),
sinó la mateixa música verbal amb què el mag de Stratford va concebre aquests versos d’aparença tan enganyosament simple.
El primer vers de la cançó s’ha convertit en un paradigma de la perfecció poètica:
Full fathom five thy father lies
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El gran poeta i crític romàntic Samuel T. Coleridge, abans esmentat, el proposava irònicament com a exemple de la simplicitat de la poesia, que en realitat no exigiria cap altre secret que posar la paraula adequada al lloc adequat («les millors paraules en el millor dels ordres»).
L’al·literació en efa, que sembla suggerir la qualitat d’esperit fluent, d’alè pur,
d’Ariel, és potser el primer que ens en crida l’atenció. Però també és molt evident el
joc d’ecos vocàlics: l’assonància entre «five», al final del primer hemistiqui, i «lies», al
final del segon, per no dir res del possessiu «thy», que hi afegeix un eco menys rellevant; i, encara, la paronomàsia entre «fathom», al centre del primer hemistiqui, i «father», al centre del segon.
Per tant, a ningú que tingui un mínim d’orella no se li amaga que l’embruix d’aquest vers inicial no prové del significat semàntic de tals paraules, o no tan
sols d’aquest significat, sinó sobretot de la meravellosa musicalitat —diguem-ne el
significat musical— que suscita la seva peculiar unió en l’esmentat context particular: en definitiva, doncs, com ironitzava Coleridge, es tracta només d’un conjunt de
paraules de bona llei situades al lloc adequat, les paraules més ben trobades en la posició més avantatjosa. Tanmateix, aquesta reducció racional del misteri de la poesia no
pot explicar en absolut la bellesa del cant. I el que va valdre a Shakespeare l’apel·latiu
de «bard» és precisament la màgia del seu cant (és pel seu cant que Shakespeare podia
transformar miraculosament els materials que manllevava a fonts ja existents). El
cant és el que dóna la màgica persuasió al xaman, al bruixot, al bard. Amb aquest cant
de màgia «transracional», per utilitzar la paraula cara a l’escola formalista russa, el
bard enarta i enardeix la seva audiència com no ho podria fer qualsevol altre mortal,
per xerraire que fos: el bard té el do d’emocionar perquè sap pronunciar les paraules
de la tribu de tal manera que, reorganitzades als seus llavis, sonen estranyament
noves, incomprensiblement reinventades.
Si es tradueixen les paraules dels versos de la cançó d’Ariel, fins amb la millor voluntat poètica, difícilment s’arribarà a transmetre aquella màgia de les paraules de
l’original, que és una màgia que no figura al diccionari perquè forma part de l’arsenal particular d’un sol bard.
El significat del vers es podria traduir de la següent manera:
A cinc braces ben bones jeu ton pare

Aquesta traducció dóna una idea bastant justa del que diu l’original, i fins i tot
aconsegueix dir-ho en vers, però en canvi no té ni una engruna del poder d’embruix
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que té l’original: «A cinc braces ben bones jeu ton pare» és infinitament lluny de «Full
fathom five thy father lies». No tan sols perquè el vers català és més llarg que l’anglès,
sinó perquè els sons d’aquest meu vers no tenen aquell màgic dring verbal que meravellava el príncep Ferran original. El meu príncep traduït podria fingir que també ha
quedat embruixat pel cant d’Ariel, però no seria més que un pobre príncep farsant,
un noi de bones maneres, però amb l’orella de suro. Perquè el meu vers produís
l’efecte anhelat hauria de traduir certament el significat de les paraules, però conservar alhora el so de l’original. Això significa que hauria de dir «A cinc braces ben bones
jeu ton pare», però hauria de sonar «Full fathom five thy father lies». És a dir, una cosa
manifestament impossible, com va descobrir el cèlebre Pierre Menard de Jorge Luis
Borges en voler traduir a la perfecció El Quixot de Cervantes a la llengua de Molière,
cosa que només va aconseguir quan va començar a escriure en el seu acuradíssim
francès «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...».
Fa uns anys em van encarregar precisament que traduís La tempesta per a una
companyia teatral. La veritat és que al mateix moment d’acceptar l’encàrrec no vaig
pensar tant en la llarga feinada que se’m girava com en els maldecaps que em causaria la famosa cançó d’Ariel. Jo llavors en coneixia ja set versions catalanes, algunes
degudes a primeríssimes plomes com Josep Carner o Josep Maria de Sagarra, però la
veritat és que cap de les set no em satisfeia plenament, sobretot perquè cap dels traductors no s’havia pres la molèstia de buscar algun equivalent, ni que fos aproximat,
a la màgia d’aquell vers que subjugava el príncep naufragat que n’era el destinatari.
Què havia de fer jo, arribant en vuitè lloc? Doncs, senzillament, tornar-ho a intentar
(tot i que aviat vaig saber que el director d’escena, evidentment més eixerit que
Shakespeare en persona, pensava prescindir de les cançons d’Ariel, que no li devien
semblar prou truculentes).
Per començar, les set versions existents de la cançó s’entestaven a concretar,
com l’original, el nombre de braces de profunditat a què suposadament es trobava el
cadàver d’Alonso, el rei de Nàpols.
Josep Carner, per exemple, començava així:
Sota de cinc braçades és ton pare8

Cèsar August Jordana, acostant-se més al metre original, proposava:
8. W. SHAKESPEARE, La tempesta, Barcelona, Estampa d’E. Domènech, 1910. (Biblioteca Popular dels
Grans Mestres).
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A cinc braces hi ha el teu pare9

Marià Manent, tornant al decasíl·lab, enfonsava el cadàver quatre braces més
avall i tot, per assegurar que el bon rei de Nàpols no aixequés el cap i ho espatllés tot:
El teu pare a nou braces té el recer10

Pel seu cantó, Josep Maria de Sagarra, que havia fet tan bones versions d’altres
cançons shakespearianes, no sembla gaire impressionat per les cançons d’Ariel i no
s’hi trenca gens el cap. El seu primer vers fa:
Ton pare és a cinc braces sota l’aigua11

Joan Ferraté també s’hi va veure amb cor:
Cinc braces fondo és el teu pare12

I també Joan Vinyoli:
Ben bé cinc braces fondo jeu ton pare13

Finalment, Salvador Oliva, dins la seva integral Shakespeare, escrivia:
A cinc braces sota aigua és el teu pare14

Tots ells, doncs, es basquegen a situar el cadàver del rei a una fondària determinada, enduts segurament —o almenys influïts— per la inveterada assumpció que
en la traducció la semàntica és més important que cap altra cosa. I per aconseguir
aquesta precisió no vacil·len a allargar el vers i, en conseqüència, a afeixugar-lo.
Però a mi em va semblar que el nombre exacte de braces no era gaire important
9.
10.
11.
12.
13.
14.

W. SHAKESPEARE, Obres de Shakespeare, Barcelona, Barcino, 1930.
M. MANENT, Poesia anglesa i nord-americana, Barcelona, Alpha, 1955.
W. SHAKESPEARE, La tempestat, Barcelona, Publicacions de l’Institut del Teatre, 1980.
J. FERRATÉ, Lectura de «La terra gastada» de T. S. Eliot, Barcelona, Edicions 62, 1977.
J. VINYOLI, Domini màgic, Barcelona, Empúries, 1984.
W. SHAKESPEARE, La tempesta, Barcelona, Vicens Vives, 1985.
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per al sentit del vers; més aviat se’m va fer evident que Shakespeare l’havia concretat per col·locar el so de «five» (‘cinc’) entre «Full fathom» i «thy father lies». És a dir,
per una raó estrictament musical, no pas semàntica: un ofegat és tan mort a cinc braces de fondària com a tres, com a dotze. Vaig decidir, doncs, de no obsedir-me amb la
profunditat de les aigües marines, sinó amb la profunditat de la bellesa d’aquell vers,
convençut que la fidelitat no té a veure només amb la semàntica, sinó amb tot el
conjunt de paràmetres que conflueixen en un text poètic. I em vaig posar a perseguir
quimèricament la possibilitat d’introduir ni que fos un pàl·lid eco d’aquella mena
d’alenada màgica de l’original. Partint de l’al·literació en efa de l’original se’m va acudir el sintagma «Al fons del freu» per substituir el «Full fathom five» anglès. Era una
decisió agosarada, perquè implicava que l’illa estigués separada del continent —o
d’una altra illa— per un freu, és a dir un braç de mar. De fet, l’illa imaginària de
Shakespeare no sabem gaire bé on podria haver estat, tot i que en el camí entre Nàpols i Tunísia hi ha algun arxipèlag com el de les illes Egadi on hauria encaixat perfectament. Si la situàvem en aquest arxipèlag, a ponent de la costa siciliana, la presència de freus estaria assegurada i el meu vers seria plausible. Si, tanmateix, resultés
que l’illa de Shakespeare era més en alta mar, tampoc no hauria estat gens inversemblant que l’illa en qüestió tingués un illot a la vora, com tants n’hi ha als arxipèlags
mediterranis. De manera que, com que la presència d’un illot invisible no alterava
gens ni mica l’escenari de l’obra, el vaig inventar sense més escrúpols per poder compondre la música del primer vers d’aquella cançó d’Ariel. D’altra banda, l’ús de la paraula «freu», apresa en la meravellosa Odissea de Carles Riba i després retrobada en
importants poemes seus, afegia al vers un ressò mediterrani nou per compensar les
pèrdues inevitables de la traducció.15 Ja tenia, doncs, les quatre primeres síl·labes de
la cançó: «Al fons del freu». Però encara faltava completar la segona meitat del vers
amb quatre síl·labes més que fessin un eco apropiat a les quatre primeres. Afortunadament, ara ja no havia de fer més que traduir literalment les quatre síl·labes corresponents de l’original per aconseguir un «ton pare jeu» que em proporcionava una
rima interna amb «Al fons del freu», per fer joc amb els ecos de l’original. De fet, ara
deu quedar prou clar que l’arriscada elecció de la paraula «freu» no l’havia feta només en funció de l’al·literació en efa, sinó també comptant amb la rima interna amb
«jeu». El vers, doncs, va quedar així: «Al fons del freu ton pare jeu». Certament, encara que tingui el mateix nombre de síl·labes que l’original shakespearià, continua sen15. Dídac Pujol, que se n’adona, proposa la meva versió com a exemple d’intertextualitat, al seu
Across the Frontier, Barcelona, PPU, 2000.
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se aproximar-se a «Full fathom five thy father lies», essencialment per un problema
de ritme (el iàmbic «Al fons del freu» té poca cosa a veure amb el més complex «Full
fathom five», on la gradació de tres accents fa la seqüència molt més sinuosa), però
almenys ja té un cert alè musical, probablement només capaç de fetillar un príncep
traduït, sens dubte menys sofisticat que l’original.
Però com que l’efecte musical d’un poema no descansa mai en un sol vers, per
més genial que sigui, sinó en l’estructura general de la peça, vull tancar aquest apartat amb la cançó completa, resolta en un metre proper al shakespearià, tot i no ser
ben igual:
Al fons del freu ton pare jeu;
dels ossos seus se’n fa corall,
dels ulls, les perles del nimfeu;
però el seu cos no passa avall,
que muda per l’obrar del mar
en un tresor luxós i rar.
Les nimfes van a morts tocant:
Ning-nang!
Escolta! No les sents? Ning-nang.16

Com es pot veure, la meva cançó segueix bastant de prop el text anglès, tot i que
l’abans comentada rima en «-eu» del primer vers em va obligar a fer uns equilibris
perillosos en el tercer, on vaig haver d’inventar un «nimfeu» que no apareix explícitament a la cançó original, però que tanmateix queda justificat amb l’aparició final
de les nimfes sonadores de campanes.
Finalment, doncs, la meva Cançó d’Ariel no és la de Shakespeare, és clar, però ha
estat composta amb la intenció d’aproximar-s’hi al màxim, i no tan sols en un dels
aspectes que la conformen. De fet, en aquesta mena de desafiament, el poeta traductor ja sap per endavant que ha d’escalar l’Everest, però que un cerber monstruós li
impedirà sempre de trepitjar el cim: el seu objectiu, així, per frustrant que pugui
semblar, es limita a arribar com més amunt millor. Sovint, però, això ja és molt satisfactori: el poeta traductor sap molt bé que el seu poema no neix per substituir l’original, sinó per erigir-se en un poema nou per dret propi; i això ja és molt.
Alguna vegada m’ha tocat sentir, i no pas de boca d’indocumentats, que en un
16. W. SHAKESPEARE, La tempesta, Barcelona, Proa, 1998.
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poema el que de veritat compta és el que diu, no pas aquesta mena de «sorollets»
col·laterals, i que per tant la traducció poètica ha d’anar «al gra» i deixar-se de musiquetes. A mi em sorprèn que a hores d’ara encara es puguin fer afirmacions per l’estil, després que tot al llarg del segle XX s’hagi escrit tant —i tan bé— sobre la naturalesa del llenguatge poètic, i més aviat em fa l’efecte que ja no caldria discutir-ho gaire
més. Tanmateix, potser encara val la pena recordar algunes qüestions fonamentals
sobre el fet que la música de la poesia no és una cosa accessòria, una cosa que s’hi sobreposa, sinó una deu del seu propi ésser, una forma de néixer com a poesia. No és
l’única font de vida poètica, ni de bon tros, però sens dubte és la primera i la de percepció més immediata. La música individual que el poeta elabora amb les paraules de
la comunitat no és un divertiment prescindible, sinó justament allò que confereix al
seu discurs la qualitat de llenguatge emotiu que no tindrien aquestes paraules en un
altre context sonor. No retrauré ara estudis tan coneguts i tan brillants com Lingüística i poètica,17 de Roman Jakobson, sinó que apel·laré al testimoni de dos excel·lents
poetes del segle passat. En un conegut assaig sobre la música de la poesia, de 1942,18 el
sempre agut T. S. Eliot ens recordava que «la música de la poesia no és una cosa que
existeixi a part del significat». Perquè, hi afegeixo jo, la música conforma, no adorna,
el significat. En un altre assaig, aquest cop sobre Dante, de 1929,19 el mateix Eliot ens
deia que «una bona prova (una prova positiva, no afirmo que sigui sempre vàlida negativament)» de la bondat de la poesia és que «la poesia genuïna es pot comunicar
abans de ser compresa». I aquesta comunicació, per descomptat, no és racional ni racionalitzable: és bàsicament musical. No vull deixar el tema sense citar un cop més
un altre passatge del damunt dit article d’Eliot sobre música i poesia: «Crec que un
poeta pot aprendre molt amb l’estudi de la música: el que no sé és la quantitat de coneixements tècnics de la forma musical que és desitjable, ja que jo no tinc aquests
coneixements tècnics. Però sí que crec que les propietats de la música que concerneixen el poeta de més a prop són el sentit del ritme i el sentit de l’estructura. Crec
que si el poeta treballa massa les analogies musicals el resultat pot tenir un efecte artificial. Sí que sé, però, que un poema, o un passatge d’un poema, pot realitzar-se
com a ritme concret abans de ser expressat en paraules, i que aquest ritme pot dur la
gènesi de la idea i la imatge, i no crec que aquesta experiència sigui només meva.»
Efectivament, l’experiència és prou estesa, i per provar-ho recordaré els quatre
17. R. JAKOBSON, Lingüística i poètica i altres assaigs, Barcelona, Edicions 62, 1989.
18. T. S. ELIOT, Sobre poetes i poesia, Barcelona, Columna-Faig, 1999.
19. T. S. ELIOT, «Dante», a Selected Prose of T. S. Eliot, Londres, Faber and Faber, 1975.
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primers versos d’un excel·lent poema de Carles Riba, «Art poètica», del seu segon
llibre d’Estances, de 1930,20 incomprensiblement poc conegut o comentat, que presenta el naixement del poema en els següents termes:
Si s’ajunten dos mots, perquè
una música sense llar davant meu viatja
pel so del dia (oh mar, i jo la mòbil platja!)
i hi traça rutes com qui té una nova fe...

És una declaració que pot sorprendre en un autor que sovint va ser acusat, com
Eliot, de practicar una poesia massa sàvia i cerebral, però en realitat no és més que la
conseqüència lògica d’una pràctica veritablement sàvia de la poesia, apresa dels grans
clàssics de la paraula poètica, els poetes grecs i els llatins.
La música del poema, doncs, no és un decorat o una vestidura que s’afegeix al
discurs verbal o que se’n pugui llevar, sinó que n’és una part constitutiva essencial.
En realitat, la música del text poètic és la primera forma de distorsió, o de singularització, a què el poeta sotmet les paraules de la col·lectivitat per tal que esdevinguin
transmissores d’una emoció individual que el diccionari comú no pot ni podrà mai
preveure ni llistar.
En suma, doncs, tot poeta que vulgui traduir de poesia a poesia ha de tenir en
compte totes les facetes de què és compost l’artefacte poètic original per tal d’arribar
a atènyer pel seu compte un nou artefacte verbal que es pugui equiparar a aquell de
partida.
Ara bé, aquesta operació comporta, com hem vist, un nombre immens de decisions personals que no fan sinó afirmar i reafirmar la qualitat creativa de la traducció
poètica. Si encara no hagués quedat prou clar, bastaria comprovar que les grans traduccions poètiques de la història són obra de poetes consumats per reblar el clau.
Però aquesta demostració caldrà deixar-la per a una altra ocasió.

20. C. RIBA, Estances, Sabadell, La Mirada, 1930.
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1. L’oralitat i l’escriptura: dos estadis en la història de les llengües
Les llengües inicien llur història sempre des de l’oralitat, la paraula, el verb. I llur ús
ha estat tradicionalment essencialment oral. En totes les llengües del món es parla
molt i molt més que no pas s’escriu.
Algunes llengües no han passat de l’oralitat. És el cas, per exemple, dels parlars
tribals, que acaben anant-se’n amb el darrer parlant i que no continuen existint ni
se’n sap res més perquè no deixen documentació duradora.
Una llengua que no arriba en la seva història a la fixació del codi de la lectoescriptura no l’acompleix completament i està amenaçada de fàcil desaparició.
L’escriptura no és sinó un nou codi que es forma damunt del de l’oralitat, a partir dels valors simbòlics reconeguts en l’expressió verbal: és la fixació d’uns valors a
partir d’uns altres de ja establerts. Arribar a crear el codi escrit suposa que una llengua ha arribat a un estadi especialment madur. L’escriptura ha esdevingut, per això,
un emblema de perennitat. I al mateix temps un signe de distinció sociocultural.
Les llengües que han generat escriptura tenen assegurada una existència llarga,
generalment. I tenen l’avantatge que, fins i tot després de desaparegudes, si és el cas,
viuen en la documentació escrita, que permet així transmetre la cultura, la ideologia, la visió del món, la capacitat creadora, etcètera, de la comunitat de què són pròpies; pensem, per exemple, en el llatí: coneixem la cultura romana gràcies als textos
escrits que s’hi ha conservat, malgrat que la llengua llatina sigui relativament morta.
L’escriptura i la lectura, per això mateix, suposen una revolució cultural única
en la història de la humanitat.
L’oralitat lingüística s’aprèn socialment de manera espontània: en l’àmbit fami-
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liar, en el grup. A mesura que el cervell de les persones va registrant matrius estructurals de frases i va adquirint coneixements lèxics i gramaticals, va assolint també la
possibilitat de formar missatges més o menys complexos. No s’aprenen de memòria,
sinó que es consolida una competència que es fonamenta en l’adopció de models de
construcció, de flexió morfològica, de derivació en els mots, etcètera.
La lectura i l’escriptura, en canvi, exigeixen un ensinistrament tècnic particular,
sense el qual no s’arriba a tenir-ne capacitat. És un aprenentatge escolar el que ens en
dóna la facultat. Per la qual cosa, en les societats tothom arriba a saber parlar, amb
més o menys habilitat, però no tothom hi és capaç de llegir i escriure.
És normal que, en aprendre una llengua estrangera, per raons de pragmatisme
renunciem al seu coneixement escrit i ens limitem solament a l’oral. Són molts els
qui entenen i saben parlar un idioma, però no el saben escriure. Poden saber-lo llegir
si l’alfabet i les convencions gràfiques són assequibles; altrament, ni llegir-lo no saben. Per exemple, hom pot saber parlar rus i no saber llegir l’alfabet ciríl·lic; ni escriure’l, és clar.
La lectura i l’escriptura han esdevingut i han estat per sempre facultats que han
separat categories i classes socials: saber llegir i escriure és poder entrar en àmbits
d’informació i acció que altrament restarien tancats. Aprendre de lletra és una expressió
especialment singular i significativa, en aquest sentit. Saber llegir i escriure és encara
el senyal més distintiu per a atribuir a les persones el caràcter de cultes. No saber-ne
és ésser analfabet, i l’analfabetisme és una vergonya sociocultural que caracteritza les
persones marginades, menys poderoses i amb nul·les possibilitats d’ésser-ho, de la
societat.
La lectura i l’escriptura han separat també societats entre si, en el sentit que les
més benestants amb prou feines coneixen el fenomen de l’analfabetisme, mentre
que les menys desenvolupades el coneixen en graus molt elevats.
En la història antiga de les societats, encara que les llengües haguessin assolit
l’estadi de l’escriptura, no tothom hi tenia accés, sinó que, al contrari, conèixer-les
era un privilegi de pocs, especialment de cortesans i eclesiàstics. És als monestirs i a
les corts on es redacten manuscritament les obres de tota classe. La major part de les
persones restaven fora del privilegi del coneixement de les lletres i no superaven l’estadi de l’oralitat.
Això explica que es desenvolupés una cultura basada en una divisió de les classes
socials, segons la qual una minoria havia de transmetre mitjançant l’oralitat allò que
s’escrivia. Uns pocs llegien per a tots. Les places públiques eren el centre on sovint
s’anava a escoltar oralment allò que hom llegia per a tothom.
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Hom diu que una llengua ha arribat al zenit de la seva pròpia història quan, havent penetrat en el món de la lectoescriptura, ha generat un autor que destaca per
una obra veritablement singular. Per tant, és en l’escriptura on s’assegura més fermament la continuïtat i el reconeixement de les llengües.
Fins a tal punt l’escriptura és respectada que sovint tendim a confondre’n la realitat que suposa; fins i tot l’avantposem inconscientment a l’oralitat, invertint els
termes d’aparició històrica. Encara és freqüent en l’ensenyament de les primeres
lletres a l’escola de sentir a dir, i fins i tot de llegir en llibres de text, que tal o tal lletra
«sona així o així». No. Allò que sona és la realització concreta dels fonemes en sons.
Les lletres, si sonessin, convertirien els llibres en un parlar continu: sentiríem els
llibres. Cap lletra no té cap so. Les lletres són els grafemes que representen els fonemes i llur concreció en els sons concrets, però no són sons.

2. L’escriptura com a necessitat social
L’escriptura, com qualsevol avenç social, no és producte de l’atzar ni del caprici de
ningú, com sovint se’ns vol fer entendre. Els avenços culturals són sempre fruit
de les coordenades de la necessitat i la possibilitat: es fa un pas endavant quan socialment s’entén que és necessari i alhora és possible.
L’escriptura suposa la superació del caràcter efímer de l’oralitat. L’oralitat desapareix immediatament després d’haver-se produït: verba volant, «les paraules volen».
La qual cosa en si mateixa no és un problema especial. Ara, quan les relacions entre
les persones que viuen en comunitat es fan complexes, esdevé imprescindible un sistema de comunicació que superi els límits materials de l’oralitat; sobretot en dos
sentits: els físics, perquè la paraula resta condicionada per la fortalesa de la veu, encara que aquesta es pugui amplificar per mitjans artificials; i els límits de perdurabilitat,
consegüents del caràcter efímer a què acabo d’al·ludir. En efecte, és fàcil d’entendre
que en els contractes i els compromisos socials la paraula és massa feble, perquè hom
se’n pot desdir, en pot fer interpretacions abusives, etcètera. «Jo vaig dir això i això,
no allò que tu dius»; «No és veritat, tu vas dir això que jo dic»: davant d’un dilema
d’aquesta espècie, qui pot garantir de quina part està la raó, si ja no queda rastre
d’allò que realment i objectivament hom va dir?
No és gens casual que els primers textos que trobem en totes les llengües que
han arribat a l’escriptura facin referència a normes de comportament, de tracte comercial, a regles morals, etcètera, i a qüestions de religió. Són els elements que més
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condicionen la vida en societat i que requereixen la seguretat de la paraula en el text
escrit: scripta manent, «allò que és escrit roman».

3. La impremta i l’extensió social de la lectura privada
Altrament, la producció literària no podia ésser gaire estesa, perquè l’escriptura a mà
impedia una difusió general àmplia d’allò que s’hi produïa.
Amb l’aparició de la impremta, la realitat canvià vertiginosament. Perquè facilità
la generació d’obra per a ésser llegida. La impressió mecànica supera les dificultats
òbvies de la manuscriptura.
El llibre imprès obre el procés de la democratització progressiva de la lectoescriptura: en ésser un objecte de consum més abundant, perquè és de producció més fàcil
i econòmica, es fa també més popular.
Aquest fenomen té unes repercussions en què no acostumem a pensar. El fet de
passar de la situació en què altri llegia per al públic a la situació en què cadascú pot
llegir per si mateix comporta un fenomen especialment singular: de la verbalització
del lector en la lectura pública es passa al silenci en la lectura privada.

4. Els elements suprasegmentals de l’oralitat
Això, ultra el fet que permet que hom llegeixi quan vulgui, on vulgui, al ritme que
vulgui; ultra el fet que permet rellegir tantes vegades com hom vulgui qualsevol
passatge d’un document, etcètera, sobretot significa que, en mancar l’oralitat, manquen també tots els auxiliars suprasegmentals que l’acompanyen. Caldrà, doncs, expressar-se en conseqüència, sabent que per a la descodificació dels textos no hi seran.
L’oralitat permet aprofitar tota una sèrie de recursos que donen sentit al missatge, el matisen, l’emfasitzen, el fan irònic, el fan sobri, etcètera, mitjançant simplement el to de veu, el ritme, les pauses, la velocitat amb què un text es diu o es llegeix
en veu alta, etcètera. Si, endemés, la lectura en veu alta és feta per una persona que
veiem físicament, hom compta encara amb el gest de la cara, dels braços i les mans,
amb els moviments del cos, etcètera. Tot plegat contribueix prou decisivament a
configurar la semàntica dels missatges.
Sabem que un enunciat com «T’han dut l’ordinador nou» no significa el mateix
que «T’han dut l’ordinador nou?», ni tampoc ben bé el mateix que «T’han dut l’ordi-
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nador nou!». En el primer exemple expressem una afirmació, constatem un fet; en el
segon fem una pregunta per a obtenir una informació, i en el tercer expressem una
afirmació que no és, però, exactament la mateixa que fem en la primera frase, sinó
que hi afegim una manifestació de satisfacció, d’entusiasme, d’alegria, d’admiració.
Com aconseguim aquests canvis de sentit? És evident que en totes tres oracions
emprem els mateixos fonemes, amb els quals construïm exactament les mateixes
síl·labes i els mateixos signes, els quals formen idèntics sintagmes nominals i verbals.
Tampoc no hi ha variació en l’ordre de col·locació de cada unitat de les frases. Simplement recorrem a una entonació diferent, que exigeix, al seu torn, un ritme també
diferent: to i ritme en els enunciats són, doncs, pertinents, perquè tenen capacitat de
variar-ne la significació.
Però, és clar, tot això només val per a l’oralitat. Hi apliquem una melodia, una
corba melòdica, que, com a corba, no és lineal, i que pot acabar amb una direcció descendent (missatge acabat), o amb una d’ascendent (missatge inacabat).
En l’escriptura i la lectura personal hi ha silenci; un text escrit no necessita ésser articulat per a ésser desxifrat; la lectura personal en silenci ho demostra clarament. En
aquest sentit, l’escriptura és molt més limitada que no l’oralitat. Podem indicar el caràcter interrogatiu amb el signe «?» o l’admiratiu amb el signe «!». S’hi pot afinar, com a
molt, ajuntant, per exemple, els dos signes, «?» i «!», per tal d’indicar que un enunciat interrogatiu és alhora expressat en to exclamatiu. O, encara, emfasitzant la interrogació o
l’admiració amb més d’un signe i fins a tres: «???» o «!!!». Poca cosa més, si ens ajustem,
com cal que ho fem, a les normes de l’escriptura; recorrem als tres punts «...» per a indicar que un enunciat és incomplet, inacabat, i als parèntesis «( )» per a indicar una certa
autonomia, marginalitat respecte a la resta del text d’allò que hi tanquem, etcètera.
Com que l’escriptura és, com he dit, la reflexió de l’oralitat mitjançant grafemes,
de vegades adopta solucions amb voluntat d’aproximar-se al màxim a allò que hom
diu verbalment, que està estretament lligat a com ho diu. Per exemple, les dimensions de les lletres, els subratllats, la negreta, la cursiva, etcètera, són recursos esporàdics més tipogràfics que no pas ortogràfics, que poden contribuir a fer entendre intencions en l’expressió que l’ús oral manifesta amb la modulació de la veu. Una frase
com «Feu tots vaga» esdevé exclamativa amb un o més d’un signe admiratiu al final:
«Feu tots vaga!», «Feu tots vaga!!!». Però hom pot encara indicar un to més marcadament exhortatiu utilitzant les lletres majúscules: una grandària material més gran es
pot fer correspondre amb una voluntat d’incitació més gran: «FEU TOTS VAGA!!!».
Els mitjans de comunicació escrita aprofiten meticulosament la materialitat de les
lletres per tal d’obtenir-ne determinats efectes en els lectors.
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La impossibilitat d’establir un codi escrit que permeti traslladar en aquest nivell
tot el que podem expressar amb la veu, obliga sovint a explicar, a descriure aspectes
que caracteritzen un enunciat verbal. Si partim de la mateixa frase posada en boca
d’algun personatge, en una novel·la o narració, podríem llegir: «Feu tots vaga», simplement. Però en el cas que qui ho escriu vulgui subratllar molt especialment el seu
caràcter exclamatiu, podríem llegir: «Feu tots vaga!!! —va cridar exaltat el representant sindical». El recurs a «cridar» per «dir» i a «exaltat» descriu la vehemència que en
l’oralitat es resoldria amb el to, l’alçada de veu, la corba melòdica. Semblantment, si
llegim «Ho farem tot en secret —li digué amb veu molt baixa», l’explicació que segueix les paraules textuals ens informa de les característiques que reprodueixen un
enunciat oral en veu molt baixa.
Un recurs molt habitual en la comunicació és la ironia, que consisteix a dir verbalment el contrari del que és la realitat. Així, per exemple, a una persona que és molt
gandula podem dir-li: «Noi, quin tip de treballar que et fas.» En l’oralitat, el to, el ritme, el gest de la cara —per exemple, un lleu somriure—, etcètera, col·laboren a fer
entendre sense equívocs que hom parla irònicament. En l’escriptura, la mancança de
diacrítics ad hoc pot conduir a una interpretació errònia, no irònica, literal de la frase;
per la qual cosa, si el context on apareix no assegura que el lector sap que l’enunciat
s’adreça a algú que és molt dropo, qui l’escriu pot salvar o ha de salvar l’ambigüitat
amb l’explicació: «Noi, quin tip de treballar que et fas —va dir irònicament.»
Els primers textos escrits per a ésser llegits públicament (sermonaris, homilies,
narracions històriques, etcètera), acostumen a dur anotacions marginals que orienten el lector, l’actor, el religiós, etcètera, sobre el to, el ritme, l’alçada de la veu, els
gestos, etcètera, que havien d’acompanyar allò que era llegit.
La lletra, en tant que representació gràfica dels fonemes, és estàtica. En desxifrarla, res no ens indica com ho hem de fer. Els elements auxiliars en la lectoescriptura es
redueixen enormement. Per tant, qui escriu per al lector individual, ha de tenir molt
en compte que aquest llegirà tot sol i que, doncs, no disposarà de l’intèrpret o actor
que un lector públic sempre és.
En l’escriptura, més enllà dels signes admiratius, dels interrogatius, dels punts
suspensius, de la puntuació en general, dels parèntesis, de la divisió en paràgrafs,
capítols, apartats, etcètera, hi ha molt poca cosa més que no sigui la fredor de l’objectivitat de les lletres.
Les llicències que es pot permetre l’oralitat se supleixen pels elements suprasegmentals i pels gestos. Hom pot fer el·lipsis, fer un crit a l’hora de pronunciar un mot
o una frase, etcètera, i aconseguir resultats esplèndids en la comunicació.
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L’escriptura ha d’ésser capaç de substituir tots aquests elements per altres vies,
sense la garantia d’assolir els resultats que se cerquen.
L’escriptura exigeix, doncs, que s’hi explicitin els elements suprasegmentals. Per
la qual cosa s’omple d’indicacions que l’oralitat no necessita, del tipus: «digué indignat», «va cridar amb tota la seva força», «va insinuar irònicament», «exclamà esclafint
a riure»...
Vet aquí, doncs, que la lectoescriptura suposa un àmbit en què la capacitat
lingüística requereix unes pautes que res no tenen a veure amb l’oralitat, i una competència realment especial.

5. La mobilitat en l’oralitat i el conservadorisme en l’escriptura
Oralitat i escriptura són dues maneres d’expressar-se que tenen poc en comú. Cada
sistema obliga a seguir les pròpies normes. Certament que això no vol dir que parlar
bé costi menys que escriure bé; contràriament a la idea lingüísticament suïcida que
per a parlar bé una llengua no cal amoïnar-s’hi, és molt i molt difícil, tan difícil com
imprescindible, tenir-ne una bona competència oral.
Allò que vull subratllar és que, de la mateixa manera que diferenciem registres
en l’oralitat i en l’escriptura, i que cal adequar-se a l’oportunitat del missatge que volem transmetre, així també en cada sistema, l’oral i l’escrit, haurem d’aplicar normes
del tot distintes.
L’escriptura té les dificultats expressives a què m’he referit. Això no obstant, les
llengües anomenades de cultura són capaces de desenvolupar uns mitjans per a l’expressió escrita que superen totes les traves imaginables. Així, s’hi pot transmetre
qualsevol registre que es vulgui, com en l’oralitat: no està reservada exclusivament
per al registre formal, igual que l’oralitat no ho està exclusivament per al col·loquial.
És a dir, malgrat que a grans trets podem afirmar que l’expressió verbal és més
emprada per al registre col·loquial, familiar i vulgar, tanmateix, en l’oralitat es dóna
el registre més formal, culturalment, científicament, etcètera. I en l’escriptura, malgrat que és especialment un recurs per a registres formals, no hi ha barreres per a expressar-s’hi amb rigor en els registres informals, col·loquials, vulgars.
El que sí que és cert és que l’oralitat, per un control social molt menor, és més
versàtil que l’escriptura, que és molt més estable, més conservadora. En la llengua
parlada hi ha una mobilitat que no existeix en l’escrita. Vet aquí per què esdevé absurd
i no adequat a la realitat de les llengües demanar que en l’escriptura s’hi incorpori tot
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allò que es fa extens en l’oralitat; no: l’oralitat fa i desfà, avança i retrocedeix amb una
gran facilitat. L’escriptura no pot seguir-la, perquè té un altre caràcter. Aquesta consideració s’ha d’extrapolar a l’establiment de la normativa: no es pot procedir amb precipitació a acceptar com a normatiu tot allò que es fa general en l’oralitat; cal esperar
temps i temps per veure com evolucionen realment els canvis constants que s’hi produeixen, en tots els nivells de la llengua, abans de sancionar-los precipitadament com
a «bons» en benefici d’una pretesa major popularitat de la llengua.
Mai els textos escrits de cap llengua no manifesten la mobilitat notable de l’oralitat, i determinats canvis de tota mena en l’oralitat —foneticofonològics, morfològics, sintàctics i lèxics— no arriben a concretar-se en la llengua escrita, per falta de
prestigi social. Per la qual cosa, en l’oralitat es mostra molt més fàcilment la diversitat diatòpica, diastràtica i diafàsica; mentre que en l’escriptura és on es manifesta essencialment la unitat de les llengües, sempre i inevitablement en perjudici de la variació de tota mena. La qual cosa explica que en els textos no literaris, tot i ésser
escrits, en no tenir grans pretensions, la força del parlat venç més fàcilment les rèmores culturals de qui escriu, a part que hi tenim més sovint indicacions precises
sobre el lloc d’origen de qualsevol document i sobre la seva data: la informació hi és
ensems més rica i més segura.
Prou acostumats estem a fer i a sentir que s’ha de fer un tall entre allò que diem i
allò que escrivim; de manera que solucions que són normals o tolerables en l’oralitat
no ho han d’ésser necessàriament en l’escriptura: que diguem *«Elzi portaré un regal», *«Que’ls vols veure?», *«És un cotxe que el motor no té prou força», etcètera, no
suposa que la preceptiva escrita no ens obligui a «Els portaré un regal», «Que els vols
veure?», «És un cotxe el motor del qual no té prou força», etcètera.
Tot això no obstant, el fet que hi hagi un desfasament en l’evolució cronològica
entre l’oralitat i l’escriptura no nega la interrelació entre els dos usos: quan en el parlat es produeix una tendència a un canvi, és normal que adesiara es reflecteixi en l’escrit; i viceversa: la compacitat i el valor referencial de l’escrit fan que es prengui com
a model en l’oralitat i que n’influenciï l’ús, tot col·laborant sia a fer progressar sia a
frenar una determinada evolució, segons el prestigi social dels canvis.
Encara cal que subratllem una diferència gens banal entre el recurs oral i l’escrit:
l’oralitat admet i sovint obliga a l’esmena en el decurs de la transmissió de missatges;
fóra absurd que ens aturéssim contínuament a pensar què és el que millor serveix a
les finalitats expressives; sobre la marxa corregim, rectifiquem, canviem en l’elecció.
Les condicions que envolten l’escriptura no afavoreixen una activitat igual: el producte escrit és definitiu; un cop transmès, no admet esmenes. A més, l’escriptura ge-
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nera majors compromisos en els usuaris, a causa del carisma social que la caracteritza. L’escrit, doncs, condiciona doblement el fenomen de la comunicació: d’una banda, fixa més el missatge, li atorga caràcter definitiu, i, de l’altra banda, compromet
qui el transmet com no fa, ni de molt, l’oralitat.
L’important és no confondre els sistemes ni robar territoris de l’un per a l’altre:
en les llengües que viuen en la anormalitat aquest és un fenomen freqüent. És el cas,
doncs, del català: parlem com escrivim tan equivocadament com escrivim com parlem. Ens falta la vivesa espontània pròpia de qualsevol llengua que no té interferències ni limitacions abusives.
Aquest és el motiu pel qual fins i tot ens avergonyeix parlar bé la llengua: quan
emprem en l’oralitat un mot especialment genuí, sentim sovint la necessitat de justificar-nos. O a l’inrevés, quan volem respectar seriosament la llengua catalana, ens
pensem que la manera de fer-ho és recórrer a expressions que hem vist escrites i que,
per la sacralització de l’escriptura, creiem que són d’allò més bones.

6. La sintaxi en l’oralitat i l’escriptura
La hipotaxi s’assoleix justament gràcies a l’esforç que suposa haver de fer-se entendre
mitjançant exclusivament la lletra impresa. La ironia, el to, el ritme de l’oralitat permeten poder prescindir de les conjuncions; les relacions de causa i efecte, de finalitat,
de conseqüència, de suma, de disjunció, etcètera, es poden aconseguir amb els elements suprasegmentals. En l’escriptura això no és possible.
Fixem-nos que, de fet, les conjuncions no són sinó categories d’altra mena que
esdevenen, pel fenomen de la gramaticalització, nexes per a interrelacionar frases
donant-los un sentit de connexió lògica determinat; són originàriament substantius, adjectius, frases i, sobretot, adverbis, que es converteixen en conjuncions o
nexes conjuntius.
Com que l’escriptura suposa l’enorme salt d’expressar-se lingüísticament sense
poder comptar amb elements suprasegmentals i amb auxiliars que són normals en
l’oralitat, és en aquest nivell on les llengües arriben a assolir una maduresa extraordinària, perquè han de trobar la manera de poder-ho explicitar tot asèpticament
únicament amb la grafia.
Per la qual cosa, cap llengua que no hagi arribat a la generació del codi de la lectoescriptura no arriba tampoc a desenvolupar una sintaxi complexa, perquè en la interrelació de les idees que s’hi expressen hi ha sempre l’ajut del gest, del to, del ritme,
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etcètera. En canvi, en haver d’establir-se per a un idioma un codi de lectoescriptura,
s’ha de prescindir d’ajuts auxiliars i dir-ho tot, absolutament tot, exclusivament amb
els signes dels grafemes, els quals tenen un caràcter unívoc.
Aturem-nos en la sintaxi complexa. Formes com mal grat, encara, bé, etcètera,
tenen inicialment significació únicament lèxica. Tanmateix, aquestes unitats funcionen com a conjuncions o part de locucions conjuntives: malgrat que, encara que, bé que,
etcètera; aleshores perden el sentit lèxic originari i passen a fer de nexe entre frases
tot atorgant un determinat caràcter en la relació lògica: adversatiu, concessiu, etcètera.
Doncs bé: en l’oralitat no són tan imprescindibles els nexes conjuntius. Si parem
atenció a com els infants adquireixen la llengua pròpia, ens adonem que òbviament
allò que aprenen en primer lloc és a parlar-la. Els infants se serveixen especialment
del gest. Probablement, en la història universal de la comunicació humana, la gesticulació és un recurs essencial anterior a l’articulació verbal; en un estadi superior,
l’emissió de sons —no pròpiament de fonemes, sinó més aviat de «sorolls»— complementaria l’expressió simplement gestual, fins a arribar a la doble articulació que
caracteritza exclusivament els sistemes lingüístics i que suposa el pas més important
en la relació de les persones, és a dir, la possibilitat que amb un nombre molt reduït
d’unitats sense significat però distintives, els fonemes, es pugui construir un nombre
indefinit, il·limitat, d’unitats amb significat mitjançant llur combinació en les
síl·labes, els mots, les frases, el text.
Els avenços en els sistemes de comunicació no suposen l’eliminació dels recursos
més antics; sinó que intel·ligentment continuen aprofitant-se. Així, amb un moviment repetit del cap de dalt a baix expressem afirmació; si el moviment repetit és
d’esquerra a dreta o de dreta a esquerra, expressem negació, que també pot fer-se patent movent d’esquerra a dreta o de dreta a esquerra el dit índex alçat d’una mà. Arronsant les espatlles podem significar que no sabem contestar alguna pregunta o
també la indiferència respecte a alguna informació que l’interlocutor ens ha transmès. Els gestos de vegades no van acompanyats de cap altra manifestació; de vegades,
en canvi, acompanyen l’articulació verbal de signes lingüístics o, fins i tot, de determinats «sorolls» que emetem i que no podem qualificar de paraules: les onomatopeies són exemple d’alguns d’aquests «sorolls» que, per llur peculiaritat d’imitació de
la realitat, han restat com a patrimoni d’una llengua, equivalent relativament a
qualsevol altre signe lèxic seu.
L’expressió gestual requereix un coneixement que s’adquireix gradualment, simultàniament a l’adquisició de la competència general de la llengua pròpia. Per això
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els infants no solament aprenen a parlar, sinó que també aprenen a utilitzar tots els
altres recursos que, ultra la paraula, cada idioma ha acumulat útilment al llarg de la
història. Observem un cas curiós de manipulació de gestos i «sorolls»: el plor. Sabem
que és una manifestació externa, sovint irreprimible, de dolor físic o moral. Però els
nadons hi recorren freqüentment, no pas perquè res els faci mal, sinó per atreure
l’atenció, per exigir que se’n tingui cura. De mica en mica que es fan grans, abandonen aquest procediment, perquè esdevé impropi, inadequat en qui no és un infant.
Els infants, abans de construir paraules i frases, aprenen que assenyalar alguna persona o algun objecte amb el dit índex és una manera eficaç per a fer entendre a altri que
hi tenen algun interès o que volen que hom es fixi en allò o en la persona que assenyalen.
Quan els infants són ja capaços de diferenciar fonemes i de compondre-hi mots,
es limiten a dir paraules soltes, amb gran profusió d’onomatopeies, acompanyades, si
de cas, pels gestos i pels «sorolls». En un estadi posterior, comencen a construir
frases. Naturalment simples. I, encara, sense determinants en els sintagmes nominals, sense preposicions, en els preposicionals, sense presència de formes verbals;
frases copulatives sense ésser ni estar, del tipus «Gos (o bub-bub) guapo» per «El gos és
guapo o manso»; o «Teta pupa» per «La meva germana gran (teta) s’ha fet mal (pupa)
o m’ha fet mal»; «Mama aquí» per «Mare, vine aquí (o queda’t aquí)».
Les possibilitats se cenyeixen exclusivament en la juxtaposició de mots. No es té
encara en la infantesa la capacitat d’interrelacionar-los. I observem que les dificultats
de la interrelació són estrictament de desenvolupament mental per a establir unions
lògiques. No és un problema de dificultat a enunciar algunes paraules, sinó de
connectar-les en un sintagma o en una frase. Un infant pot conèixer i emprar perfectament la forma encara: «La mama encara no ha vingut»; però ésser incapaç de dir:
«No menjaré, encara que t’enfadis». No és que costi, doncs, articular encara, allò que
costa és emprar la unitat com a nexe de relació lògica.

7. El pas de l’oralitat a l’escriptura i el naixement de les conjuncions
Les conjuncions apareixen des de l’oralitat, des del parlar, pels recursos suprasegmentals. Mitjançant aquests s’arriba a la formació, per tant, de la sintaxi complexa, a
la gramaticalització de determinades formes que esdevenen conjuncions. Un cop es
compta amb les conjuncions, la sintaxi complexa pot plasmar-se sense problemes en
l’escriptura.
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Observem l’equivalència entre aquests dos enunciats: «Serà una excel·lent persona; a mi, me l’ha feta grossa» = «Encara que sigui una excel·lent persona, a mi, me
l’ha feta grossa». En el primer enunciat no apareix cap conjunció i el verb de la frase
està en futur. En el segon, hi apareix una locució conjuntiva: encara que, que és el resultat de la gramaticalització de l’adverbi de temps encara, reforçat per la forma que; el
verb, a més, està en subjuntiu present.
Notem que el primer enunciat resulta més adequat per a l’oralitat perquè justament necessita ésser matisat amb un to irònic, una corba melòdica, un ritme, per tal
que s’entengui la relació lògica concessiva entre les parts de la frase composta.
Semblantment podríem dir dels dos enunciats següents: «Bé, bé: molt bé! No esperis que t’acompanyi al cine» = «Com que et comportes així [negativament], no
esperis que t’acompanyi al cine». En el primer enunciat tampoc no hi ha cap conjunció. En el segon hi apareix com, antic adverbi de manera, gramaticalitzat i reforçat
com a conjunció per que. En el primer enunciat hi hem d’afegir el to irònic que li correspon.
Queda, doncs, demostrat que, gràcies als elements suprasegmentals de l’oralitat,
aquesta pot prescindir molt més fàcilment de les conjuncions en la construcció
sintàctica; pot servir-se molt més de la parataxi; l’escriptura força, en canvi, el procés
cap a la hipotaxi, en faltar-li els elements coadjuvants de l’oralitat. La gramaticalització d’alguns adverbis emprats amb molta freqüència en l’oralitat per a atorgar caràcter irònic i el recurs al mode subjuntiu són dos fenòmens capitals en la història
lingüística del català i de les altres llengües romàniques en l’establiment del sistema
de les conjuncions i, per tant, del nivell més madur de la sintaxi: bé que, mai que, encara
que, ja que, sempre que, mentre que, posat que, atès que, cada vegada que, d’ençà que, tot seguit que,
vist que, etcètera.
El fenomen de traslladar l’oralitat a l’escriptura en uns moments de la història
de la llengua catalana en què encara preval la llengua parlada i, doncs, no s’han assolit els principals recursos per a l’escriptura sense afegitons suprasegmentals és el que
explica que, de vegades, ens costi d’interpretar un text antic, del qual, en canvi, entenem completament totes les formes lèxiques que hi apareixen. Allò que ens falta és o
bé l’enunciat oral amb els elements suprasegmentals aclaridors de les relacions interoracionals o bé les conjuncions inequívoques que per si mateixes ens indiquen
aquestes relacions sense necessitat de cap altre ajut.
En el pas de l’oralitat a l’escriptura es fa palès que les relacions que més aviat es
resolen són, és clar, les més senzilles, les més simples. Així, es resol primer la juxtaposició i la coordinació, que no la subordinació.
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En la juxtaposició no intervé cap nexe: les frases es col·loquen l’una al costat d’una
altra; és la solució paratàctica i per això mateix les relacions lògiques entre les oracions
ajuntades s’han d’interpretar en l’escriptura pel context. No debades és la solució més
habitual en el llenguatge infantil, poc desenvolupat: «Hem anat al parc amb la tieta. Hem pujat en un munt d’atraccions. Ens ha comprat caramels. Hem passejat molt.
Hem trobat amics de l’escola. Ens ho hem passat la mar de bé. Hi tornarem a anar diumenge.» Aquest text podria convertir-se en hipotàctic, és a dir, podria expressar-se
utilitzant els nexes adients que indiquessin el caràcter relacional de les frases entre si.
Per exemple, podria esdevenir: «Hem anat al parc amb la tieta, qui ens ha comprat caramels i ens ha deixat pujar en un munt d’atraccions. Tot passejant-hi, hem trobat
amics de l’escola. Com que ens ho hem passat molt bé, hi tornarem a anar diumenge.»
Encara que la parataxi és pròpia d’un ús més primitiu de la llengua, pot ésser, tanmateix, un recurs volgut en l’escriptura; així, un autor pot preferir l’enunciat «No és
difícil fer l’exercici, és dificilíssim» a aquest altre, amb nexe conjuntiu, «No és difícil fer
l’exercici, sinó que és dificilíssim», per tal de cercar-hi més espontaneïtat, més vivesa,
més economia. O un novel·lista pot preferir expressar-se així: «Arribà molt tard; va
mirar de trobar-lo; ja no hi era», en lloc de dir: «Malgrat que arribà molt tard, va mirar
de trobar-lo, però ja no hi era».
És clar que l’escriptor ha de conèixer els riscos de l’ambigüitat que l’oralitat salva
amb els elements suprasegmentals. Així, hom pot escriure: «He de dur-li aquest paquet; ho faré demà sens falta», però ha d’ésser conscient que pot tenir almenys dues
interpretacions: la copulativa, «He de dur-li aquest paquet i ho faré demà sens falta»,
o l’adversativa, «He de dur-li aquest paquet, però ho faré demà sens falta». Òbviament, de vegades els riscos de l’ambigüitat són menors, perquè, sigui quina sigui la
interpretació que en faci el receptor, no perilla el sentit bàsic, com en aquest exemple
que acabem de veure.
Un domini precari de la llengua és el que es manifesta en l’abús o l’ús inadequat
dels nexes conjuntius. Com que la coordinació copulativa és la relació més elemental de frases, perquè en suposa la suma d’idees d’igual categoria sintàctica, és la que
s’empra primer. Però sovint de la conjunció i se’n fa un ús incorrecte. Tornem al
llenguatge infantil. Recordem l’exemple de juxtaposició a què ens hem referit més
amunt. Podria substituir-se incorrectament per la solució següent: «Hem anat al
parc amb la tieta i hem pujat en un munt d’atraccions i ens ha comprat caramels i
hem passejat molt i hem trobat amics de l’escola i ens ho hem passat la mar de bé i hi
tornarem a anar diumenge.» Això ho podríem sentir a dir normalment a un infant o
a un adolescent amb poca competència lingüística.
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Quan hom diu «Fa molt de fred i ens quedarem a casa», es fa un abús de la
conjunció i, perquè la relació entre les oracions no és la de la simple suma, sinó un
xic més complexa; és de causa i efecte: «Ens quedarem a casa perquè fa molt de fred»
o «Fa molt de fred, així que ens quedarem a casa».
És normal, justament, que en els primers textos literaris de qualsevol llengua sigui molt freqüent la solució que recorre a la conjunció copulativa per a relacionar
oracions que tenen entre si, en canvi, una connexió lògica altra que la de la simple
suma.
Passar de la parataxi a la hipotaxi és fer un salt qualitatiu decisiu en la història
d’una llengua, que es produeix a causa de la pressió que exerceix la fredor de l’objectivitat de l’escriptura. El pensament no s’exterioritza com un collage, sinó com un
bloc unitari gràcies als nexes que assenyalen l’encaix d’unes proposicions dins d’unes
altres.

8. Conclusió
No és difícil d’entendre, després de tot el que he exposat, que l’activitat lingüística
oral és un exercici molt distint de l’escrita. Convé que les separem adequadament,
tot coneixent-ne els orígens i, alhora, els recursos més habituals en l’una i en l’altra.
El codi —i, per tant, les regles— del parlat no és el mateix que el de l’escrit. Les
possibilitats, encara que en tots dos casos són relativament il·limitades, són, en canvi,
específiques.
Una bona competència lingüística demana el domini de l’oralitat i l’escriptura.
Però a partir de la base de les especificitats de l’una i de l’altra. Parlar és una cosa; escriure n’és una altra, i, encara, llegir n’és una altra.
Aprendre bé i del tot una llengua és conèixer-ne les normes per a una bona oralitat, una bona lectura i una bona escriptura.

001-098 El llibre i la lectura

23/7/07

12:59

Página 73

Joan MARTÍ I CASTELL i Josep M. MESTRES I SERRA [cur.]
El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat: (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2005)
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007, p. 73-98
DOI: 10.2436/15.0100.01.7

L’estandardització lingüística al País Valencià
Miquel Àngel Pradilla
Professor titular de la Universitat Rovira i Virgili
i membre de l’Institut d’Estudis Catalans

1. Introducció
L’abril de 2003, en el marc del II Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra», vam formular unes primeres reflexions sobre la deriva estandarditzadora que
s’insinuava a partir de les incipients actuacions normatives de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua (AVL). Hom partia de la hipòtesi segons la qual la creació d’aquest nou
ens de referència normativa valencià inaugurava de iure un plantejament policèntric,
una conjuntura que fins aleshores no havia depassat la virtualitat programàtica. El
treball en qüestió concloïa que l’aposta localista que es desprenia dels primers acords
normatius —en clara sintonia amb l’estratègia cultural aïllacionista impulsada obsessivament pel Govern conservador al poder des de 1995— obligava a extremar les
cauteles. I alhora, s’exigia un pronunciament clar de l’AVL, sense ambigüitats confusionàries, sobre l’horitzó finalista de la seua intervenció codificadora, això és, una codificació endonormativa a l’estil del model de cooperació de la llengua neerlandesa o
una codificació exonormativa amb el model d’elaboració gallec com a referent.
Passats gairebé quatre anys, l’activitat prescriptiva de l’AVL ha anat fent camí. Així,
a dia d’avui, l’usuari de la llengua disposa d’un nou Diccionari ortogràfic i de pronunciació del
valencià (DOPV) i d’una Gramàtica normativa valenciana (GNV). Amb l’aparició d’aquestes
dues peces nuclears de tota codificació, hom disposa de més elements de judici per a
continuar avançant en la interpretació de la ideologia lingüística que hi subjau.
Aquest article, doncs, s’ocuparà d’analitzar els models lingüístics que conviuen (més o
menys conflictivament) en el panorama cultural valencià que fa ús de la llengua pròpia i territorial. I ho farà emfasitzant el context de subordinació lingüística en què
aquesta llengua es mou. Una dada a no perdre de vista si es vol encarar amb solvència
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una planificació lingüística favorable a la llengua minoritzada. En aquest sentit, no és
sobrer recordar que la dualitat klossiana (Kloss, 1969, p. 81) que ens remet a les intervencions en el corpus i en l’estatus ha de ser abordada des de la imbricació pregona dels
dos àmbits d’actuació. Com ha dit Cobarrubias (1986, p. 193): «la planificación del status [...] está a la base y constituye la guía permanente de la planificación del corpus».

2. L’estandardització de les llengües subordinades
Amb aquest epígraf, Xavier Lamuela (1994, p. 131) titula el capítol 7 d’una de les obres
més lúcides de la bibliografia autòctona sobre el tema que ens ocupa. A Estandardització
i establiment de llengües el lector interessat hi trobarà tot un seguit de consideracions que
l’ajudaran a transitar per una parcel·la teòrica plena de revolts i de paranys. Nosaltres
hem fondejat en la lectura recomanada i ens hem permès recuperar algunes de les
reflexions que hem considerat més rellevants per al nostre propòsit.
Pel que fa a les característiques de l’estructura de les llengües subordinades, Lamuela (1994, p. 137) enumera les següents:
a) l’excessiva variabilitat no funcional, que s’escapa d’un control suficient des
del punt de vista de l’eficiència de la llengua,
b) la fragmentació en dialectes més o menys estranys entre ells,
c) la manca o la limitació dels mitjans d’expressió adequats per a certs àmbits,
d) una organització reduïda i fragmentària dels registres,
e) la submissió a la interferència massiva i a l’orientació evolutiva de la llengua
dominant.
Així, la norma de les llengües subordinades, tot i que també pot tenir un caràcter
implícit, es defineix de manera més imprecisa que la de les llengües establertes i està
subjecta a un control social més lax, ja que no es mostra en tots els usos propis de la
comunicació formal.1 Les restriccions del seu ús —també socials i geogràfiques a més
de funcionals— són a la base d’un funcionament fragmentari que bloca l’anivella1. Segons Lamuela (1994, p. 64), les llengües establertes «acompleixen totes les funcions socials
quasi sense límits: són usades per a comunicar en tots els àmbits —amb la possible restricció d’alguns
àmbits específics reservats a llengües sectorials o a llengües subordinades—, produeixen una concepció
de la realitat completa i acceptada generalment, el seu ús és considerat adequat en qualsevol mena de situació i tenen associats valors que sostenen i justifiquen la seva posició, entre els quals l’associació al nivell més alt d’autoidentificació dels parlants».
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ment de les varietats i redueix els sistemes de connotació. La interferència lingüística
és important i inestabilitza la norma interna, mentre que la fragmentació del sistema
de connotacions i la interferència estilística coadjuven a la inestabilitat de les normes
estilístiques. Aquesta superposició de la llengua dominant acabarà atorgant a les
seues formes estàndard el màxim valor referencial i la direcció dels processos d’anivellament i d’innovació lingüística.
Quant a la caracterització de les llengües en regressió, el nostre autor (Lamuela,
1994, p. 104-105) defineix cinc processos fonamentals:
a) retracció de l’ús de la llengua,
b) pèrdua d’àmbits de definició,
c) contracció i fragmentació del sistema estilístic,
d) augment de les restriccions sobre les normes d’ús,
e) reducció de les connotacions a les que són pròpies d’àmbits fortament caracteritzats i desvaloració de la llengua.
Lamuela elabora la seqüència esmentada tot i recórrer al model de normalització lingüística de Lluís Vicent Aracil (1965). Així, els tres primers processos correspondrien a les funcions socials de la llengua (instrumental, definidora i simbòlica) i
els dos restants tindrien a veure amb les funcions lingüístiques de la societat (de
control i consciència). Lamuela (1994, p. 56-65), a més, postula una nova funció, la
funció discriminant, que es constitueix en el mecanisme d’enllaç entre les funcions socials de la llengua i els ressorts de control social del seu ús. La superació de la condició
de subordinació sempre aniria lligada a la capacitat de discriminació de la llengua,
això és, al grau de dominància i de promoció social que s’hi associa.
Dit això, és important destacar que totes dues seqüències —les característiques
estructurals i els processos de regressió— estan vinculades estretament. De fet, la fesomia
de l’estructura lingüística depèn en bona part dels processos socials enumerats. En conseqüència, si volem abordar l’estandardització d’una llengua subordinada, la comesa només tindrà possibilitats d’èxit si la inserim en el marc d’un procés de normalització decidit.
Tamisar la realitat sociolingüística valenciana pels paràmetres apuntats és una tasca que depassa l’objectiu d’aquestes línies. Per a l’avinentesa que ens ocupa, n’hi haurà
prou a esbossar algunes consideracions generals que justifiquen la condició subalterna
de la varietat valenciana en la seua convivència amb l’omnipresent llengua castellana.
Siga dit d’entrada que la consideració global del diasistema catalanòfon encaixaria
plenament amb la nòmina de trets caracteritzadors dels contextos de minorització
lingüística acabada d’esbossar. Tanmateix, és de justícia precisar que els desequilibris
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territorials que s’observen exigeixen avaluacions parcials. Des d’aquesta perspectiva
sectorialitzada, hom observa una gradació de [a]normalitat lingüística que no s’hauria
de menystenir. I és que en el conflicte lingüístic valencià la confrontació territorial
amb Catalunya ha estat atiada permanentment. De fet, no falten veus que han denunciat la maniobra en clau d’immobilisme, de manteniment d’un statu quo de subordinació covat des del segle XV. Una de les més destacades ha estat la de Rafael Lluís Ninyoles (1969), el qual, en la caracterització de les fases del procés històric de
castellanització al País Valencià, ha denunciat l’estratègia frontista dels sectors
conservadors, una maniobra destinada a desvincular els valencians de la causa comuna de la normalitat lingüística presentada com una colonització catalunyesa. L’anticatalanisme valencià —o, potser millor, l’antibarcelonisme— ha focalitzat la seua
impugnació en un pretès monopoli del model referencial, interpretat en termes de
sociolecte de base territorial. La inducció a una percepció de molta formalitat de la varietat oriental central, auspiciada per una interacció comunicativa extremadament
deficitària, ha fet la resta. Ara bé, al fons de tot plegat, faríem bé de no perdre de vista
l’associació implícita entre l’excés de formalitat i el rebuig a tanta normalitat.
Amb les dades demolingüístiques a l’abast (AVL, 2005; Servei d’Investigació i Estudis Sociològics, 2005), hom no té més remei que diagnosticar una precarietat alarmant de l’ús del valencià. Més encara: si adoptem una perspectiva diacrònica,
constatem que l’ús de la llengua es troba immers en una dinàmica clarament decreixent. La interrupció de la transmissió lingüística intergeneracional, si bé globalment sembla que està estabilitzada, mostra una clara vigència en determinades
conurbacions. I això passa en una època on la globalització ha introduït un seguit de
factors que incrementaran la seua influència negativa si no són gestionats de manera
adequada. Ens referim al nou context multicultural i al món de les tecnologies de la
informació i de la comunicació. En aquest nou context el valencià va perdent terreny de manera alarmant, mentre que el castellà, d’una banda, es consolida com a
llengua franca, com a vehicle de comunicació intergrupal, i, de l’altra, invisibilitza la
presència autòctona en l’àmbit del ciberespai.
La presència del valencià en l’àmbit de les comunicacions institucionalitzades2 (Ad2. El sociolingüista canadenc Jean-Claude Corbeil (1980) és l’autor d’una taxonomia que distingeix
entre les comunicacions institucionalitzades i les individualitzades. De fet, es tracta més aviat d’un contínuum
que abraça dos grans pols, amb situacions intermèdies de difícil catalogació. El primer fa referència a les comunicacions emeses pels organismes socials formals i pels individus que els representen (administració oficial, ensenyament, mitjans de comunicació, etc.), i el segon donaria compte dels comportaments lingüístics dels individus com a ens particulars en tota la immensa gamma de situacions de privacitat.

001-098 El llibre i la lectura

23/7/07

12:59

Página 77

L’ESTANDARDITZACIÓ LINGÜÍSTICA AL PAÍS VALENCIÀ

77

ministració, ensenyament i mitjans de comunicació) mostra uns dèficits majúsculs.
L’Administració valenciana, responsable en primera instància del procés de normalització lingüística, no fa efectiu el compromís que proclama des d’una retòrica identitària. L’ensenyament públic, el sector que havia suscitat més expectatives, no aconsegueix escolaritzar en valencià més d’una quarta part de l’alumnat. L’ensenyament
privat, que supera el 40 % de la població escolar, roman impermeable a la presència
del valencià com a llengua vehicular. Pel que fa als mitjans de comunicació, el desequilibri de l’oferta a favor del castellà és aclaparador. El cas de RTVV - Canal 9, amb
una presència en el millor dels casos equilibrada entre les dues llengües cooficials, esdevé una mostra paradigmàtica del bilingüisme diglòssic que es promou. Amb unes
restriccions d’ús tan importants en l’esfera comunicativa vinculada al poder, la matriu de trets valoratius de la llengua forçosament ha d’experimentar una forta
contracció. No ens ha de resultar estrany, doncs, que la feblesa de les comunicacions
individualitzades, això és, les interaccions comunicatives interpersonals vinculades a la
col·loquialitat, vaja en augment.
Encongiment territorial, retracció dels usos, contracció del sistema estilístic i interferència —estructural i de connotacions— de la llengua dominant són característiques que situen el valencià en un clar procés de substitució lingüística. Prendre
consciència de la situació hauria de ser una condició prèvia a dissenyar una planificació lingüística que tinga com a objectiu capgirar la dinàmica comunicativa descrita.

3. Els models lingüístics en competència al País Valencià
3.1. Visió de conjunt
El debat sobre la filiació del valencià constitueix un tòpic sociolingüístic que en els
darrers temps s’ha metamorfosat al voltant de la discussió sobre el model lingüístic que ha de senyorejar en els àmbits de la formalitat discursiva. Això no vol dir, però,
que la reivindicació d’uns orígens precatalans haja desaparegut de l’agenda sociopolítica.3 La reedició per enèsima vegada de la infamada teoria de l’origen mossàrab
3. Sense anar més lluny, el dimecres 7 de febrer de 2007, Rita Barberà, icona mediàtica de la valenciania i monolingüe contumaç (en espanyol, és clar), en l’acte de presentació de la biblioteca municipal
Nova Al-Russafi proclamava que al segle XII, molt abans de l’arribada de Jaume I a València, ciutat de la
qual és alcaldessa des de 1991, ja es parlava valencià. De manera que el tal Al-Russafi devia parlar en valencià, tot i que la seua obra fou escrita en àrab...
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del valencià —defensada ad infinitum per sectors vinculats a la Real Acadèmia de
Cultura Valenciana— no mereixeria la nostra atenció si no fos perquè és esgrimida
per una membre destacada del partit que governa la Generalitat. Una formació
política el posicionament oficial de la qual, si bé defensa amb vehemència una individuació referencial, no qüestionaria els orígens filogenètics acordats per la romanística internacional. No cal dir que amb un creuament d’informacions tan
contradictòries, la desorientació de la ciutadania és majúscula. I mentrestant, la
pervivència de la conflictivitat associada a la llengua històrica i territorial és un indicador clar de l’existència d’un conflicte social que encara no ha trobat una solució
consensuada.
A l’hora de caracteritzar els diferents posicionaments estandarditzadors que tenen a disposició els usuaris de la llengua al País Valencià, és important destacar dos
grans pols d’atracció. Així, d’una banda, tenim els plantejaments individuadors, i, de
l’altra, els models convergents amb un diasistema territorial de més abast. El posicionament secessionista maximal·litzaria l’aposta disgregadora des de la mateixa negació de la filiació catalana del valencià. Mentre que l’adopció de la versió oriental de
l’estàndard difós a Catalunya radicalitzaria la reivindicació de la unitat de la llengua
amb l’assumpció d’una varietat formal sense matisos dialectals propis. Val a dir que
aquestes dues propostes de màxims actualment tenen un seguiment residual. De fet,
el secessionisme tradicional —molt influent en l’àmbit socioideològic— sempre
s’ha mogut en una quasivirtualitat a l’hora de generar producció escrita. En canvi, el
model arribat des de Catalunya va tenir un protagonisme important —sobretot per
la influència, més ideològica que gramatical, de Joan Fuster— a les dècades dels cinquanta i dels seixanta del segle passat. Vegem-ne les característiques definidores.
El model secessionista encara no ha completat la fase de codificació. Aquesta
proposta ha operat, sobretot, en els àmbits ortogràfic i lèxic.4 Els àmbits morfològic i
sintàctic, veritable esquelet de la llengua, no han merescut l’atenció que els pertoca.
Atès que els seus partidaris mai no han mostrat una actitud inequívocament favorable a l’extensió dels usos de la llengua, el seu model ha tingut una difusió mínima i,
en conseqüència, no s’ha validat mitjançant la prova de l’ús. La filosofia codificadora
pren suport en una hiperdiferenciació obsessiva del model normatiu català, que actuaria de codi de contrareferència.
4. Des de la publicació el 1981 de les Normes del Puig, la inestabilitat normativa ha estat la norma
entre els seguidors del secessionisme. La darrera versió de la normativa ortogràfica de la Real Acadèmia
de Cultura Valenciana la constitueix l’Ortografia de la llengua valenciana (2005). El referent lèxic és el Diccionari valencià-castellà (1992).
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Els principis de genuïnitat («la llengua del poble») i d’adquisició fàcil regeixen
l’elaboració del model. Així, l’autenticitat proclamada acaba estigmatitzant l’intercanvi intralingüístic (transdialectalització) i legitimant la interferència interlingüística. L’accessibilitat immediata es fonamentaria en l’adopció de les pautes ortogràfiques de la norma castellana, coneguda per tothom. D’altra banda, l’aposta per un
marc referencial autònom suposa una renúncia a l’amplitud comunicativa que implica la pertinença a un segment lingüístic més gran. Un sacrifici que no es veu com
a tal ja que s’assumeix desacomplexadament la disponibilitat del castellà com a llengua de més abast. En resum: som davant d’una estratègia estandarditzadora que
contravé frontalment al principi d’autonomia lingüística que tota llengua subordinada ha d’impulsar per tal de dificultar-ne la substitució. Un posicionament que no
posa en qüestió el caràcter domèstic de la llengua valenciana. Segons la nostra proposta
tipològica de codificacions (Pradilla, 2004, p. 123-126), estaríem parlant d’una codificació exonormativa autònoma.
El pol oposat el representaria l’adopció acrítica del model més difós a Catalunya,
com s’ha dit, una varietat estàndard fonamentada en el català oriental central. Amb
l’adopció de la varietat formal consolidada —o, si es prefereix, en via de consolidació— a Catalunya, es donava resposta contundent als postulats secessionistes i, alhora, es negava l’existència d’un problema en l’àmbit de l’estandardització. Arribats en
aquest punt, ens sembla interessant introduir el concepte de llengua sostre. Sobre aquesta formulació, Muljacic (1984, p. 78) ens diu el següent: «[la llengua sostre seria aquella] che “protegge” e nello stesso tempo impedisce ogni iniziativa emancipatoria degli
idiomi “protetti”». Sembla clar, doncs, que l’existència d’un model codificat català faria la funció de sostre homogenètic, això és, de filiació compartida. L’adopció d’aquest
sostre, alhora, evitaria les vel·leïtats emancipatòries a què ens hem referit amb anterioritat. Per raons oposades, la negació del caràcter homogenètic del sostre català estaria
al servei de la individuació proclamada pels sectors secessionistes. Una segregació que
es faria sota els auspicis d’un nou sostre, aquest cop heterogenètic, el castellà.
El model català, en principi, donaria satisfacció d’una manera òptima a les funcions de la llengua estàndard: unificaria el diasistema, marcaria una autonomia clara
envers el castellà, activaria un mercat cultural gens menyspreable i potenciaria l’autoestima d’uns usuaris que tindrien a l’abast un instrument comunicatiu de prestigi.
Tanmateix, segons la nostra opinió, en la seua interpretació sociolingüística aquest
posicionament ha negligit si més no un parell de qüestions fonamentals, molt vinculades, d’altra banda, als contextos de minorització. Ens referim a la voluntat històrica d’especificitat dels valencians unida a la (promoguda) incomunicació interterri-
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torial, dos trets que forçosament haurien de ser tinguts en compte a l’hora d’elaborar un model que no passe per alt la identificació de l’usuari valencià, si més no en
una primera fase del procés de normalització lingüística.
Dues opcions més ocuparien el lloc central en l’eix que defineixen els dos pols
acabats de caracteritzar. D’una banda, tindríem el model que impulsa l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, i, de l’altra, el que avala l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Estaríem parlant de dues codificacions endonormatives, això és, que no
qüestionen la unitat de la llengua de valencians, catalans i balears. Dues propostes
que es distanciarien en relació amb el caràcter autònom de la primera i integracionista de la
segona (Pradilla, 2004, p. 123-126). A hores d’ara, si contrastem les codificacions acabades d’esmentar, haurem de concloure que les discrepàncies —tot i detectar-se’n
una tendència creixent— encara no són de gruix. Tanmateix, l’alteració en la jerarquia de formes normatives que impulsa l’AVL, sempre afavoridora de les més habituals en terres valencianes, vehicularia una estandardització cada cop menys
convergent amb el diasistema històric. Al primer model l’anomenarem autonomista5 i
al segon unitarista. Entenem que la dialèctica entre ambdues propostes —amb hibridacions freqüents entre els usuaris— és la que marca el debat més actualitzat sobre
(l’ús de) la llengua. Per això, en els apartats que segueixen, els dedicarem una atenció
preferent.
També incorporarem a la nostra anàlisi alguns instruments teòrics que ens poden ser d’utilitat a l’hora d’avaluar aquestes situacions. La proposta de caracterització de la llengua estàndard de Paul Garvin (Garvin i Mathiot, 1956), un clàssic plenament vigent, tindrà un protagonisme destacat. Garvin (1973, p. 25) defineix la
llengua estàndard de la manera següent: «a codified form of language, accepted by
and serving as a model to a larger speech community». Per a l’avinentesa que ens
ocupa, voldríem posar èmfasi sobre el requeriment d’acceptació que recau sobre els
usuaris d’aquesta varietat codificada que esdevé referencial en el marc d’una comunitat lingüística. De fet, el concepte en qüestió el retrobem en bona part dels autors
que s’han interessat pels processos d’estandardització de les llengües (Steward, Kloss,
Haugen, Cooper, Muljacic, etc.). Aquesta reiteració és un indicador clar de la importància que se li ha atorgat des de la teoria sociolingüística. Més endavant ens hi referirem a bastament. D’altra banda, el nostre autor, seguint els postulats fonamen5. Aquesta denominació l’hem manllevada del conflicte normatiu gallec. Correspon a l’autonominació dels partidaris del model aïllacionista, una filosofia lingüística que té com a pedra angular de la
codificació les Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (1982).
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tals del Cercle Lingüístic de Praga, explicita un conjunt de factors que la llengua
estàndard hauria de satisfer. El model presenta dues propietats estructurals —estabilitat flexible i intel·lectualització—, quatre funcions —unificadora, separatista, de
prestigi i de marc de referència— i tres actituds dels usuaris que es vincularien a les
funcions —lleialtat lingüística (unificadora i separatista), orgull (prestigi) i
consciència de la norma (marc de referència). Aquest esquema ens permetrà posar a
prova els dos models en conflicte.

3.2. El model autonomista
El setembre de 1997 l’aleshores president de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, posà en marxa una operació batejada amb el nom de pacte lingüístic. El primer pas va ser encomanar a una entitat aparentment neutral, el Consell Valencià de
Cultura (CVC), un dictamen sobre la llengua dels valencians. El resultat del dictamen, mediatitzat per la dinàmica política ocasionada per la devoció ideològica dels
membres del CVC, va tenir com a conseqüència més destacada la proposta de creació d’una nova institució de referència normativa. Un any més tard s’aprovaria la
Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Tanmateix, les eleccions autonòmiques de 1999 van motivar una aturada del procés
de gairebé tres anys. Finalment, assolit l’acord entre el Partit Popular (PP) i el Partit
Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE) sobre els acadèmics a nomenar, es va aprovar el Decret 8/2001, de 27 de juny, amb la nòmina dels vint-i-un acadèmics de la flamant auctoritas.
Com s’ha dit, a Pradilla (2004, p. 99-126) s’hi pot trobar una primera anàlisi de
l’activitat portada a terme per l’AVL en els dos primers anys de funcionament efectiu. De manera sintètica podríem dir que durant aquest període es van fer públics diversos documents que van aixecar una forta polseguera. Ens referim, en primer lloc,
a la Resolució 10/2002, de 4 d’abril de 2002, en la qual s’atorgava caràcter d’oficials a
un conjunt d’usos gràfics, lèxics i fraseològics «a fi de prioritzar i recuperar solucions
lingüístiques genuïnes». Aquest primer acord normatiu va ser instrumentalitzat ràpidament pel conseller M. Tarancón, que va instar el Consell a adoptar-les com a pròpies (DOGV de 26 d’abril de 2002). La interpretació excloent promoguda pel Govern
valencià va motivar una nova resolució de l’AVL (Resolució 12/2002, de 31 de maig)
on, d’una banda, es desmarcava de l’operació impulsada pel conseller, i, de l’altra, es
reincidia en l’error del primer document i s’ampliava l’exemplificació de la primera
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intervenció. Finalment, en la reunió del 9 de setembre de 2002 s’aprova el document
«Orientacions i suggeriments per a l’elaboració de materials curriculars escrits en valencià». En aquest document, fortament contestat des de diversos sectors del món
cultural, es reprenia la nòmina de doblets i es feia una proposta de distribució per nivells educatius. Deixen-nos destacar, per cloure la síntesi de la primera etapa, que el
procés encetat evidenciava una tendència estandarditzadora clarament localista i
una desatenció preocupant de les demandes fetes des dels sectors culturals històricament compromesos amb la dignificació del valencià (ensenyament, editorials, universitats, etc.). El consens, per tant, no era la principal bondat que regia els acords.
Del període en qüestió, se’n desprenien tot un seguit de cauteles (Pradilla, 2004,
p. 111-112): el debat nominalista, amb la invisibilització del sintagma llengua catalana,
mantenia plena vigència; la formulació el·líptica que avalava (pretesament) la unitat
de la llengua deixava en mans de la interpretació del mot sistema un marge d’ambigüitat innecessari; el model que s’impulsava no es corresponia ben bé amb la «normativització consolidada» a partir de les Normes de Castelló; i, finalment, el nomenament de diversos acadèmics procedents del sector secessionista ens instal·lava en un
paroxisme majúscul.
Certament, la nova institució codificadora no ho està tenint fàcil. Les pressions
polítiques i socials l’han situada a l’epicentre de tot un seguit de debats que qüestionen permanentment la seua independència. Iniciarem la segona etapa amb un episodi que visualitza clarament la tensió existent, ara entre l’AVL i el mateix Govern
valencià. Ens referim a la irrupció intimidatòria del conseller Font de Mora al Ple de
l’AVL el 22 de desembre de 2004. En l’esmentat Ple s’havia d’aprovar un dictamen
que certificaria sense fissures la unitat de la llengua i promouria, en diversos àmbits,
la denominació valencià/català. Després d’aquesta irregularitat democràtica de primer
ordre, el dictamen, aprovat el 9 de febrer de 2005, va perdre part de la contundència
inicial, especialment pel que fa a la denominació composta. Així, l’entitat es posicionava sobre el conflicte onomàstic a favor de la denominació tradicional valencià, això
sí, sense atorgar-li caràcter excloent envers la denominació català. En canvi, la formulació de la unitat lingüística d’acatament obligat per l’Administració valenciana, segons la nostra opinió, mereixeria ser interpretada en clau de veritable esdeveniment
històric, ja que el marge d’ambigüitat denunciat anteriorment desapareix en enumerar els territoris del sistema lingüístic de pertinença:
D’acord amb les aportacions més solvents de la romanística acumulades des
del segle XIX fins a l’actualitat (estudis de gramàtica històrica, de dialectologia, de
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sintaxi, de lexicografia...), la llengua pròpia i històrica dels valencians, des del punt
de vista de la filologia, és també la que compartixen les comunitats autònomes de
Catalunya i de les Illes Balears i el Principat d’Andorra. Així mateix és la llengua
històrica i pròpia d’altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó (la franja oriental
aragonesa, la ciutat sarda de l’Alguer i el departament francés dels Pirineus Orientals). Els diferents parlars de tots estos territoris constituïxen una llengua, és a dir,
un mateix «sistema lingüístic», segons la terminologia del primer estructuralisme
(annex 1) represa en el Dictamen del Consell Valencià de Cultura, que figura com
a preàmbul de la Llei de Creació de l’AVL.

Tanmateix, la continuació d’aquest paràgraf ens situa en un nou debat a propòsit de l’encaix de la proposta codificadora de l’AVL en el marc general de la llengua
catalana:
Dins d’eixe conjunt de parlars, el valencià té la mateixa jerarquia i dignitat que
qualsevol altra modalitat territorial del sistema lingüístic, i presenta unes característiques pròpies que l’AVL preservarà i potenciarà d’acord amb la tradició lexicogràfica i literària pròpia, la realitat lingüística valenciana i la normativització
consolidada a partir de les Normes de Castelló.

Efectivament, a dia d’avui comptem ja amb dues obres que ens permetran caracteritzar amb més precisió la filosofia estandarditzadora de l’AVL: el Diccionari ortogràfic
i de pronunciació (2006a) i la Gramàtica normativa valenciana (2006b). A falta d’estudis detallats
sobre l’abast real dels desencontres normatius amb el corpus prescriptiu de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, en farem una caracterització sintètica
tenint en compte les diverses opinions que hem recollit i les exploracions pròpies
sobre les obres esmentades.
Sens dubte l’obra que ha generat més crítiques ha estat el Diccionari ortogràfic i de
pronunciació. D’entrada és important que destaquem que, en principi, no es tracta del
referent normatiu del lèxic. Aquesta funció estaria reservada al futur Diccionari normatiu valencià (DNV). Per tant, passarem per alt la confusió que genera l’absència de definicions o de les necessàries marques de registre. Tanmateix, el gruix d’entrades que
acull —vuitanta mil— i algun comentari a la premsa del president de la Secció de
Lexicografia i principal impulsor del treball, Jordi Colomina («Los valencianos ya podemos ir a la peluquería», Levante, 12 de juliol de 2006), ens fa pensar que l’inventari
lèxic del DOPV constituirà la base del futur DNV. Si això fos així, la proposta lèxica
presentaria tres criteris que alterarien la praxi normativa vigent:
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a) Col·loquialització de la norma lèxica.
b) Actitud (molt) oberta a la incorporació de castellanismes.
c) Reubicació de formes en el repertori lingüístic.
La imbricació dels tres criteris fa difícil la seua avaluació per separat. Així, d’una
banda, la col·loquialització és a la base de la incorporació de castellanismes, i, de l’altra, la proximitat del mot serà un dels criteris de preeminència en el replantejament
del repertori. Vegem-ne alguns exemples.6
La col·loquialització de la norma es pot exemplificar amb l’acceptació dels sufixos -ea (malea, vellea, rapidea) i -iste (distinció de masculí: artiste, col·leccioniste, raciste), i la
introducció de variants formals del tipus albargina, peixca i llamentable. Precisament
aquest darrer mot figura en el títol d’un dels articles més crítics amb el DOPV. Ens referim a «El “llamentable” paperot de l’Acadèmia», de Francesc Esteve (El Temps, 10 d’octubre de 2006). En reproduirem un fragment:
Ja es pot dir «llegítim», «llegítimament», «llegitimar» o «llegitimitat» (al costat
dels corresponents en l-) però, per algun motiu desconegut, no són lícits uns esperables «llegitimació», «llegitimador», «llegitimari» ni «llegitimista» (o «-iste»), que
van només amb l- inicial. El DOPV dóna entrada a «llament» (però no a «llamentació» ni a «llamentós», que s’han de dir «lamentació» i «lamentós») i també al verb
«llamentar», del qual no és possible derivar «llamentable», «llamentablement», que
cal fer amb l-. Amb «llògic» —fent un trist homenatge al seu significat— ocorre
una cosa semblant: es recull com a adjectiu («llògic» i «illògic») i adverbi («llògicament»), però no per a la disciplina de la «lògica».

La incorporació de castellanismes s’ha efectuat d’una manera generosa: enterar-se,
flexo, pepites, morbo, xillar, xorro, apertura, barco, sapo, palmito, xorra, enfermer, flato, desfrutar, desterro, enterro, acondicionat, empollar, manguera, ensaig (i ensajar), tebeo, passota, toldo, rabo, arrastrar, manto, golfo, pata, patada, tio, trago, toldo, peluqueria, peluca, peluquí, basto, puto, capritxo, curro, catarro,
carromato, monyica, avort, xivar-se (però no xivato), alcançar (però no alcanç), aplaçament (però
no aplaçar), atmòsfera, pito, membret, robo, gasto, pago, ama (femení de amo), apretar (i apretó), escap,
panaderia, fiambre (i fiambrera), despedir, desperdici, xiste, nóvio, borrar, enterar-se, etcètera.7
6. Ens centrarem únicament en la norma escrita i deixarem les consideracions sobre l’ortologia
per a millor ocasió.
7. Entre els mesos de juny i novembre de 2006, el fòrum electrònic de debat Migjorn es va fer ressò d’un bon grapat d’aportacions a propòsit del nou DOPV. Aprofito l’avinentesa per a regraciar Joan
Mascarell, de qui he aprofitat bona part dels castellanismes que figuren en aquesta llista.
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Finalment, ens referirem al replantejament del repertori estilístic. En la introducció del DOPV se’ns presenten els criteris d’elaboració que l’han inspirat. En relació amb la tipologia d’entrades, se’n consideren de tres tipus: principals, secundàries i no
recomanades. Les principals, formulades sense remissions a cap altra entrada, són les que
haurien de definir la varietat referencial valenciana per excel·lència. Les secundàries,
presentades en segon lloc a la vora de les principals, solen ser formes territorials
—sovint compartides per altres varietats occidentals— no acceptades per la normativa vigent («la normativa consolidada a partir de les Normes de Castelló»). Bona part
dels casos exemplificats anteriorment en el criteri de col·loquialització de la norma
són catalogats com a variants secundàries. I, finalment, tenim les no recomanades
per als usos formals valencians. Es tracta de variants o bé massa locals (dumenge, giner,
cremà, plantà, reïna, etc.) o bé que «s’han fixat modernament a partir d’una forma poc
ajustada a l’etimologia i a la fonètica històrica o provenen d’evolucions no compartides pel valencià (com ara cartró, bàlsam, amarar, cop, càntir, pop, etc.)» (AVL, 2006a, p. XII).
Aquestes entrades remeten a les principals (cartó, bàlsem, amerar, colp, cànter, polp, etc).
Val a dir que sota aquesta etiqueta apareixen un bon grapat de mots estigmatitzats
pel secessionisme (del tipus endavant, rodó, substantius acabats amb el sufix -us com serotipus, arquetipus, etc.) en la seua dèria «descatalanitzadora».
La Gramàtica normativa valenciana constitueix la segona gran aportació codificadora
de l’AVL. Segons la nostra opinió, en aquesta obra el tarannà particularista del DOPV
s’atenua notòriament. Hom podria catalogar-la, d’entrada, com una obra prescriptiva que segueix la tradició fabriana i s’afegeix a la compleció gramatical iniciada pels
estudiosos valencians després de les Normes de Castelló.8 Si haguéssem de cercar-hi un
referent, sens dubte la Gramàtica valenciana de Manuel Sanchis Guarner seria el treball
més afí. La novetat del treball en relació amb el model escrit majoritari al País Valencià la trobem en la priorització sistemàtica de les formes orals valencianes, encara
que de vegades no siguen les de més prestigi literari. Un parell de casos paradigmàtics
serien la preferència pels demostratius sense reforçar (est[e], esta, estos, estes) i per l’increment incoatiu en -i (<ISC) a les persones 2, 3 i 6 del present d’indicatiu (servixes, servix, servixen).9 Com és sabut, en la llengua literària i administrativa del Regne de València des de la darreria del segle xv les formes clarament majoritàries eren els
8. La referència en la introducció de la GNV a Pompeu Fabra com a iniciador de la tasca codificadora és una bona notícia. No s’ha d’oblidar que en la major part de la documentació generada per l’AVL
el fet de situar el punt de partida en les Normes de Castelló invisibilitza la figura del principal impulsor de
la normativització de la llengua catalana (i de la institució, l’IEC, que la va auspiciar).
9. I a la 1 (servixo) dels parlars de base tortosina del nord valencià.
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demostratius reforçats i l’increment incoatiu en -e (<ESC). Un cas semblant seria el
patrocini dels plurals etimològics en -ns dels mots procedents dels antics proparoxítons llatins (hòmens, jóvens, màrgens), malgrat que en els parlars valencians (i també
nord-occidentals i alguna varietat baleàrica) només conserven la nasal etimològica
els mots més freqüents. També es poden trobar aportacions interessants sobre fenòmens poc treballats, com els usos de la preposició composta com a i la distribució
d’usos del duet al/en davant d’infinitiu temporal.
Es tracta, en definitiva, d’una obra que és el resultat del consens entre les diferents sensibilitats lingüístiques que conviuen a l’AVL.10 Val a dir que la nova jerarquia de formes, en casos conflictius com els esmentats anteriorment, el lector només la visualitza a partir del model de llengua en què s’ha redactat la gramàtica. Ens
sembla, doncs, un treball ponderat on la influència del president de la Secció de
Gramàtica, Antoni Ferrando, i del responsable principal de la redacció de l’obra, Manuel Pérez Saldanya, ha permès, si no reconduir, almenys assuavir la deriva particularista iniciada a partir de la publicació del DOPV. Tot seguit, assajarem una caracterització del model autonomista a partir de l’instrument teòric formulat per Garvin
(Garvin i Mathiot, 1956).
Començarem per les propietats de la llengua estàndard: estabilitat flexible i intel·lectualització. Totes dues propietats estan relacionades estretament: posen atenció en la
necessitat de superar la fase de codificació d’una llengua tot propiciant una compleció sintàctica i lèxica i una diversificació estilística que augmente el rendiment funcional. En aquest sentit, el model autonomista, situat de ple en la formalització de la
codificació, encara no ha pogut gaudir d’una vehiculació adequada. La manca de
consens amb els agents culturals i la interpretació en la línia més localista de l’Administració són obstacles que actuen en direccions oposades.
Quant a les funcions de la llengua estàndard i les actituds que s’hi associen, és
evident que el model en qüestió vol potenciar una varietat referencial que esdevinga
una síntesi superadora dels parlars situats entre el Sénia i el Segura. La fórmula adoptada s’explicita a bona part dels documents i treballs relacionats amb la codificació
que surten de l’AVL (2006a, p. 10, i 2006b, p. 14): [té com a objectiu] «[l]a recuperació i
la promoció de les formes valencianes genuïnes, vives, ben documentades en els clàssics i avalades per l’etimologia i la tradició literària i lexicogràfica». La funció unifica10. La mateixa presència d’un apartat dedicat a l’article neutre lo i els equilibris en la redacció
d’aquest punt per tal de concloure que algun ús amb valor abstractiu «és acceptable en aquells contexts
orals o escrits en què es fa o es representa un ús espontani del llenguatge» (p. 128) són mostres fefaents
del debat que devia suscitar entre els membres de la Secció de Gramàtica.
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dora pretén establir, doncs, un vincle simbolicoafectiu entre els parlants valencians i
pren suport en el discurs de l’autenticitat. La genuïnitat de les formes seleccionades
ha quedat ben exemplificada en la tendència a la col·loquialització de la norma lèxica
(DOPV) i en el replantejament del repertori estilístic (DOPV i GNV). L’alteració de la
ubicació de formes en el repertori funcional, és, sens dubte, l’operació estandarditzadora de més calat de l’AVL. La priorització de noves formes, una part de les quals anteriorment associades a l’àmbit de l’espontaneïtat expressiva, ha motivat un trasbals
del sistema de connotacions vigent prou important.
La funció separatista actuarà conjuntament amb la funció unificadora per tal de
definir els límits amb l’alteritat. En situacions de minorització lingüística, vetlar per
l’autonomia estructural del propi codi és un requeriment ineludible. Per tant, segons la nostra opinió, el plantejament lexicogràfic del DOPV en relació amb l’acceptació generosa de castellanismes ens sembla un contraexemple de bona pràctica
estandarditzadora. Aquest plantejament, vinculat a la col·loquialització de la norma, ens fa la sensació que entén la interferència lingüística com un llast inevitable,
que s’ha d’assumir si volem garantir la identificació de l’usuari amb el model formal.
A propòsit d’això, voldríem advertir el lector que aquest capteniment retroalimenta
una actitud de resignació semblant cap a la interposició dels usos de la llengua dominant. Lamuela (1994, p. 163), tot relacionant els conceptes d’«elogi de l’espontaneïtat» i «elaboració involutiva» a propòsit de l’estandardització de llengües subordinades, fa una reflexió que no hauríem d’obviar:
Quan els objectius de la promoció de la llengua no són clarament definits i el
seu establiment és improbable, el discurs d’exaltació de l’espontaneïtat acompanya
i justifica el procés d’elaboració involutiva. Al marge de l’establiment, l’elaboració
autònoma esdevé un luxe inabastable.

El tarannà estandarditzador que es desprèn del DOPV i de la GNV, pendent encara de la validació que hauria d’arribar de la prova de l’ús, planteja una incògnita cabdal en relació amb la convergència amb la resta de l’«àmbit lingüístic compartit».11
De moment, la legitimació d’una part de la interferència lingüística, d’una banda, i la
reclusió d’un bon grapat de formes lingüístiques procedents del model català —algunes d’una gran productivitat textual— a un nivell de formalitat més baix o sim11. «Àmbit lingüístic compartit» i «llengua compartida» són les fórmules emprades amb més freqüència per tal d’evitar el sintagma «llengua catalana».
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plement fora de la varietat formal (formes no recomanades), de l’altra, ens plantegen
seriosos dubtes envers la varietat de contrareferència sobre la qual actua la funció separatista. L’objectiu d’harmonitzar el principi de recuperació i potenciació de les solucions valencianes genuïnes amb el que proposa «[l]a convergència amb les solucions
adoptades amb els altres territoris que compartixen la nostra llengua, a fi de garantirne la cohesió pertinent» (AVL, 2006a, p. X, i 2006b, p. 14) a hores d’ara no sembla de fàcil assoliment, de manera que el desideràtum esdevé una formulació retòrica. En
aquest sentit, convé recordar que aprofundint en la col·loquialització del model el
que es potencia és l’especificitat i no la convergència.
La funció unificadora i la separatista estan fortament vinculades a l’autoassignació de grup lingüístic per part dels membres de la col·lectivitat. Ara bé, en situacions
de subordinació és important destacar que la percepció sol estar distorsionada per la
mateixa situació d’infravaloració de la llengua. Efectivament, en l’àmbit del secessionisme el desconeixement del valencià d’una part dels seus acòlits no és cap obstacle
per a la defensa abrandada de la seua individuació. No ens ha d’estranyar, doncs, que
la ideologització de les diferències interterritorials en un marc d’incomunicació, encara que siguen escasses, afavorisca la percepció individuada. D’altra banda, l’actitud
associada a totes dues funcions és la de lleialtat lingüística. Hom parteix de la hipòtesi que només des de la identificació amb el propi codi es pot plantejar l’increment de
la funcionalitat social de la llengua. Arribats en aquest punt, voldríem alertar del
perill que suposaria per a la vitalitat de la llengua la generació d’adhesions estrictament simbòliques. Caldrà estar atents, doncs, a les actituds que potencia aquesta estratègia estandarditzadora.
La funció de prestigi correlaciona la intervenció planificadora en els vessants del
corpus i de l’estatus. Així, la valoració de la varietat estàndard com a instrument de
les societats desenvolupades és imprescindible per a l’extensió dels usos a situacions
comunicatives ocupades per la llengua dominant. En situacions de minorització
com la que ens ocupa, és peremptori intervenir en la millora de la matriu valorativa
de la llengua. I en aquesta millora, tot siga dit de passada, la responsabilitat fonamental recau en les elits que detenen el poder. Això no vol dir, però, que la fesomia de la
varietat formal no hi tinga res a veure. Segons la nostra opinió, la tasca dels responsables del procés d’estandardització lingüística valencià no pot obviar la necessitat
d’establir una distància suficient entre els usos col·loquials i els formals. Si no s’estableix una gradació d’usos modelitzats, no hi ha repertori lingüístic. I un model que
s’identifique en excés amb la col·loquialitat difícilment serà percebut com una eina
comunicativa de prestigi. A més, el domini d’una varietat formal, diferenciada de la

001-098 El llibre i la lectura

23/7/07

12:59

Página 89

L’ESTANDARDITZACIÓ LINGÜÍSTICA AL PAÍS VALENCIÀ

89

parla habitual i apresa mitjançant algun tipus d’instrucció, és imprescindible per a
l’activació de la funció discriminant, un requeriment clau per a la superació d’una situació de minorització lingüística.
Finalment, l’actitud que s’associa a la funció de prestigi és l’orgull. L’usuari de
la llengua ha de potenciar la lleialtat lingüística des de l’autoestima. Ara bé, l’orgull
s’ha de projectar sobre un model formal que satisfaça funcions simbòliques, però
també —i sobretot— instrumentals. A propòsit d’això, ve a tomb un nou episodi, també protagonitzat pel conseller de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana. Efectivament, Alejandro Font de Mora, en una mostra més del paroxisme que
ens genera l’actuació institucional en matèria lingüística, el 13 de novembre de 2006
va fer pública la renúncia a utilitzar el valencià en la seua intervenció davant el
Consell de la Unió Europea. Encara ressonava la petició vehement dels consellers
Gonzàlez Pons i Amor, membres del mateix Govern, exigint que el valencià fos
present a la Unió Europea... Amb aquest panorama a l’horitzó, tenim seriosos
dubtes sobre el prestigi que pot generar el model autonomista, si més no en els sectors més compromesos amb la tasca ingent d’assolir la normalitat lingüística per al
valencià. A més, una varietat formal tan permissiva amb la interferència lingüística
i amb un horitzó de convergència lingüística tan afeblit difícilment pot encaixar
amb la sensibilitat unitarista d’aquests sectors socials tan determinant per al futur
de la llengua.
La funció de marc de referència porta associada l’actitud de consciència de la
norma. Ara bé, l’existència d’una codificació que regule la correcció lingüística és un
pas necessari però no suficient per tal que la referencialitat de la varietat normativitzada siga òptima. Cal, a més, atorgar a la llengua un valor d’ús general. D’aquesta
manera es completarà un procés que, segons Lamuela (1984, p. 75), mostra diverses
fases: unitat formal (llengua codificada), completesa formal (llengua elaborada) i diferenciació estilística (llengua estandarditzada). Un procés que, especialment en els
contextos de subordinació, ha de garantir el funcionament autònom de la llengua.
D’altra banda, el requeriment d’acceptació (de la norma i de la varietat estàndard
que s’està conformant a partir de la seua vehiculació) serà determinant per a la validació del procés. Sense temps suficient per a sotmetre el model autonomista a la prova de l’ús, poca cosa podem dir encara sobre l’abast de l’acceptació social que concitarà. Al seu favor hi juga l’investiment d’oficialitat des de l’ordenament jurídic
domèstic, una catalogació que permet aprofitar els importants ressorts de l’Administració per a sancionar el model en àmbits fonamentals (Administració, ensenyament, mitjans de comunicació, etc.). Tanmateix, la persistència d’una contestació
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gens negligible des de diversos àmbits, tant particularistes (secessionisme)12 com unitaristes (el món editorial, una part important dels professionals de l’ensenyament,
universitats, etc.), unida a la instrumentalització constant per part del Govern valencià, no augura un camí plàcid. A propòsit d’això, no voldríem passar per alt que la
implementació de la proposta de l’AVL per part de les institucions del Govern autonòmic, sempre en la línia més localista, ha generat episodis de censura del tot intolerables.13

3.3. El model unitarista
La irrupció de l’AVL, amb tot el rebombori mediàtic que l’ha acompanyada, ha generat la percepció entre el gruix de la població que des de les Normes de Castelló del 1932
al País Valencià no hi ha hagut cap tipus d’intervenció codificadora. Certament, les
diferents aportacions que s’han anat succeint no han tingut una cobertura legal
autòctona, però han propiciat una reflexió permanent al voltant de la conformació
d’un model formal que ens ha ofert una producció cultural molt important. La
compleció de les normes (estrictament ortogràfiques) del 1932 va tenir en Manuel
Sanchis Guarner, Carles Salvador i Enric Valor els seus màxims exponents. El primer, amb la seua Gramàtica valenciana (1950), posa les bases de la doctrina batejada amb
el sintagma policentrisme convergent. Carles Salvador, un any més tard, avançarà en la
convergència propugnada des de la seua Gramàtica valenciana (1951). I, finalment, Enric
Valor clourà el procés amb la publicació del Curso medio de gramática catalana referida especialmente al País Valenciano (1973). En aquest període, el policentrisme retòric, formulat
pel mateix Fabra, va anar perdent força a favor d’un plantejament monocèntric que
mantindria la composicionalitat originària i potenciaria el polimorfisme en funció
del tractadista de torn.
La dècada dels vuitanta introduirà un nou factor que donarà inici a un replante12. A http://www.racv.es/, hom pot consultar el document Informe de la RACV sobre la Gramàtica normativa valenciana de l’AVL. Constitueix una crítica furibunda als principis que han regit l’elaboració d’aquesta
obra.
13. Un cas força revelador del tarannà institucional ha estat la imposició política del model als
col·laboradors de la publicació Lletres Valencianes, la revista de la Direcció General del Llibre i Biblioteques
de la Generalitat Valenciana a partir del número 17. Aquesta decisió va motivar la renúncia de catorze
col·laboradors habituals (vegeu l’article «El PP censura “Lletres Valencianes”», signat per les catorze
persones afectades per l’afer, publicat a Levante el 6 d’octubre de 2006).
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jament en el repertori lingüístic que s’anava conformant. Ens referim a l’accés de la
llengua a l’ensenyament, l’Administració i els mitjans de comunicació. Aquest
eixamplament funcional hauria de permetre que la llengua sortís dels àmbits literaturitzants i de militància nacionalista, fet que es volia abordar des d’un model que
privilegiés l’eficàcia comunicativa. La dialèctica entre la col·loquialitat i la formalitat
va començar a produir les primeres tensions, especialment importants en el món de
l’ensenyament. Amb aquest nou context comunicatiu a l’horitzó, la Generalitat Valenciana i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana van publicar, el 1995, la
Gramàtica valenciana, els Verbs valencians i el Diccionari valencià.
Com és sabut, l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana va ser el gran
derrotat en l’operació de pacte lingüístic. La seua vinculació inequívoca amb l’Institut d’Estudis Catalans devia pesar força en la marginació institucional de què ha estat
objecte. Així i tot, l’esmentada institució ha iniciat una nova dinàmica en què pretén
assumir de fet la influència que se li ha negat de dret. De les publicacions previstes, a
hores d’ara es pot consultar la Guia d’usos lingüístics, 1: Aspectes gramaticals (2002). Segons
la nostra opinió, es tracta de la versió més solvent i actualitzada del model unitarista.
S’ha concebut com una síntesi de les diverses aportacions gramatogràfiques que han
seguit la línia de convergència abans apuntada i aborda l’enfocament diasistemàtic
des de l’adequació sociopragmàtica. Tot seguit assajarem una caracterització sumària del model que proposa de la mà de la proposta de Garvin (Garvin i Mathiot, 1956).
D’entrada, convé no perdre de vista que la inestabilitat de la codificació al País
Valencià arrossega una dinàmica històrica de conflictivitat social associada a una feblesa dels usos que barra el pas a qualsevol procés sòlid d’anivellament lingüístic. En
aquesta conjuntura, el model unitarista s’ha anat bastint mitjançant una negociació,
sovint implícita, sobre la diversitat de variants a l’abast entre els usuaris de la llengua.
Val a dir que al tombant del mil·lenni, el model ja havia aconseguit un grau d’estabilització notable, si més no pel que fa a la codificació ortogràfica i gramatical. Estaríem
parlant d’una codificació endonormativa integracionista (Pradilla, 2004, p. 123-126). No ens ha
d’estranyar, doncs, que la referència en la llei de creació de l’AVL a la «normativització consolidada a partir de les Normes de Castelló» s’entengués com una al·lusió directa
a la varietat formal en qüestió. Les propietats de la llengua estàndard, estabilitat flexible
i intel·lectualització anaven fent camí a l’hora de conformar el model que havia de satisfer les necessitats comunicatives d’uns usuaris que havien apostat decididament per
la dignificació de la llengua. A més, no és sobrer recordar que el model unitarista ha
monopolitzat les aules des de l’accés del valencià a l’ensenyament.
El model unitarista, talment com l’autonomista, ha operat sobre la llengua per
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tal de singularitzar algunes peculiaritats de la varietat valenciana. Des d’aquest punt
de vista, hom podria afirmar que no està exempt del valor de solidaritat grupal que
s’ha atribuït al model autonomista. La funció unificadora, doncs, prendrà com a unitat
d’actuació el conjunt de parlars valencians. La funció separatista, en canvi, variarà
substancialment en relació amb el plantejament del model en contrast. Ara, el model de contrareferència no oferirà cap dubte, serà la llengua castellana, i, alhora, s’activaran tot un seguit de traces lingüístiques convergents amb la resta del diasistema
català. Amb aquesta selecció de formes queda clar que l’alteritat no inclou les varietats del mateix sistema lingüístic, les quals aportaran variants que no pateixen cap tipus d’estigmatització entre uns usuaris que no les consideren alienes. El concepte de
genuïnitat, amb aquest eixamplament de la comunitat de parla, adquireix una nova dimensió. D’altra banda, l’actitud associada a les funcions esmentades, la lleialtat
lingüística, pren suport en l’acció combinada d’una proposta que permet satisfer la
demanda d’especificitat normativa sense renunciar als avantatges d’ampliar l’abast
del mercat cultural. En definitiva, la identificació de l’usuari amb el model, un valor
important de caràcter simbolicoafectiu, s’equilibrarà amb un considerable augment
de l’estimació d’ús, un valor instrumental no menys destacat.
Amb la proposta unitarista, l’activació de la funció de prestigi sembla garantida.
L’aval d’una codificació concebuda sota el requisit de satisfer un funcionament
estructural autònom és fora de tot dubte. Alhora, la vinculació a una comunitat que
actua de focus d’irradiació cultural, amb un procés de normalització lingüística decidit, hauria d’activar l’actitud d’orgull. D’altra banda, si més no tècnicament, el model unitarista estableix una distància raonable entre la col·loquialitat i la formalitat.
La distinció pragmàtica oral-escrit opera de manera determinant a l’hora d’ubicar les
formes del repertori lingüístic.
Pel que fa a la funció de marc de referència, el model unitarista ha operat sobre
la normativa fabriana mitjançant un procés d’adaptació a la varietat geogràfica. De la
seua mà, el valor d’ús de la llengua, en un context sociolingüístic força deficitari, s’ha
vist incrementat amb l’accés a nous àmbits. Ha passat, doncs, la prova de l’ús. I ho ha
fet amb la reprovació visceral dels sectors particularistes i l’acceptació entusiasta dels
sectors unitaristes. Al bell mig d’aquests dos bàndols, la societat no acaba de tenir
una clara consciència de norma, això és, d’un referent indiscutit de correcció. Associar aquesta manca de consciència de norma a un hipotètic rebuig general del model
unitarista ens sembla del tot injust. Més aviat caldria cercar responsabilitats en la
desídia institucional a l’hora d’escometre amb convenciment el procés de redreçament lingüístic autòcton.
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3.4. Corol·lari
Tradicionalment el conflicte lingüístic valencià s’ha presentat com una pugna ocasionada pel desacord sobre la filiació i la codificació de la llengua. En realitat, però, aquest
debat ha amagat les discrepàncies socials sobre l’estatus de funcionalitat que hom preveu per a la llengua històrica i territorial dels valencians. La nostra pròpia història,
doncs, ens ha alliçonat insistentment a propòsit de la indefectible vinculació del debat
sobre la varietat estàndard (planificació del corpus) amb l’horitzó de normalitat que es
vol per a la llengua (planificació de l’estatus). Abordar amb rigor el procés d’elaboració
de la varietat referencial valenciana implica, doncs, assumir la condició de minorització que es desprèn d’una funcionalitat comunicativa extraordinàriament deficitària.
Prendre consciència d’aquesta situació i participar d’una actitud inequívocament favorable al seu capgirament ens sembla un punt de partida innegociable.
Superat (si més no aparentment) el debat sobre la filiació de la llengua, actualment la disputa s’ha desplaçat a l’àmbit del model referencial que ha de gestionar la
formalitat comunicativa. Les dues opcions majoritàries, l’autonomista i la unitarista,
reconeixen la pertinença a un diasistema més gran. En la primera la denominació
amb què el designen defuig el conflicte onomàstic amb formulacions eufemístiques
(llengua compartida, idioma comú, etc.), mentre que en la segona la denominació acadèmica llengua catalana és clarament majoritària. Aquesta referència als glotònims emprats
ens permet reprendre l’eix estandarditzador de què ens hem servit a l’hora de caracteritzar els diferents models que tenen a disposició els usuaris valencians de la llengua. Els pols extrems estarien ocupats, d’una banda, per la proposta individuadora
per excel·lència, això és, el model secessionista, i, de l’altra, per un posicionament de
màxima convergència, l’adopció del model territorial més difós a Catalunya. Quant
als glotònims emprats per a la designació de la varietat autòctona, la proposta autonomista mostra una sintonia clara amb la secessionista. Així, els sintagmes llengua valenciana i idioma valencià són els més habituals. Paral·lelament, la proposta unitarista
coincideix amb el model de convergència màxima amb la utilització de les denominacions valencià (però no llengua valenciana) i català (o llengua catalana). Totes dues opcions, a més, prenen suport en una elaboració que destaca l’especificitat de la varietat
valenciana. Es privilegia, doncs, el component de solidaritat grupal del concepte de
lleialtat lingüística. Ara bé: mentre que el plantejament unitarista aposta per una selecció de formes convergents amb la resta del diasistema, la proposta autonomista privilegia sistemàticament les formes valencianes. Finalment, quant al tractament de la
interferència lingüística, la influència del pol de convergència extrema determina
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una actitud de rebuig a l’acceptació de castellanismes des del model unitarista,
mentre que en el model autonomista l’atracció del pol individuador n’afavoreix l’acceptació. Si la presència de la llengua dominant en l’estructura formal del valencià i
en el seu sistema estilístic s’incrementés, s’hauria d’aprofundir en la consideració de
la noció d’il·laboració (Abbausprache) de Lamuela i Murgades (1984, p. 58), això és, el procés evolutiu d’adaptació a la llengua castellana. Podríem trobar-nos de ple amb un
procés d’interferència propiciat des de la mateixa elaboració del model que contribuiria a la consolidació del procés de substitució lingüística.
A l’hora de valorar quina de les dues propostes vigents s’adequa millor a l’ecosistema lingüístic valencià, serà determinant contrastar les necessitats comunicatives
que cada opció preveu satisfer. Això ens donarà una idea de l’horitzó de funcionalitat que es reivindica per a la llengua. D’entrada, des d’un punt de vista estrictament
instrumental, ens resulta difícil acceptar la renúncia a gaudir dels avantatges que suposa participar en un mercat i un univers referencial com el que ofereix la catalanofonia. Pretendre participar-hi amb una retòrica sobre la convergència lingüística, però
des d’una proposta amb desajustaments en la mateixa codificació, no ens sembla el
millor camí. D’altra banda, entenem que el requeriment d’acceptació (i gestió)
autòctona del model autonomista respon a unes demandes socials reals (i no només
a una instrumentalització política). Tanmateix, ens agradaria deixar dit que el criteri
amb què es pretén afavorir la validació social de la proposta, això és, la identificació
de l’usuari amb el model, és extraordinàriament permeable a la ideologia. El ventall de
preferències entre els usuaris valencians, com s’ha vist, és molt ample, i fins i tot
s’hauria de preveure, en un context de subordinació com el nostre, que una part
gens menyspreable de la població s’identifique exclusivament amb el castellà, per a
un determinat sector l’única llengua que té cabuda en la formalitat. En aquestes
condicions, l’acceptació generalitzada d’un model, el que siga, no serà una tasca fàcil.
El model autonomista, en l’àrdua tasca de negociació permanent entre les diferents sensibilitats [socio]lingüístiques que conviuen en el si de l’AVL, ha acabat esdevenint una síntesi que recull els principis fonamentals del secessionisme (individuació, col·loquialització de la norma i legitimació de la interferència lingüística) i els
projecta sobre la codificació fabriana. Tanmateix, aquesta operació, les dificultats
tècniques de la qual són evidents, ha acabat generant un conflicte amb el corpus
prescriptiu de l’IEC, en principi no previsible. En aquest sentit, la referència a la «normativització consolidada» de la Llei de creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ens hauria de fer reflexionar sobre la mateixa legalitat de l’orientació lingüística
patrocinada pel DOPV.
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Segons el nostre parer, una de les qüestions més preocupants del model autonomista la constitueix la confusió que genera el reajustament estilístic que promou.
Amb l’accés a la primera línia de la formalitat de formes catalogades anteriorment
com a col·loquials i l’obertura a l’acceptació d’interferència lingüística, els agents culturals que havien protagonitzat la lluita per la dignificació de la llengua (els sectors
universitaris, el món de l’ensenyament i l’àmbit editorial) han vist impugnat el seu
capteniment lingüístic massa radicalment. A propòsit d’això, hem cregut convenient
reproduir les paraules de Jordi Colomina en una entrevista al diari El Punt (28 de juny
de 2005). Interpel·lat per la previsible renúncia a la precisió i a la disciplina (?) que podria suposar la inclusió en el DOPV d’un ventall tan ample d’opcions, contesta:
Gens ni miqueta. Li puc assegurar que els que pensen així —el sector més «unitariste»— podran continuar escrivint amb la mateixa precisió i disciplina que ara,
perquè totes les seues opcions són reconegudes en el DOPV i en la Gramàtica normativa valenciana (que ja tenim pràcticament acabada). L’únic que canviarà és que les
seues opcions —que fins ara eren les úniques «correctes»— ara, en alguns casos
—molt pocs—, passen a ser considerades secundàries o no recomanades (quan no
són formes clàssiques ni vives en valencià), però perfectament «correctes». I per
l’altra banda, els seguidors de les normes del Puig podran continuar escrivint pràcticament les mateixes formes que usen ara (en molts casos considerades per l’AVL
secundàries i en alguns no recomanades), amb la condició d’adoptar les grafies
consolidades després de dos dècades d’ensenyança del valencià a l’escola.

Aquestes paraules, si no errem en la interpretació, trivialitzen extraordinàriament un requeriment central dels actuals enfocaments comunicatius: l’adequació sociopragmàtica. Com és sabut, el funcionament normal de tota llengua exigeix a les diverses
formes lingüístiques del repertori comunicatiu una assignació de connotacions ben
precisa. Aquest univers de connotacions l’han de compartir tots els membres de la comunitat lingüística i ha de contribuir a la configuració d’un sistema estilístic ben pautat. En aquest sentit, la utilització que fa Colomina del concepte de correcció per tal de
justificar el manteniment pràcticament inalterat de la praxi lingüística que tradicionalment ha portat a terme la diversitat d’usuaris de la llengua ens sembla del tot desafortunada. I, tot siga dit de passada, contrària al seguiment de la jerarquia de formes
que proposa el mateix model autonomista.
Segons la nostra opinió, l’acceptació d’una determinada varietat referencial no
es pot concebre sense una consciència prèvia de comunitat lingüística. Més encara, el
caràcter unitari del model només tindrà sentit des d’una interacció profunda entre
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els membres de la comunitat anhelada. Aquí rau el veritable moll de l’os de la qüestió. La nostra devoció unitarista, fonamentada en la consideració que és l’aposta més
vàlida per a la subversió de l’estatus de minorització del valencià, no ens impedeix reconèixer les dificultats creixents amb què s’enfrontarà la difusió del model que defensem si persisteix l’actual conjuntura política. Tenim plena consciència, doncs,
que equilibrar la pròpia individualitat dins del conjunt del diasistema, en les condicions d’autisme cultural que ha impulsat el Govern conservador valencià des del seu
accés al poder, ha esdevingut una tasca certament complexa.
No voldríem acabar, però, sense fer avinent al lector una certa sensació d’incomoditat davant la visió taxonòmica que hem propiciat en les línies precedents. Ens fa
la impressió que pot motivar una interpretació excessivament frontista de dues opcions que, tot i defensar filosofies lingüístiques diferents, estan més pròximes del que
el nostre discurs matisat pot fer pensar. Sens dubte, els dos grans models en discussió
estan pagant el peatge d’una percepció que els associa, de vegades acríticament, als
extrems de l’eix d’estandardització. Això motiva que massa sovint vegen hipotecada
la seua solvència amb l’adjudicació tendenciosa de les maldats lingüisticoideològiques atribuïdes de manera creuada als seus pols d’atracció.14 Siga dit, doncs, que la
intersecció de totes dues propostes mostra, si més no de moment, una zona de
contacte de gran magnitud. Aquesta zona comuna deu tenir alguna cosa a veure
amb el capteniment, molt sovint aliè a les cabòries estandarditzadores que han motivat aquest article, d’uns usuaris que continuen fent camí des d’una transacció
constant de formes. Una actitud negociadora que potser hauríem de començar a explorar tots els qui tenim alguna responsabilitat en la gestió tècnica de la llengua catalana.
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La lectura i la consulta de diccionaris generals
Josep M. Mestres
Lingüista i traductor intèrpret jurat

1. Introducció
Els diccionaris de definicions en general i els diccionaris generals impresos en concret
són, òbviament, llibres. Recordem que el diccionari és l’«obra que recull els mots d’una
llengua, els termes d’una ciència, d’un art, d’una activitat, etc., amb llur significació,
disposats en un ordre determinat, normalment alfabètic, que pot contenir d’altres
informacions de naturalesa gramatical, fonètica, etc.».1
El diccionari general es caracteritza pel fet d’adreçar-se a la població mitjanament culta —llegim-hi «alfabetitzada»— sense distinció. Per tant, totes les persones
pertanyents a una mateixa llengua i a una mateixa cultura són, en principi, lectores
d’aquesta classe de diccionaris.
Tanmateix, sembla que adesiara els lexicògrafs no tenen prou en compte les persones que llegeixen llurs obres. Per exemple, la manera de redactar els articles porta a
obtenir unes definicions bastant críptiques, que en dificulten la lectura i la comprensió, i també el tractament de les expressions pluriverbals (entrades i subentrades formades per més d’un mot) comporta complicacions afegides a aquestes dificultats.
Només amb aquest primer cop d’ull podem veure que, en qualsevol cas, els diccionaris generals actuals poden encara millorar molt amb vista a la consulta i la lectura.

1. INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, Diccionari de la llengua catalana, 2a reimpr., Barcelona, IEC, 1997,
s. diccionari.
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2. El diccionari general com a llibre
D’antuvi, no es pot negar que el diccionari general imprès és un llibre, en tots els seus
trets característics bàsics:
— quant a la forma, perquè és comparable a qualsevol altre llibre;
— quant a l’estructura, perquè consta de les mateixes parts que qualsevol altra
obra publicada;
— quant a les funcions i les finalitats, per tal com són coincidents amb les altres
obres didàctiques (no oblidem que la funció didàctica és primodial en tot diccionari).
En aquesta exposició, ens referirem sempre al diccionari general monolingüe, és
a dir, al diccionari general que fa servir la mateixa llengua en les entrades i en les informacions que dóna sobre aquestes entrades.

3. L’estructura del diccionari general
El diccionari general, com a llibre que és, es pot considerar com un tramat de diferents plans estructurals, cadascun dels quals té unes característiques peculiars:
a) La hiperestructura, que és l’organització general de la informació de l’obra, en la
qual la part inicial (formada pel títol del diccionari, la introducció, les instruccions per
al maneig de l’obra i la llista d’abreviacions emprades, com a mínim) i el cos del diccionari (és a dir, el conjunt d’articles) són obligatoris. En canvi, són opcionals els textos
que integren la part final del diccionari (llistes d’expressions llatines o de noms propis
i textos de la part inicial que no són imprescindibles, com ara els paradigmes verbals).
b) La macroestructura, que és formada pel conjunt de les entrades de què consta el
diccionari, per la selecció que se n’ha fet i per la representació i l’ordre d’aquestes entrades. Les entrades es poden agrupar en llistes separades; si en té més d’una, cada llista separada que contingui el mateix diccionari pot tenir una macroestructura pròpia,
diferenciada de la de les altres llistes. Juntament amb les subentrades, constitueixen la
nomenclatura del diccionari. En un mateix diccionari hi pot haver més d’una macroestructura. La llista d’abreviacions i una llista d’unitats de la física són exemples de
macroestructures complementàries.
c) La microestructura, que és el conjunt d’indicacions o informacions que es donen,
d’una manera ordenada, dins els articles del diccionari, a continuació de l’entrada.
Aquestes indicacions són marques explícites que aporten una determinada classe
d’informació. Una mateixa indicació pot aportar més d’una classe d’informació i, al
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seu torn, una informació pot ésser aportada per més d’una indicació. Cada indicació
sol tenir un lloc assignat en l’article lexicogràfic segons uns patrons preestablerts, els
quals, tot i que varien entre diccionaris, solen ésser bastant regulars. Les indicacions
més habituals en els diccionaris generals són el lema, la informació gramatical, la informació fonètica, les marques valoratives,2 els contextualitzadors, les accepcions,3
la definició, els exemples i les subentrades.
d) La iconoestructura, que és l’estructura lexicogràfica que permet d’analitzar el diccionari fonamentalment mitjançant imatges, per bé que transcendeix la il·lustració
estricta, ja que abraça els quadres, els esquemes, certs aspectes dels llenguatges formals i, àdhuc, la disposició material del text quan aquesta és significant. La il·lustració
pròpiament dita comença amb la figura geomètrica i l’esquema científic, on les semblances amb el significat són encara abstractes i es troben codificades. El dibuix industrial, l’esquema tècnic i el mapa geogràfic apunten ja a un objecte sensible, per bé que
encara té una part arbitrària. Finalment, si es tracta d’un dibuix artístic, una pintura
realista o una fotografia, ens trobem davant d’una relació física amb l’objecte representat, bastant allunyat, doncs, del concepte en si.
e) Les estructures d’accés, que permeten als usuaris de trobar la informació d’una manera àgil i eficient. N’hi ha d’implícites (com ara el fet que dues o més formes siguin
substantives o adverbials) i d’explícites (com ara les remissions entre articles). La informatització de les obres lexicogràfiques ha facilitat l’accés a qualsevol part o element
del diccionari, especialment amb la hipertextualitat, que consisteix a poder accedir
immediatament, mitjançant un clic del ratolí, a la informació relacionada amb un
mot, una expressió, una abreviatura, etc., i a poder fer cerques múltiples o per
conjunts (tots els verbs intransitius o tots els mots acabats en -etud, per exemple).
4. Les funcions del diccionari general
Segons M. Teresa Cabré i Mercè Lorente, el diccionari general és un diccionari «no
marcat» que té els trets següents: diversitat de fonts en el buidatge, la freqüència in2. Les marques valoratives són indicadors, generalment abreujats, situats just abans o a l’inici de la definició
per a ajudar els lectors a establir d’una manera adequada la relació entre el definit i el significat corresponent.
3. L’accepció és cadascun dels sentits d’un mot que s’apleguen sota una mateixa entrada. Físicament, l’accepció es reconeix dins l’article perquè és el text que apareix precedit i/o seguit d’un signe separador (pleca simple, pleca doble, punt i a part, número o lletra) i pot contenir informació complementària, definició, exemples i subentrades. L’accepció i la subentrada coincideixen quan l’única
informació de l’accepció és una o diverses subentrades.
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tuïtiva en la selecció, el lexema com a forma de l’entrada, i l’article amb informació
sintàctica, definició i exemples d’ús.4 Aquest diccionari, que en el nostre treball és
monolingüe i sincrònic, presenta el conjunt més «general» —i valgui la redundància— de mots, bé sigui el conjunt de signes d’un sistema lingüístic, bé sigui el
conjunt de coses d’una civilització. El primer d’aquests conjunts és el que aplega
el lèxic —o una reducció estructurada d’aquest lèxic— de la llengua, amb l’exclusió
dels noms propis; és el que s’anomena lèxic comú dels usuaris d’una llengua determinada, és a dir, el conjunt de mots i expressions suposadament utilitzats per tothom
qui pertany a un domini lingüístic determinat.
El diccionari general és un producte lingüístic polimòrfic i polivalent, d’una
banda, i polièdric i multifuncional, de l’altra:5
a) És polimòrfic perquè la selecció i la presentació dels materials que s’hi recullen
són molt variats, com l’experiència personal ens permet de comprovar fàcilment.
b) És polièdric per tal com és, alhora, una eina lingüística, cultural i comercial, i és
polivalent perquè ens serveix per a finalitats diverses, com acabem de veure, entre
d’altres, aprendre i ensenyar una llengua i una cultura. A través de la llengua, és indubtable que es transmeten uns valors culturals, una concepció del món i uns models ideològics determinats: els mots que inclou són una mostra del desenvolupament de la societat, les definicions vehiculen la concepció que els autors del
diccionari tenen de les coses que representen els mots, i els exemples denoten la càrrega ideològica de la societat en què s’elabora el diccionari o del grup que el confegeix.
La infraestructura i els recursos necessaris per a dur a terme l’obra exigeixen que s’implanti i es difongui en la societat a la qual va adreçat per tal d’amortitzar la inversió.
c) Finalment, és multifuncional perquè, malgrat la seva aparent simplicitat, serveix
per a funcions ben diverses, que poden ésser lingüístiques, metalingüístiques o extralingüístiques, com hem vist també més amunt. El fet que una obra lexicogràfica s’especialitzi en una funció o una altra, o a il·lustrar un aspecte o un altre, dóna lloc a un tipus
diferent de diccionari: general o d’especialitat, monolingüe o plurilingüe, sincrònic o
diacrònic, més o menys exhaustiu o essencial, pensat per a la codificació —redacció
d’una llengua— o la descodificació —comprensió d’una llengua—, normatiu o descriptiu, adreçat al parlant adult mitjà o a l’infantil, d’aprenentatge o no, etcètera.

4. M. Teresa CABRÉ i Mercè LORENTE, Els diccionaris catalans: De 1940 a 1988, Barcelona, Publicacions
de la Universitat de Barcelona, 1991, p. 23-24.
5. M. Teresa CABRÉ, «Sobre el valor dels diccionaris», Revista de Catalunya (abril 1996), p. 100-105.

099-168 El llibre i la lectura

23/7/07

13:02

Página 103

LA LECTURA I LA CONSULTA DE DICCIONARIS GENERALS

103

5. La lectura del diccionari general
No podem parlar dels requisits que ha de complir un diccionari sense recordar, prèviament, que aquests requisits dependran de les necessitats dels usuaris i usuàries
que el consultin. I una primera gran distinció a l’hora de concretar aquestes necessitats és la que es desprèn de la finalitat de la consulta.
La lectura del diccionari, com la de qualsevol altra obra, es pot abordar des de dues
perspectives diferents: la de qui llegeix el diccionari per plaer, bé sigui espigolant articles d’ací i d’allà, per tal d’informar-se de tal sentit i de tal ús i tal altre; bé sigui consecutivament, un article rere un altre, com qui llegeix un llibre d’aventures, les aventures d’una cultura i una llengua que ens volen reflectir una manera de veure el món,
amb la finalitat d’ampliar els nostres coneixements i el nostre domini sobre el lèxic.
Fins no fa gaire encara hi havia lectors de diccionari en el sentit suara apuntat —jo
mateix en vaig ésser un cop, fa una vintena d’anys, quan vaig «devorar» en dos mesos
tot el Diccionari general de la llengua catalana, de Pompeu Fabra—; actualment, amb
l’atracció irresistible que constitueix la consulta mitjançant la xarxa Internet, se’ns fa
difícil de pensar que encara en puguin quedar.
L’altra manera de llegir el diccionari, que és —d’altra banda— la més habitual,
és per obligació professional o d’estudis. Aquesta segona aproximació a l’obra lexicogràfica és la que nosaltres anomenarem, més pròpiament, consulta.

6. La consulta del diccionari general
Si la lectura del diccionari es podia plantejar des de dos punts de vista diferents, la
consulta també pot ésser diferent segons el suport material de l’obra consultada.
Així, la primera gran distinció que podem establir és la que hi ha entre el diccionari imprès, en què totes les consultes s’han de fer manualment i seqüencial, i el diccionari electrònic, que pot permetre de fer consultes automàticament i aleatòria.
Dins els diccionaris electrònics hem de distingir, encara, el diccionari en CD-ROM
del diccionari en línia i, dins aquest darrer, el diccionari estàtic del diccionari dinàmic.
El diccionari en CD-ROM i el diccionari en línia estàtic tenen un funcionament
bàsic similar pel que fa a la consulta d’entrades, però poden diferir en el fet que el CDROM pot contenir petites aplicacions de cerca i estadístiques per a ajudar els qui necessiten una selecció més afinada dels resultats d’una cerca o bé volen fer estudis sobre la
llengua. En qualsevol cas, són diccionaris amb la informació fixada en un moment de-
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terminat de la llengua (en el fons, són obres «mortes»). En són exemples el CD-ROM
del Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC),6 i l’Hiperdiccionari, d’Enciclopèdia Catalana,7 d’una banda, i els diccionaris en línia del mateix DIEC8 i
del Diccionari català-valencià-balear, d’Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll,9 de l’altra.
En canvi, el diccionari en línia dinàmic és el diccionari que va actualitzant i ampliant la informació que conté, de tal manera que l’usuari o usuària pot anar, amb el
temps, adquirint nous coneixements i enriquint el vocabulari que coneix sense haver de
consultar cap altre diccionari. En són exemples la Hiperenciclopèdia, d’Enciclopèdia Catalana,10 i el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española;11 en seria, en canvi,
un mal exemple el Diccionari descriptiu de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans,12
ja que, tot i que, en aquests moments, va creixent de dia en dia a causa de la redacció de
nous articles elaborats a partir del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana,
arribarà un moment que s’aturarà perquè haurà exhaurit els materials nous i, doncs, esdevindrà un diccionari estàtic, com els altres que hem comentat més amunt.
Tant si llegim el diccionari per plaer com si el consultem per necessitat, cal que sapiguem interpretar-lo correctament, per bé que és essencial que els lexicògrafs siguin capaços de fer diccionaris assequibles al públic al qual s’adrecen. En els epígrafs que segueixen, veurem les parts de què es compon un article de diccionari i, especialment, ens
fixarem en un dels aspectes més «maltractats» de l’obra lexicogràfica: les subentrades.

6. INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, Diccionari de la llengua catalana (CD-ROM), versió 1.0, Barcelona,
IEC, 1997.
7. Hiperdiccionari: Català-castellà-anglès (CD-ROM), versió 1.0, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1993.
8. INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, Diccionari de la llengua catalana (en línia), 2a reimpr., Barcelona,
IEC, 1997, <http://pdl.iec.es/entrada/diec.asp> (consulta: 31.7.2005).
9. Antoni M. ALCOVER i Francesc de B. MOLL, Diccionari català-valencià-balear (en línia), 2a ed., Palma, Moll, 1978, <http://dcvb.iecat.net/> (consulta: 31.7.2005).
10. Hiperenciclopèdia (en línia), Barcelona, Enciclopèdia Catalana, <http://www.grec.cat/home/
hec/fr_pres.htm> (consulta: 31.7.2005).
11. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española (en línia), 22a ed., Madrid, RAE, 2001,
<http://buscon.rae.es/draeI/> (consulta: 31.7.2005). Malgrat que s’anuncia com el diccionari en línia de
la 22a edició, es poden consultar les novetats mitjançant enllaços en forma de botó situats al costat
de l’entrada de cada article que ha experimentat alguna modificació.
12. INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, Diccionari descriptiu de la llengua catalana (en línia), (Barcelona), IEC,
2005- , <http://dcc.iecat.net/ddlc/index.asp> (consulta: 31.7.2005).
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7. Els articles del diccionari general. Les parts de què es compon
En principi, tots els diccionaris generals ordenen la informació bàsica dels articles
—anomenada article mínim— d’una manera similar (tal com podeu veure en el quadre 1):
1r) l’entrada o lema;13
2n) la categoria gramatical de l’entrada, més o menys especificada;14
3r) la definició —dita també definició lexicogràfica—, que és una fórmula semànticament i funcionalment equivalent a aquella, formada pel descriptor (o genus) i la diferència
específica (anomenada també definició perifràstica), o bé per un sinònim (aleshores s’anomena definició sintètica o definició sinonímica); la definició pretén caracteritzar les propietats sintàctiques i semàntiques de l’entrada;
4t) els exemples d’ús.
QUADRE 1
Article ara del Diccionari de la llengua catalana (DIEC)

13. Les subentrades repeteixen aquest esquema de quatre blocs dins l’entrada de què depenen.
14. La categoria gramatical forma part de la informació complementària de l’entrada, que és un
conjunt d’elements metalingüístics.
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Dins aquest mateix sistema, en comptes de la definició i els exemples podem trobar una remissió a una altra entrada.
L’esquema damunt dit es repeteix per a cada accepció a partir del segon bloc
d’informació, i també per a cada subentrada (compostes amb lletra negreta cursiva
en l’exemple del quadre 1); per bé que, en general, s’estalvia aquest segon bloc si la
categoria gramatical coincideix amb la de la primera accepció (hom diu que «n’hereta»
la categoria gramatical).
Amb aquests quatre blocs d’informació bàsica, més altres marques i indicacions
que apareixen dins l’article, es basteix el tramat d’informació que recull cada article
amb relació a una entrada determinada, el qual depèn de la naturalesa i la finalitat de
l’obra:
— informació ortogràfica (que inclou les variants gràfiques, situades habitualment al costat de l’entrada i amb el mateix tipus de lletra);
— informació ortològica o fonètica (és a dir, la pronunciació de la forma de
l’entrada, representada actualment, en general, mitjançant l’alfabet de l’Associació
Fonètica Internacional, que de vegades és modificat lleugerament per interès de la finalitat lexicogràfica);
— informació diacrònica o etimològica (l’ètim i, de vegades, la primera documentació del mot de l’entrada);
— informació morfològica (és a dir, la flexió, més explícita com més irregular és);
— informació sintàctica (aportada per la marca de categoria gramatical i per
altres marques o restriccions indicades abans o dins la definició);
— informació diasistemàtica o pragmàtica (relativa a l’ús dels lemes —és a dir,
la que reflecteix la variació lingüística—, per bé que varia molt d’un diccionari a un
altre, tant pel que fa a les classes i al nombre de marques valoratives o valoratius,
com pel que fa a l’adscripció d’aquestes marques a una entrada o a una accepció
concretes);
— informació semàntica (associada, sobretot, a la definició, que es construeix
com una fórmula fixa que pot anar des de la màxima formalització fins a l’explicació, com és habitual en els diccionaris d’aprenentatge; la definició descriu i delimita
el significat de la unitat lèxica representada pel lema respecte a les altres unitats del
mateix sistema lingüístic, per bé que no hem d’oblidar el paper fonamental que té el
diccionari a l’hora d’ajudar els usuaris a expressar-se i a escriure amb propietat i de
difondre el valor semàntic just dels mots de la llengua);
— informació paradigmàtica (sinònims, antònims, parònims, hipònims, hiperònims —aquests darrers, en comptes de la informació etimològica, per exemple—);
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— informació sintagmàtica (combinacions lexicalitzades i habitualitzades en
què intervé la forma de l’entrada).

8. Una dificultat quan consultem el diccionari general: les subentrades
Una vegada hem entès com s’estructura un article de diccionari i quina informació
hi podem trobar, si comparem les subentrades amb les entrades, de seguida ens adonem que hi ha unes dificultats afegides a l’hora d’aprofitar la informació que contenen o haurien de contenir. Per fer l’exposició més assequible, hem disposat les respostes a aquestes qüestions com si fessin part d’un recull de les preguntes més
freqüents que es pot plantejar l’usuari o usuària.

8.1. Què és una subentrada?
8.1.1. La noció de subentrada
La nomenclatura del diccionari general és formada per unitats lèxiques de dues
classes: l’entrada o lema, que encapçala cadascun dels articles del diccionari, i la subentrada o sublema, que consta generalment de més d’un mot, un dels quals és l’entrada de
l’article de què fa part, i es pot dir que hi introdueix un subarticle.
Una definició habitual de subentrada és «qualsevol conjunt de dos o més mots que
té una definició i que apareix dins de l’article que correspon a un d’aquests mots, és a
dir, sota una entrada», però l’observació de diverses fonts lexicogràfiques ens ha fet
adonar de seguida que hi ha subentrades que no tenen cap definició a continuació i,
tanmateix, encapçalen un subarticle. En canvi, és veritat que hi ha altres mots destacats tipogràficament dins l’article que no poden ésser considerats com a subentrades.
La noció de subentrada varia, poc o molt, d’un diccionari a un altre, tot i que manté una certa homogeneïtat: es troba dins un article, però no l’encapçala; destaca tipogràficament (generalment, és composta en lletra negreta); conté una definició perifràstica o sinonímica; pot estar il·lustrada amb un exemple o més (cas en el qual pot
arribar a prescindir de la definició), i pot contenir una remissió o més (la definició sinonímica té aquest valor afegit).
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8.1.2. La identificació de la subentrada
Reconèixer al primer cop d’ull la subentrada dins l’article no sempre és fàcil, si el
lexicògraf o lexicògrafa no ha tingut prou cura a distingir-la tipogràficament d’una
manera prou clara. Només cal comparar els dos exemples del quadre 2 per a comprovar que les subentrades de Le nouveau Petit Robert són bastant més difícils d’identificar que les del Gran diccionari de la llengua catalana, d’Enciclopèdia Catalana.
QUADRE 2
Article cabell del Gran diccionari de la llengua catalana (GDLC)15
i fragment de l’article prendre de Le nouveau Petit Robert (NPR)16

De tota manera, en general, les subentrades dels diccionaris generals s’identifiquen fàcilment per llur tipografia i perquè estan separades de les altres parts de l’article, bé sigui perquè apareixen al final de cada accepció, bé sigui perquè estan ordenades, sovint alfabèticament, al final de l’article per a estalviar espai.

15. Gran diccionari de la llengua catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1998.
16. Josette REY-DEBOVE i Alain REY (dir.), Le nouveau Petit Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de
la langue française, 2a ed., París, Dictionnaires Le Robert, 1996.
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8.1.3. La forma de la subentrada
Un altre aspecte que cal tenir en compte d’una manera general és que, de vegades,
les subentrades apareixen juntes quan tenen un sentit idèntic, similar o relacionat.
La finalitat d’aquesta agrupació és l’estalvi d’espai, i això fa que la informació s’hagi de
«reinterpretar» per a cada subentrada del mateix aplec.
Així, en un article del DIEC com el del nom cap trobem la subentrada múltiple
següent, que consta realment de vuit subentrades que tenen la mateixa definició:
«ésser un cap boig [o un cap calent, o un cap de trons, o un cap desgavellat, o
un cap fluix, o un cap lleuger, o un cap verd, o un cap de pardals] No tenir seny,
ésser eixelebrat, lleuger».
Un altre cas del mateix diccionari és el del nom déu, amb una subentrada que
aplega sis expressions, tres de les quals són incompletes (és a dir, que hi ha un component que s’ha d’actualitzar, però sense cap restricció d’aparició explicitada) i les
altres tres són oracions completes que funcionen aïlladament en el discurs: «Déu
vulgui que... [o Déu ho vulgui, o Déu t’escolti, o Déu no ho vulgui, o Déu em
preservi de..., o Déu em guardi de...] Expressió emprada per a reforçar la manifestació d’un desig». Creiem que, en aquest cas, no s’haurien d’haver ajuntat les expressions completes amb les incompletes, ja que tenen funcions sintàctiques diferents i
no totes les incompletes es poden pronominalitzar (Déu vulgui que... es correspon amb
Déu ho vulgui, però Déu t’escolti no es correspon amb *Déu escolti que...); d’altra banda, és
discutible fins a quin punt estan lexicalitzades totes aquestes expressions (potser n’hi
hauria prou que apareguessin com a exemples, si de cas).

8.1.4. El que hi podem trobar
Per raons lexicogràfiques, entre les quals estem convençuts que les econòmiques pesen bastant, els redactors dels diccionaris generals monolingües de les llengües
romàniques reflecteixen les relacions sintagmàtiques lèxiques —és a dir, les combinacions lexicalitzades i habitualitzades de mots— mitjançant exemples i subentrades, de vegades d’una manera no prou coherent, com veurem més endavant.
Si negligim aquesta incoherència i ens cenyim estrictament al que el lexicògraf o
lexicògrafa senyala com a subentrada, ens adonem que no es tracta tan sols d’unitats
pluriverbals, com potser hauríem pogut esperar, ja que, per definició, la nomenclatura bàsica del diccionari —és a dir, les entrades— són els lemes formats per una sola
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unitat lèxica, ço és, els mots, i doncs, les subentrades sembla que haurien de recollir
les altres unitats.
Per tant, d’antuvi, hom no esperaria trobar una subentrada com ja! al DIEC, ni bo
al GDLC, ni terre! a l’NPR, per exemple. Per bé que es tracta de casos poc freqüents en
relació amb el total de subentrades, de cap manera no es pot afirmar que les subentrades són o poden ésser únicament unitats pluriverbals. Una altra qüestió seria discutir la idoneïtat d’aquestes adscripcions; però d’antuvi necessitem un terme més
ampli per a abastar conceptualment la descripció de totes les unitats lèxiques que
trobem com a subentrades en els diccionaris generals.
Així mateix, hem de recordar que hi ha unitats lèxiques pluriverbals que apareixen directament com a entrades, per bé que no tots els diccionaris tracten
aquestes unitats de la mateixa manera: al capdamunt (DIEC; al GDLC apareix sota l’entrada capdamunt), de debò (DIEC; al GDLC, sota l’entrada debò), de facto (DIEC i GDLC; en
el DIEC, ordenada pel sistema discontinu amb partícules, i en el GDLC, pel sistema
continu), de sobines (DIEC; al GDLC, sota l’entrada sobines), delírium trèmens (DIEC i
GDLC), heus aquí (DIEC; al GDLC, sota l’entrada heure, mentre que al DIEC té entrada
independent), i fins i tot noms propis com Apòstol dels Gentils, s. apòstol; Corts Generals,
s. cort; El Sant Ofici, s. ofici (tots al DIEC; el GDLC només recull corts generals, amb el mateix significat però compost en minúscula).17

8.2. De què consta una subentrada?
Les parts de què es compon una subentrada són gairebé sempre inferiors en nombre
i, sovint, en la qualitat de la informació aportada. Tanmateix, des d’un punt de vista
teòric, hauria de constar dels mateixos elements i hauria de tenir la mateixa estructura que hem vist en el § 7 amb relació als articles en general.
La consulta habitual de diccionaris generals ens demostra que això no es compleix en la major part de les subentrades. A continuació repassarem aquestes característiques succintament, i farem una especial incidència en les diferències de tractament entre entrades i subentrades en cadascun d’aquests aspectes.

17. No cal dir que semblen lexicogràficament i tipogràficament més adequades les solucions
adoptades pel GDLC amb relació a les expressions al capdamunt, de debò, de sobines i heus aquí. Pel que fa als
noms propis, creiem que no és bona cap de les dues solucions.
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8.2.1. La forma de la subentrada
a) La grafia
La grafia de l’entrada es correspon amb la forma que és el resultat de la lematització,
és a dir, amb la representant d’una sèrie de formes que es poden obtenir a partir
d’aquesta per flexió morfològica (generalment, la forma masculina singular en el cas
dels noms i els adjectius, i la forma de l’infinitiu, en el cas dels verbs).
En el cas concret de les subentrades, pel fet de tractar-se generalment de sintagmes, la lematització presenta casos particulars diferents i més complexos dels que
es donen en les entrades.
Encara que no és veritat que les subentrades siguin sempre entrades pluriverbals
que fan part de l’article del qual és cap l’entrada, perquè ja hem vist que no totes les
subentrades són pluriverbals, sí que és cert que és el cas més habitual en els diccionaris generals monolingües.
Molts diccionaris actuals escriuen la forma sencera de la subentrada, perquè és la
grafia més clara per als usuaris, però hi ha obres lexicogràfiques que abreugen fins a
la lletra inicial el mot de l’entrada que és contingut en la forma de la subentrada, o bé
substitueixen el mot de l’entrada per un signe gràfic com ara el guió (—) o la vírgula
(~) o, encara, se l’estalvien totalment.
b) El tipus de lletra
Sembla que hi ha una certa unitat de criteri en els diccionaris generals monolingües
actuals de fer servir la lletra negreta per a destacar la subentrada de la resta
de l’article, i generalment també es fa servir un altre recurs gràfic per a distingir-la de
l’entrada, com ara un cos més gran per a l’entrada o la lletra cursiva (a més de la negreta) per a la subentrada, o fins i tot una combinació de tots dos recursos.
També s’acostuma a fer servir una família de tipus diferent per a l’entrada, per a
destacar encara més l’element al voltant del qual gira tota la informació de l’article;
en aquests casos, de vegades es manté la diferència de família de lletra també en les
subentrades, però en d’altres (com en el Diccionario Salamanca,18 per exemple) les subentrades es componen amb la mateixa família que la resta de l’article.
18. Juan GUTIÉRREZ (dir.), Diccionario Salamanca de la lengua española, Madrid, Santillana i Universidad
de Salamanca, 1996.
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c) L’ús de la majúscula
Atès que els diccionaris generals monolingües s’ocupen exclusivament —en teoria—
de mots de la llengua comuna i, de retruc, dels noms comuns,19 sembla lògic que les
entrades i subentrades dels articles s’escriguin amb la inicial en minúscula, ja que
a aquests noms, per les convencions de grafia establertes per la gramàtica, els correspon la minúscula inicial segons la funció distintiva que es reserva a la majúscula.20
Hi ha diccionaris que recullen excepcionalment alguna subentrada corresponent a un nom propi, però n’hi ha d’altres que en recullen força i, a més, no indiquen que es tracti d’un nom propi (encara que, si es tracta d’una entrada, sí que ho
fan).
Les convencions tipogràfiques generals recomanen, en canvi, d’escriure amb la
inicial en majúscula el primer mot de cada paràgraf i el que segueix un punt del text
de qualsevol imprès, i, com que els diccionaris no deixen d’ésser un text imprès (si
més no, encara), això ens podria portar a escriure l’entrada o la subentrada amb la
inicial en majúscula.
Aquest conflicte, però, és més aparent que real, per tal com en la forma de l’entrada —i també en la de la subentrada— ha de prevaler el valor pedagògic del diccionari en relació amb l’ortografia de l’entrada o la subentrada; per tant, el diccionari ha
d’indicar, sense cap dubte possible, com s’ha d’escriure aquesta unitat lèxica enmig
d’un text (és a dir, sense condicionaments per raó de la puntuació o la disposició del
text). Així doncs, l’entrada o la subentrada s’ha de compondre, preferiblement, totalment en minúscula (llevat que, en el cas de la subentrada, contingui algun nom
propi, és clar), però amb un tipus de lletra que la diferenciï clarament de la resta de
l’article (en negreta, per exemple).
Alguns lexicògrafs no ho han tingut en compte, amb el perjudici corresponent
per als usuaris, per la pèrdua d’informació que comporta escriure la nomenclatura
del diccionari amb la inicial o totalment en majúscula, com ho fa el Diccionari catalàvalencià-balear (DCVB).21 Tampoc no és recomanable d’escriure les entrades en versa19. N’hi ha que recullen també alguns noms propis, sobretot de l’àmbit religiós, mitològic i astronòmic, i també és bastant habitual de veure-hi determinades sigles i símbols (v. també el § 2.1).
20. «Les majúscules amb funció distintiva singularitzen un mot per la seva pròpia naturalesa», a INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, Gramàtica de la llengua catalana: Versió provisional, Barcelona, IEC, 2002,
<http://www.iec.es/institucio/seccions/Filologica/gramatica/default.asp> (consulta: 31.7.2005), § 7.1.1.
21. Antoni M. ALCOVER i Francesc de B. MOLL, Diccionari català-valencià-balear, 2a ed., Palma, Moll,
1978, 10 v.
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leta o imitar-ho, com ho fa el Gran Larousse català (GLC),22 per molt que es pugui advertir en les instruccions per al maneig de l’obra, sobretot si tenim en compte que la versaleta que es fa servir actualment és, en general, més alta del que li correspondria pel
cos de la lletra.
d) Altres informacions relacionades amb la grafia
Una altra informació estretament relacionada amb la forma de l’entrada és la partició sil·làbica del lema.
Hi ha diccionaris, com el DELE,23 que no tenen cap entrada pluriverbal (ni tan sols
locucions llatines) i les subentrades, lògicament, no indiquen la partició a final de ratlla, perquè se suposa que no pot ésser diferent de la partició de cada mot independent.
En canvi, hi ha diccionaris que, a més d’indicar les separacions sil·làbiques, senyalen els punts de partició possibles a final de ratlla, com ara el Diccionari manual de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans (DMIEC).24

8.2.2. La informació fonètica
Com més va, més són els diccionaris generals que donen indicacions per a la pronunciació ortològica de les unitats lèxiques que conté, especialment si és d’una llengua en què l’ortografia no orienta prou en aquest sentit.
Aquestes indicacions poden anar des de la transcripció fonètica sistemàtica de les
unitats fins a indicacions molt simples pel que fa a l’accentuació o a la llengua d’origen del lema per a orientar la pronunciació de mots que tenen una dificultat especial.
La informació fonètica que forneixen els diccionaris és clarament insuficient en
general, però ho és especialment en el cas dels verbs, per tal com no se n’explicita ni
tan sols el paradigma complet.
En el cas dels mots compostos s’omet aquesta informació sempre, i això pot produir confusions notables, com passa, per exemple, amb el terme dinosaure, la essa medial del qual és pronunciada sovint en els mitjans de comunicació audiovisuals amb
essa sonora, en comptes de fer-ho amb essa sorda, tal com correspon.
22. Gran Larousse català, Barcelona, Edicions 62 i Planeta, 1990-1993, 10 v.
23. Manuel ALVAR EZQUERRA (dir.), Diccionario para la enseñanza de la lengua española, Alcalá de Henares,
Universidad de Alcalá de Henares, 1995.
24. INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, Diccionari manual de la llengua catalana, Barcelona, IEC, 2000.
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8.2.3. La informació morfològica
Els diccionaris generals ofereixen informació morfològica sobre la flexió del mot que
fa d’entrada, especialment quan aquesta és irregular.
En canvi, la informació morfològica de les subentrades, en general, poques vegades s’indica explícitament, i es deixa al coneixement gramatical dels usuaris la
flexió correcta de tota l’expressió, a partir de la marca de categoria gramatical, si n’hi
ha. El lexicògraf es limita a introduir-les en singular, per exemple, llevat que només
s’usin en plural; o bé amb el verb en infinitiu, com no sigui que només es faci servir
una forma determinada.
No deixa d’ésser una mancança important, perquè en casos com llengua estàndard,
camió cisterna, estat membre i caça bombarder, res no fa preveure, d’antuvi, com s’ha de formar el plural (llengües estàndard, camions cisterna, estats membres i caces bombarders, respectivament) ni per quin motiu. En aquests casos, és imprescindible que el diccionari
n’indiqui explícitament la invariabilitat o la forma en plural, encara que només sigui
mitjançant exemples.

8.2.4. La informació pragmàtica
D’una manera o d’una altra, directament o indirecta, en els articles del diccionari hi
ha informació que ens orienta sobre l’ús de l’entrada o la subentrada. Aquesta informació reflecteix la variació lèxica de la llengua mitjançant unes marques valoratives
situades abans o dins de la definició.
La variació, entesa com el fenomen pel qual una llengua, en una època, en un indret o en un grup social donats, no és mai idèntica a la d’una altra època, d’un altre
indret o d’un altre grup social —és a dir, la variació intralingüística—, pot ésser compartimentada, segons Lluís Payrató,25 en varietats dialectals (anomenades també dialectes),
relacionades amb els usuaris, i en varietats funcionals (anomenades també varietats estilístiques o registres), relacionades amb els usos, bé sigui d’acord amb els àmbits o bé amb
els contextos d’ús (vegeu el quadre 3).

25. Lluís PAYRATÓ, «Variació funcional, llengua oral i registres», a Lluís PAYRATÓ (cur.), Oralment:
Estudis de variació funcional, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, p. 9-33.
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QUADRE 3
Modalitats de variació lingüística
Modalitat

Varietat

Característiques
especials

Tipus
de marca

Exemple de marca o
d’indicació explícita

antigament
històrica
(o diacrònica)

marques
cronolectals

obsolet
neologisme
regional

marques
geolectals

geogràfica
(o diatòpica)

nord-occidental
A l’Alguer, [...]

Varietats
dialectals
(o dialectes)

segons la classe social

popularment

segons el nivell cultural

col·loquialment
26

segons el sexe
social
(o diastràtica)

segons la generació

marques
sociolectals

llenguatge infantil
argot dels mariners

segons l’ètnia

[llengua estàndard]27
28

segons altres paràmetres
marques
estilístiques o
diafàsiques

Varietats
funcionals
(o varietats
diafàsiques)

(varietats
independents de la
modalitat)

— segons el camp
marques
(o tema)
de transició
— segons el mode
semàntica
(o canal)
marques
— segons el tenor
normatives (o
funcional
dianormatives)
(o propòsit)
— segons el to
marques de
(o tenor personal,
freqüència
o formalitat)
marques
tecnolectals (o
diatècniques)
marques
sintàctiques

poèticament
irònicament
per extensió

impròpiament

en recessió
tecnicisme
En quím., [...]

absolutament
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Les marques, doncs, adverteixen de les «particularitats» que restringeixen o
condicionen l’ús de les unitats lèxiques. Segons José-Álvaro Porto,29 aquestes informacions formen part del conjunt d’indicacions de caire secundari que acompanyen
les definicions de l’article lexicogràfic, i s’expressen, en general, mitjançant abreviacions. Poden afectar tot l’article o tan sols una o diverses de les accepcions de què
consta; així mateix, aquest autor considera que els mateixos lexicògrafs donen poca
importància a aquestes marques, i això fa que les tractin amb no gaire rigor, fet que
mena a no poques incoherències i imprecisions.
Per la seva banda, Cecilio Garriga creu que la presència d’aquestes marques en el
diccionari és fonamental, sobretot si hom pretén que serveixi per a la codificació (és a
dir, per a redactar textos, i no solament per a entendre’n el contingut), i opina que,
malgrat que puguin ésser, en general, asistemàtiques i poc objectives, no hi ha cap diccionari que en prescindeixi i és una de les informacions més valorades pels usuaris.30

8.2.5. La informació gramatical
La informació complementària més important que apareix darrere l’entrada és la informació gramatical aportada per la categoria gramatical (representada, general26. Per bé que la distinció entre llenguatge d’homes i llenguatge de dones s’ha fet palès sovint en
les enquestes lingüístiques, hem pogut comprovar que aquest aspecte de la variació no sol tenir cap
marca específica en els diccionaris generals.
27. Justament, les subentrades pròpies de l’estàndard general no porten cap marca en els diccionaris generals; de fet, la llengua estàndard és el resultat de la neutralització de totes les varietats: és geolectal sense restricció territorial, és sincrònica des del punt de vista cronolectal i és universal pel que fa a
la variació social.
28. En aquest subgrup s’apleguen les varietats degudes a patologies lingüístiques i també les degudes a l’aprenentatge d’un idioma com a segona llengua. Aquestes varietats tampoc no solen tenir cap
marca específica en els diccionaris generals.
29. José-Álvaro PORTO, Manual de técnica lexicográfica, Madrid, Arco/Libros, 2002, p. 249.
30. Cecilio GARRIGA, «La microestructura del diccionario. Las informaciones lexicográficas», a Antonia M. MEDINA (coord.), Lexicografía española, Barcelona, Ariel, 2003, p. 115. No deixa d’ésser curiós que
l’autor esmentat justament abans que aquest sigui de l’opinió contrària: «Los usuarios del diccionario
suelen prestarles en general poca atención, cuando no les resultan incómodas, porque al venir normalmente expresadas mediante abreviaturas u otros medios convencionales desconocen su verdadero significado y alcance» (José-Álvaro PORTO, 2002, p. 249). Nosaltres creiem que l’aprofitament d’aquesta classe
d’informació depèn de la formació de l’usuari i de la finalitat amb què consulta l’obra lexicogràfica.
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ment, d’una manera abreujada), que té implícita la categoria lèxica i forma part de la
informació sintàctica de l’entrada, i en certa manera dóna informació morfològica,
sobretot en el cas dels verbs.
En aquest sentit, és imprescindible que en la part inicial del diccionari es recullin
totes les abreviacions de les categories gramaticals amb llur significat respectiu.
José-Álvaro Porto i Cecilio Garriga consideren que totes les indicacions gramaticals, incloent-hi la categoria gramatical, fan part de les anomenades marques gramaticals, com és ara els signes que assenyalen, dins la definició, el complement directe dels
verbs definits o altres indicacions de funcions gramaticals.31
Els diccionaris generals, així com són sistemàtics en la manifestació de la categoria gramatical de les entrades, són sovint poc curosos en aquest aspecte quan es tracta de subentrades, en què s’aplica massa sistemàticament una «llei de l’herència»
—mal entesa i poc justificable— de la categoria gramatical.

8.3. La definició lexicogràfica
Com hem vist més amunt (cf. el § 7), les definicions de les diferents accepcions d’un
article poden ésser perifràstiques o sinonímiques.
La definició lexicogràfica perifràstica enumera els trets semàntics més importants de la unitat lèxica definida que són suficients per a diferenciar-la d’altres unitats. Aquest tipus de definició, que pertany al discurs pedagògic, no s’ha de
confondre amb la definició lògica (basada en l’anàlisi semàntica) ni amb la definició
científica (basada en una anàlisi «objectiva» o semiòtica), que pertanyen a altres tipus
de discursos i utilitzen altres tipus de metallenguatge.
Amb tot, podríem dir que la definició lexicogràfica és imperfecta des de tots els
punts de vista: semàntic, lògic, lingüístic... I, tanmateix, això evidencia la impossibilitat de reduir la definició lexicogràfica a la semàntica, la semiòtica, etcètera.
Segons Carolina Santamaria,32 la definició lexicogràfica:
1r) Ha d’ésser una perífrasi o una unitat lèxica semànticament i funcionalment
equivalents a la unitat definida.
31. José-Álvaro PORTO, 2002, p. 251-254; Cecilio GARRIGA, 2003, p. 123-124.
32. Carolina SANTAMARIA, Les definicions dels termes d’especialitat en els diccionaris generals: diversitat i sistematització (tesi de llicenciatura), Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Institut Universitari de Lingüística
Aplicada, 1998, p. 42 (inèdita).
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2n) Ha d’ésser gramaticalment i semànticament correcta d’acord amb el codi
lingüístic de la llengua en què s’expressa i, doncs, un enunciat lineal que tingui un
sol sentit.
3r) Ha d’ésser formada per mots coneguts, freqüents i familiars per als usuaris
mitjanament competent, malgrat que el diccionari sigui la materialització d’una
competència superior, perquè els mots que s’utilitzen per a redactar les definicions
són definits en el mateix diccionari.
4t) Ha de complir el principi de substituïbilitat, segons el qual la identitat categorial o funcional i la identitat semàntica entre el significat i el significat fan possible
que la definició substitueixi la unitat lèxica en qualsevol dels contextos en què pot
aparèixer, sense que es produeixi cap alteració de sentit ni d’estructura gramatical
del context. Aquest principi no es pot complir sempre, i per això hom parla de sinonímia relativa entre lema i accepcions; àdhuc, en alguns casos és impossible d’aplicar, com per exemple en les definicions metalingüístiques.
5è) Ha d’ésser veritable, és a dir, ha de descriure exactament allò que pretén descriure.
6è) Ha d’ésser suficient i precisa, prou per a delimitar bé la unitat lèxica i diferenciar-la suficientment d’altres conceptes amb els quals pugui tenir alguna similitud,
que no siguin sinònims.
7è) Ha de contenir dades pertinents i necessàries, i no aportar dades enciclopèdiques, impròpies d’un diccionari general.
Així doncs, segons aquesta autora, la definició lexicogràfica ideal és la definició perifràstica analítica (dita també definició aristotèlica): la perífrasi de la definició consta del genus proximum (o gènere pròxim), que és el mot que designa una classe de coses que formen
part de la mateixa classe (és l’element que fa de nucli de la definició i que té la mateixa categoria gramatical que la unitat definida) i de la differentia specifica (o diferència
específica), que són els elements que caracteritzen el nucli, com ara adjectius, oracions de relatiu, etcètera.
Les definicions metalingüístiques només són vàlides per a alguns tipus d’entrades o subentrades: mots gramaticals, interjeccions, onomatopeies i expressions similars, mots el referent dels quals és un mot. En tots els altres casos, la definició ha
d’ésser analítica.
El segon mitjà que té el lexicògraf per a explicar el significat lèxic dels lemes d’un
diccionari general monolingüe són els sinònims i els quasisinònims (és a dir, les definicions sinonímiques), que poden aparèixer com una addició a la definició (és a dir,
en forma de definició múltiple), com la locució per damunt de l’article damunt dels
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exemples que segueixen, o bé la poden substituir totalment, com en les subentrades
os bertran i os escafoide de l’article os, i espina dorsal i espina de l’esquena de l’article espina, extretes totes del DIEC.
damunt [...] || adv. [...] | per damunt loc. adv. Per sobre; lleugerament
superficialment, d’una manera soma .
os [pl. ossos] m. Qualsevol de les peces que formen l’esquelet dels vertebrats, formades per teixit connectiu molt dens impregnat de fosfat de calci i altres substàncies inorgàniques, a les quals es deu llur duresa i rigiditat. [...] | os bertran Os sacre ; FIG. peresa . | [...] | os escafoide Os navicular . | [...]

espina f. [...] | Apòfisi òssia llarga i prima. | espina dorsal [o espina de l’esquena] Espinada, columna vertebral . [...]

8.4. La il·lustració de la subentrada
Per a il·lustrar l’ús de la subentrada, els lexicògrafs tenen a l’abast múltiples recursos:
des de l’exemplificació, pura i simple, mitjançant exemples construïts i citacions, fins
a la il·lustració gràfica pròpiament dita, formada per símbols, quadres i taules,
exemples i mapes, dibuixos i fotografies.

8.4.1. Els exemples construïts
Els exemples construïts pel lexicògraf (anomenats també exemples inventats o exemples de laboratori) il·lustren, sovint d’una manera més clara i representativa que les citacions textuals, l’ús de les unitats lèxiques en una accepció determinada basant-se en la seva
competència lingüística.
Els exemples construïts són seqüències de mots que recorden seqüències reals de
la llengua i que inclouen el mot que és descrit: transmeten informació sintàctica,
semàntica o pragmàtica d’aquest mot. L’exemple matisa, delimita i precisa la informació presentada pels altres elements de l’article; contribueix, en definitiva, a fer de
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l’article lexicogràfic una estructura cohesionada en què les peces prenen sentit per la
relació que estableixen entre elles.
Els exemples han d’ésser transparents quant a llur significat, i poden coincidir
formalment amb subentrades sempre que l’exemple mostri un ús transparent i la
subentrada indiqui un ús lexicalitzat de la mateixa expressió.

8.4.2. Les citacions de corpus
El corpus és un conjunt homogeni de documents de qualsevol classe (orals, escrits, literaris, col·loquials, etc.) que es prenen com a model d’un estat o nivell de llengua
determinat, al qual representen. Els corpus actuals enllestits o més avançats pel que
fa a la confecció es basen únicament en textos escrits, la qual cosa limita clarament
l’afirmació que acabem de fer, ja que sempre hi ha un desfasament entre la llengua
oral i la fixació corresponent mitjançant l’escriptura, i àdhuc hi ha una part de la
llengua oral —la més col·loquial o argòtica— que no s’arriba a recollir mai per escrit.
Dins els corpus, podem distingir el corpus textual, que és el resultat del despullament
de documents complets, del corpus de referència, que ho és de fragments de documents.
La tasca lexicogràfica ha experimentat un gran impuls gràcies a la possibilitat de
disposar de corpus (en general, encara únicament escrits), per tal com permeten
de treballar amb dades reals, és a dir, amb la llengua viva. El corpus facilita l’elaboració d’obres lexicogràfiques prescindint dels diccionaris preexistents i de la intuïció o
mera competència del lexicògraf o lexicògrafa, ja que permet d’establir el significat
dels mots a partir de l’ús que se n’ha fet en la llengua, en comptes d’utilitzar mètodes
apriorístics o, com acabem de dir, intuïtius; permet també d’exemplificar amb frases
preses dels textos reals els diferents valors i usos de cada mot i les diferents estructures sintàctiques de què pot formar part, i permet, encara, d’utilitzar informació de
caràcter estadístic amb vista a la selecció de la nomenclatura.

8.4.3. Les citacions d’autoritat
La citació d’autoritat és la transcripció literal d’un fragment d’obra d’un autor o una autora que mereixen la credibilitat del lexicògraf o lexicògrafa com a escriptors, generalment d’obres de ficció, però també d’obres de caire filològic o lingüístic.
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La citació és una còpia exacta d’una seqüència real de la llengua que inclou el
mot que s’està descrivint, i va acompanyada de la referència del text d’on s’ha extret.
Així mateix, la citació dóna testimoni de l’ús d’un mot i la referència n’avala el bon
ús, i aquesta és la funció principal de la citació.
Hi ha lexicògrafs que han bastit diccionaris a partir de les citacions d’autor buidades d’una tria d’obres que han considerat selectes i, per tant, dignes d’ésser tingudes en compte i imitades.

8.4.4. La il·lustració gràfica
a) Els símbols
Actualment, els diccionaris generals tendeixen a anar incorporant abreviacions com
a entrades (especialment, sigles i símbols alfanumèrics) i, a més, d’ençà que compondre símbols no és cap problema per a les impremtes, tots els diccionaris han anat
incorporant els símbols que han considerat necessaris per a fer més entenedors els
conceptes definits en els articles o bé per a il·lustrar-los.
Ultra els tradicionals numerals aràbics i romans, els símbols i les fórmules matemàtics, físics i químics, els símbols tipogràfics, els símbols musicals i d’altres han passat a fer
part del cos del diccionari de la manera més natural, i no hem d’oblidar que, en la major part dels casos, es tracta d’una informació que es podria qualificar d’«enciclopèdica».
Generalment, els símbols apareixen en la definició de la mateixa accepció o
subentrada. Tanmateix, els símbols no solament poden aparèixer enmig de l’article, sinó també al peu d’aquest o fora de la caixa del text, en la part exterior del
full, fins i tot de vegades separat físicament de l’entrada o la subentrada a què correspon.
Finalment, també és possible de trobar símbols en forma de taula o quadre, com
veurem tot seguit.
b) Els quadres i les taules
Els quadres sinòptics, de diagrames, d’esquemes, etc., i les taules de dades sovintegen,
com més va més, en els diccionaris generals contemporanis, per l’avantatge que significa poder concentrar molta informació en molt poc espai i comparar dades que
es troben disperses pel cos del diccionari, o simplement no hi són, fins al punt que n’han
esdevingut un element constitutiu gairebé imprescindible.
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Els quadres més habituals són els de models de conjugació verbal, els gramaticals
i els d’orientacions d’ús per a l’escriptura.
Els quadres també es poden referir a altres aspectes d’ajuda a l’escriptura, com
ara criteris sobre convencions gràfiques.
En el cas de les taules de dades, de vegades no aporten més informació que la
continguda en els articles, però apleguen conjunts de termes útils per als usuaris, especialment pel fet de trobar-se tots junts en un mateix indret del diccionari, com ara
noms de bolets, de cries d’animals, d’instruments musicals, de llegums, de nusos,
d’onomatopeies o de signes del zodíac (de vegades es produeix una barreja de taula
de termes i símbols i de dibuixos).
c) Els esquemes i els mapes
Els esquemes i els mapes són quadres especialitzats en aquests tipus d’informació,
amb una clara funció didàctica que va més enllà de la simple il·lustració d’una entrada o subentrada.
Segons Alain Rey, només la figura geomètrica, l’esquema i el dibuix tècnic (que
qualifica d’il·lustració informativa), en la mesura que són produïts per mitjà de regles, retenen el que és pertinent per a una classe d’objectes i eliminen tot el que és propi de
la «rèplica» individual.33
d ) Els dibuixos
Els dibuixos que il·lustren les entrades i subentrades dels diccionaris generals actuals
tenen una bona qualitat artística i fan més agradable la consulta de l’obra lexicogràfica, a més d’ajudar a identificar més fàcilment la definició amb la cosa definida, sobretot quan es tracta d’espècies vegetals o animals o d’objectes, per bé que també hi pot
haver dibuixos de confecció ben senzilla.
En alguns diccionaris, la recerca de la qualitat artística dels dibuixos els mena a
reproduir fins i tot gravats d’autor. Aquest és el cas de diversos gravats reproduïts pel
Diccionari català-valencià-balear.
Hem pogut veure al llarg de tot aquest epígraf que les imatges que els diccionaris generals reprodueixen per a il·lustrar les entrades i les subentrades se centren, pràcticament, en els noms o expressions nominals, i rares vegades il·lustren una altra classe lèxica.
33. Alain REY, Enciclopedias y diccionarios, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 66-67.
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e) Les fotografies
La determinació d’incloure fotografies en un diccionari general, i encara més la d’incloure imatges en color (tant si són bicroms com si són quadricromies), té una repercussió immediata i clara en el cost de l’obra. Per tant, com que és una decisió que
té conseqüències evidents en l’extensió del cos del diccionari i, doncs, en el preu final, potser es podrien dedicar avantatjosament aquests recursos a afegir entrades
noves o a completar les existents (a millorar, doncs, el contingut estrictament lèxic).
De fet, Alain Rey considera que la fotografia i el dibuix realista (que qualifica
d’il·lustracions ornamentals o d’esbarjo, a diferència de les il·lustracions informatives) introdueixen
elements singulars i no pertinents de la cosa representada, perquè no retenen el que escau per a una classe d’objectes; els considera més aviat una imperfecció del diccionari.34
La dimensió de l’aparat fotogràfic del diccionari pot anar des d’instantànies en
blanc i negre de format reduït i de poca resolució, passant per la barreja d’imatge fotogràfica i dibuix, fins a arribar a veritables fotografies de qualitat.
Pel que fa a la situació de les fotografies en l’obra lexicogràfica, tant poden aparèixer al mig o al final de l’entrada com al marge del full o en un plec a part dins o al
final del cos del diccionari.

8.4.5. La remissió
Els lexicògrafs són conscients que l’article que s’aplega sota de cada unitat lèxica no
dóna tota la informació que els usuaris podrien menester; per això el diccionari ha
estat concebut per a orientar els usuaris cap a altres indrets de la mateixa obra per tal
de completar la informació obtinguda en primera instància.
En un sentit ampli, la remissió d’una subentrada a una altra subentrada o entrada pot ésser de tres classes: la remissió intraarticle, que és la que es dóna entre accepcions o subentrades d’un mateix article; la remissió interarticle, que remet a una accepció o subentrada d’un altre article del mateix diccionari, i la remissió
hiperestructural, que és la que remet a mots o expressions que no es troben en la hiperestructura del diccionari.
Així, en el DIEC, l’expressió de puntelletes reenvia, mitjançant una remissió interarticle, que en constitueix a més la definició sinonímica, a l’entrada —en aquest
cas— de puntetes del mateix diccionari.
34. Alain REY, 1988, p. 67.
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de puntelletes loc. adv. De puntetes. Caminar de puntelletes.
de puntetes loc. adv. Tocant a terra solament amb les puntes dels peus. Caminar de
puntetes.

Més tècnicament, el conjunt de remissions, explícites i implícites, que conté el
cos del diccionari i que serveixen per a complementar la informació de qualsevol
dels seus elements informatius s’anomena estructura referencial.
Els elements referencials poden ésser, com hem dit, explícits o implícits, però
també poden ésser externs o interns.
Les referències externes són de dues classes:
a) Les referències enciclopèdiques, que ja hem dit que no són adequades en general per als diccionaris semasiològics, les quals consisteixen en citacions d’obres específiques on es poden ampliar les informacions relatives a un tema determinat.
b) Les referències a les obres que s’utilitzen com a font dels exemples documentats i que poden ésser més o menys explícites.
Les referències internes explícites s’indiquen mitjançant signes convencionals
(com ara asteriscos o fletxes) o mitjançant el mot vegeu. Aquesta classe de referències
és la que més habitualment s’anomena remissió.
També es considera remissió l’esment d’un altre mot o expressió del diccionari,
sense cap més indicació.
La remissió pot ésser sinonímica o pròpia. La remissió sinonímica és una definició sintètica que fa referència a una altra entrada del diccionari (i aleshores podem parlar de
sinonímia total) o bé a un sentit concret d’una altra entrada del diccionari (i aleshores
podem parlar de sinonímia parcial).
La remissió pròpia és una seqüència constituïda pel mot vegeu (que pot aparèixer
abreujat amb la forma v. o vg.) o per una fletxa seguits d’un mot o d’una expressió.
Aquesta remissió és una fórmula metalingüística que dóna instruccions als usuaris
per si volen completar la informació de l’entrada o la subentrada.
Si la remissió sinonímica afecta només un sentit determinat de l’entrada, i no
n’hi ha prou amb la indicació de la subentrada (si s’escau), s’hi afegeix un número o
una indicació per a precisar l’accepció a què correspon.
Finalment, les referències internes implícites són sovint el resultat de la voluntat
dels editors pel que fa a l’estalvi d’espai. Així, per exemple, la informació morfològica, quan només dóna explícitament les irregularitats, i els mots de la definició, que
ens permeten anar a altres significats i a altres mots.
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Així mateix, és molt important que l’estructura referencial implícita sigui raonable i estigui controlada pels lexicògrafs, a fi de no obligar l’usuari o usuària a fer
massa consultes per a resoldre un dubte i, sobretot, per a evitar definicions circulars i
que els usuaris no caiguin en un cercle viciós de remissions que els acabi portant a la
mateixa entrada o subentrada de què han partit.

9. L’ordenació de les subentrades
En l’edició dels diccionaris en format de paper, s’ha imposat l’ordre alfabètic com el
més adequat i pràctic, per la facilitat de consulta. Com que els diccionaris en suport
electrònic permeten fer consultes no seqüencials o per grups d’unitats lèxiques, i
també emprar hiperenllaços (mitjançant els quals, amb un sol clic del ratolí, podem
passar d’un mot que apareix a la pantalla a l’article corresponent), es minimitzen les
crítiques que s’hi podrien fer amb vista a determinades cerques que poguessin voler
fer els usuaris.
De tota manera, quan intentem aplicar l’ordenació alfabètica a les unitats
lèxiques d’un diccionari, ens adonem que no és tan senzill de dur a terme com podria semblar inicialment.
En primer lloc, cal no oblidar que la nomenclatura del diccionari general inclou
unitats lèxiques univerbals (festa, qui-sap-lo, cantar, poca-solta, rai) i unitats lèxiques pluriverbals (a tot estirar, si us plau per força, galzeran major, caure al bertrol, l’any de la Mariacastanya), i
que algunes subentrades són unitats univerbals (com!, vinga!).
Les unitats lèxiques univerbals, tant si són subentrades com si són entrades, presenten, en principi, poques dificultats d’ordenació; si de cas, només cal decidir què
volem fer amb les lletres que porten elements diacrítics i amb el guionet o guionets
d’alguns mots compostos. Pel que fa al català, però, ja fa temps que la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans va establir un criteri que preveia tots els casos que
es podien donar en mots catalans, basada en l’ordenació de les vint-i-sis lletres de l’alfabet establerta per la gramàtica normativa, que tothom coneix prou bé. Per tant,
podem considerar que la norma d’ordenació de les unitats lèxiques univerbals és de
domini públic, d’aplicació general i no presenta vacil·lacions.
En canvi, l’ordenació de les unitats pluriverbals és una mica més complexa, i no
hi ha un criteri únic que sigui seguit per tots els lexicògrafs. Els sistemes més emprats
actualment en català són tres: el sistema continu, el sistema discontinu sense partícules i el sistema discontinu amb partícules.
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9.1. El sistema continu
El sistema continu prescindeix dels espais i de signes altres que les lletres a l’hora
d’ordenar. Una vegada suprimits els espais i els signes ortotipogràfics, s’ordenen les
cadenes de lletres resultants i es recomponen els sintagmes originals (quadre 4).
Aquest sistema, emprat, entre altres obres lexicogràfiques, per la Gran enciclopèdia
catalana,35 provoca el trencament de les sèries terminològiques i, en el cas dels topònims (per exemple, els començats per Sant, Santa, Sants o Santes), constitueix una complicació afegida per als usuaris que volen consultar aquests noms propis.
QUADRE 4
Ordenació de sintagmes pel sistema continu
Sintagmes
abans d’ordenar

Sintagmes
aglutinats
abans d’ordenar

Sintagmes
aglutinats
després d’ordenar

Sintagmes
recompostos
després d’ordenar

taula d’ales
taula raconera
taula sacra
taula de canvi
taula d’estampació
taula de júnyer
taules astronòmiques
taula d’acordar
taula d’arcades
taules de la Llei
taula de l’enclusa
taula de xocolata
taules financeres
taula de còmput
taula cronològica
taula d’harmonia

tauladales
taularaconera
taulasacra
tauladecanvi
tauladestampació
tauladejúnyer
taulesastronòmiques
tauladacordar
tauladarcades
taulesdelaLlei
tauladelenclusa
tauladexocolata
taulesfinanceres
tauladecòmput
taulacronològica
tauladharmonia

taulacronològica
tauladacordar
tauladales
tauladarcades
tauladecanvi
tauladecòmput
tauladejúnyer
tauladelenclusa
tauladestampació
tauladexocolata
tauladharmonia
taularaconera
taulasacra
taulesastronòmiques
taulesdelaLlei
taulesfinanceres

taula cronològica
taula d’acordar
taula d’ales
taula d’arcades
taula de canvi
taula de còmput
taula de júnyer
taula de l’enclusa
taula d’estampació
taula de xocolata
taula d’harmonia
taula raconera
taula sacra
taules astronòmiques
taules de la Llei
taules financeres

35. Gran enciclopèdia catalana, 2a ed, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1986-1989, 24 v. (amb diversos
suplements).
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9.2. El sistema discontinu sense partícules
El sistema discontinu sense partícules prescindeix dels signes ortotipogràfics (guionet, apòstrof, etc.) i dels nexes gramaticals (generalment, preposicions i articles)
que hi ha entre els mots del sintagma.36 Els espais són considerats fronteres de mot;
el guionet només és considerat així si darrere hi ha una majúscula amb funció
distintiva. Una vegada suprimits els signes ortotipogràfics i les partícules, s’ordenen les cadenes de lletres resultants i es recomponen els sintagmes originals
(quadre 5).
QUADRE 5
Ordenació de sintagmes pel sistema discontinu sense partícules
Sintagmes
abans d’ordenar

Sintagmes
sense signes
ortotipogràfics

Sintagmes
sense signes
després d’ordenar

Sintagmes
recompostos
després d’ordenar

taula d’ales
taula raconera
taula sacra
taula de canvi
taula d’estampació
taula de júnyer
taules astronòmiques
taula d’acordar
taula d’arcades
taules de la Llei
taula de l’enclusa
taula de xocolata
taules financeres
taula de còmput
taula cronològica
taula d’harmonia

taula ales
taula raconera
taula sacra
taula canvi
taula estampació
taula júnyer
taules astronòmiques
taula acordar
taula arcades
taules Llei
taula enclusa
taula xocolata
taules financeres
taula còmput
taula cronològica
taula harmonia

taula acordar
taula ales
taula arcades
taula canvi
taula còmput
taula cronològica
taula enclusa
taula estampació
taula harmonia
taula júnyer
taula raconera
taula sacra
taula xocolata
taules astronòmiques
taules financeres
taules Llei

taula d’acordar
taula d’ales
taula d’arcades
taula de canvi
taula de còmput
taula cronològica
taula de l’enclusa
taula d’estampació
taula d’harmonia
taula de júnyer
taula raconera
taula sacra
taula de xocolata
taules astronòmiques
taules financeres
taules de la Llei

36. Tingueu en compte que, en l’ordenació alfabètica de topònims, l’article inicial es posposa a
l’hora d’ordenar, per bé que es restitueix al seu lloc després de l’ordenació (cf., per exemple, la llista de
municipis dels Països Catalans publicada a Josep M. MESTRES et al., Manual d’estil: La redacció i l’edició de textos,
2a ed. rev., Vic i Barcelona, Eumo, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra i Associació de
Mestres Rosa Sensat, 2000, p. 511-570).
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Aquest sistema té l’inconvenient que els usuaris han de conèixer prèviament
que s’està fent servir aquest sistema, ja que no és del tot evident i es poden plantejar
dubtes sobre la inclusió de les conjuncions i els adverbis dins les «partícules».

9.3. El sistema discontinu amb partícules
En el sistema discontinu amb partícules únicament es prescindeix dels signes ortotipogràfics (guionet, apòstrof, etc.), és a dir que els sintagmes s’ordenen mot a mot. Els
espais i els apòstrofs són considerats fronteres de mot; el guionet només és considerat
així si darrere hi ha una majúscula amb funció distintiva. Una vegada suprimits els
signes ortotipogràfics, s’ordenen les cadenes de lletres resultants i es recomponen
els sintagmes originals (quadre 6).
QUADRE 6
Ordenació de sintagmes pel sistema discontinu amb partícules
Sintagmes
abans d’ordenar

Sintagmes
sense signes
ortotipogràfics

Sintagmes
sense signes
després d’ordenar

Sintagmes
recompostos
després d’ordenar

taula d’ales
taula raconera
taula sacra
taula de canvi
taula d’estampació
taula de júnyer
taules astronòmiques
taula d’acordar
taula d’arcades
taules de la Llei
taula de l’enclusa
taula de xocolata
taules financeres
taula de còmput
taula cronològica
taula d’harmonia

taula d ales
taula raconera
taula sacra
taula de canvi
taula d estampació
taula de júnyer
taules astronòmiques
taula d acordar
taula d arcades
taules de la Llei
taula de l enclusa
taula de xocolata
taules financeres
taula de còmput
taula cronològica
taula d harmonia

taula cronològica
taula d acordar
taula d ales
taula d arcades
taula d estampació
taula d harmonia
taula de canvi
taula de còmput
taula de júnyer
taula de l enclusa
taula de xocolata
taula raconera
taula sacra
taules astronòmiques
taules de la Llei
taules financeres

taula cronològica
taula d’acordar
taula d’ales
taula d’arcades
taula d’estampació
taula d’harmonia
taula de canvi
taula de còmput
taula de júnyer
taula de l’enclusa
taula de xocolata
taula raconera
taula sacra
taules astronòmiques
taules de la Llei
taules financeres

Aquest sistema sembla el més avantatjós, per tal com permet que l’ordenació
pugui ésser feta per un ordinador sense instruccions específiques i amb un mínim
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d’errors de la màquina, així com en simplifica la comprovació perquè les diferents
subcadenes de caràcters es poden reconèixer al primer cop d’ull.
Les subentrades s’agrupen semànticament, de manera que totes les subentrades
relacionades amb una mateixa definició s’introdueixen darrere d’aquesta. Cada grup
semàntic constitueix una accepció.
Si hi ha moltes subentrades, es poden fer accepcions per cada tipus de subentrada seguint aquest ordre: sintagma nominal, sintagma verbal i locució —aquesta darrera, entesa en sentit ampli. Dins cada accepció, s’ordenen alfabèticament.
En el cas dels noms d’animals i vegetals, quan hi ha moltes subentrades, alguns
lexicògrafs separen les diferents espècies per famílies, i cada família constitueix una
subentrada. Aquest sistema té l’inconvenient, però, que, si l’usuari o usuària no sap a
quina família pertany l’espècie que cerca, li pot costar de trobar-la si l’article és llarg.
El que es guanya en precisió es perd en facilitat de cerca.

10. Les seqüències de mots que poden ésser subentrades
Hem vist al llarg d’aquesta lliçó que hi ha expressions que apareixen com a subentrades, d’altres apareixen com a entrades i d’altres ni tan sols són recollides pels diccionaris generals. Què ho fa?
Si és evident que cap diccionari general no pot recollir tots els mots d’una llengua
(no ho poden fer ni tan sols els anomenats tresors), perquè la ment humana n’està generant constantment, a mesura que les necessitats denominatives es van produint,
encara ho és més la impossibilitat de recollir totes les seqüències fixades de la llengua
al llarg dels temps, per tal com les possibilitats combinatòries són gairebé infinites.
Fem-ne una prova: en un diccionari general prou ampli i no gaire restrictiu pel
que fa a la secció d’unitats, sota l’entrada trompeta (amb una primera accepció com a
instrument musical) podríem trobar, per exemple,
— trompeta desafinada (que s’oposa a trompeta afinada);
— trompeta en si bemoll (que és una classe de trompeta; s’oposa a trompeta en fa);
— trompeta aguda (que és també una classe de trompeta; s’oposa a trompeta greu);
— trompeta marina (que és un instrument medieval de corda que recorda el
timbre de la trompeta metàl·lica);37
37. Per cert, trompeta metàl·lica hauria d’ésser també una subentrada? (La resposta és que no, perquè
no és cap classe de trompeta, sinó que tan sols indica la matèria bàsica de què és feta.)
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— trompeta de la mort (que és una classe de bolet);
— trompeta/tes de la mort (que són unes trompetes bíbliques);38
— sentir les trompetes de la mort (‘trobar-se o sentir-se a punt de morir’) / sonar les trompetes de la mort / sonar les trompetes de l’apocalipsi (expressions similars que indiquen la imminència de la mort).
Per a poder prendre una decisió sobre totes aquestes expressions, la selecció de
les quals varia tant d’un diccionari general a un altre, hem de remetre a la lexicologia
i a la fraseologia.
Recordem que la unitat lèxica és la unitat del vocabulari de la llengua l’element
més representatiu del qual és el mot. El mot és una unitat lingüística integrada per un
morfema o més, que es transcriu entre dos espais en blanc, pertany a una determinada categoria sintàctica (és a dir, la dels mots que exerceixen la mateixa funció sintàctica) i, en general, resulta sintàcticament inanalitzable.
Així mateix, distingim entre mot gramatical (anomenat també mot funcional), que és
el mot que té un significat bàsicament gramatical o sintàctic i forma part d’inventaris
tancats (com és ara les preposicions, les conjuncions i els articles), i mot lèxic, que és el
mot que té un contingut semàntic referencial i que forma part d’inventaris oberts.
Les unitats lèxiques poden ésser univerbals, si contenen un únic mot, o pluriverbals,
si en contenen més d’un.
Si partim d’una concepció àmplia de la fraseologia, podem situar el límit inferior
de la categoria en el mot i el superior, en el text —que, en el nostre cas, es correspon
amb els refranys—, i considerar com a tret distintiu de les unitats que en fan part el
fet que són unitats repetides, prefabricades —no generades creativament—, que
s’associen a un context o una situació comunicativa més o menys repetida. Aquestes
unitats han experimentat un procés de gramaticalització, amb una pèrdua de significat conceptual i un guany en valor gramatical i pragmàtic.
La definició d’aquesta categoria es basa en una sèrie de propietats: la repetició, la
gramaticalització, la fixació, l’alteració fònica, la idiomaticitat, la presència d’anomalies estructurals o de mots isolats o diacrítics i una forma fònica de vegades peculiar.
Aquesta definició de les unitats fraseològiques ens permet incloure-hi, des de les
interjeccions fins als refranys, tant les unitats fraseològiques amb un significat lèxic
( fer feredat) com les que s’han especialitzat en un ús pragmaticodiscursiu ( ja m’has mort!).
Com a unitat representativa del concepte que hem adoptat de fraseologia fixem el
38. Segons el llibre bíblic de l’Apocalipsi, set àngels toquen sengles trompetes per anunciar greus
desgràcies (capítols 8-10).
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terme unitat fraseològica, perquè presenta un abast suficientment ampli i no es pot
confondre amb altres termes que tenen característiques privatives de cap subclasse
d’aquesta categoria.
QUADRE 7
Classificació i exemplificació de les unitats fraseològiques
Tipus d’unitat

Concurrència

Locució

Enunciat
fraseològic

Exemple

V + [Det +] Nsubj

salpar un vaixell

V + [Prep +] [Det +] Nobj

esmenar un error

[Det +] N + {Adj / [Prep +] N}

desig ardent, situació límit; tancament hermètic,
programa de mà

[Det +] N + Prep + [Det +] N

manat de troques, rajola de xocolata

V + Adv

disparar indiscriminadament

V + Adj

anar mudat, posar-se malalt

Adj + Adv

oposat diametralment

locució nominal

gata maula; meló de moro, taula rodona

locució adjectival

sa i estalvi

locució adverbial

de cop i volta

locució verbal

prendre part [en una cosa]

locució prepositiva

per mitjà de

locució conjuntiva

per tal de

locució clausal

fer-se [una cosa] una muntanya [a algú]

parèmia

qui no corre, vola

fórmula rutinària

per molts anys!

Resumint, les unitats fraseològiques es caracteritzen per una sèrie de trets que,
en tant que conjunt, no s’han de considerar necessaris ni suficients (els ordenem de
més a menys rellevants):
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a) Són segments repetits, que no obeeixen a un acte creatiu del llenguatge.
Aquest és potser el requisit fonamental.
b) Han experimentat un procés de gramaticalització, que pot estar més o menys
avançat en cada unitat fraseològica.
c) Presenten fixació en l’ordre dels components, en la forma morfològica, etc., a
causa de la gramaticalització.
d ) Poden presentar alteracions en el cos fònic, també a causa de la gramaticalització.
e) Presenten més o menys idiomaticitat, en la mesura que el significat global de
la unitat pot no deduir-se del significat dels seus components.
f ) Tenen un ús pragmàtic evident, que està lligat al context.
g) Poden presentar anomalies estructurals o mots isolats.
h) Poden presentar una forma fònica peculiar.
L’ordre d’aquests trets es correspon amb la importància decreixent de la unitat
dins la categoria i amb la possibilitat d’aparèixer en el discurs també decreixent.
En el quadre 7 podem veure la classificació que proposem, a partir de la classificació bàsica formulada per Glòria Corpas, exemplificada perquè s’entengui més bé la
distribució.

11. Com podem millorar els diccionaris generals
Després de tot el que acabem de veure, es fa palès que els diccionaris generals poden
millorar en molts aspectes, com ara:
— la situació de les subentrades en el diccionari,
— la posició dins l’article,
— la grafia de la subentrada,
— la informació complementària,
— la definició,
— la il·lustració,
— la remissió a altres subentrades o entrades,
— la selecció de les unitats lèxiques que han de fer part del diccionari, i
— l’ordenació de les subentrades, quan n’hi ha més d’una en el mateix article o
accepció.
Així, pel que fa a les fórmules definitòries, n’hi ha que es podrien millorar clarament; per exemple, les començades per alguna de les expressions dit de, nom donat a, de-
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nominació de, fórmula per a, qualsevol de, etc., que són poc precises i dificulten la substitució
de l’expressió definida.
potassa1 f. [...] potassa càustica Denominació a abandonar per l’hidròxid de
potassi.

Quant als noms propis, s’haurien d’evitar en un diccionari general, i evitar que
s’hi escolessin, encara que siguin institucions públiques, mitjançant algun subterfugi per tal de poder-les incloure en el diccionari, consistent a posar en minúscula l’entrada i en majúscula la subentrada, bé sigui posant-ho tot en minúscules malgrat
que es tracti d’un nom propi.
diputació f. Acció de diputar; l’efecte. [...] | Diputació del General Generalitat (ACC. 4).

Un altre abús típic dels diccionaris generals és agrupar les formes abreujades
equivalents juntament amb l’expressió completa, pel fet d’ésser un procediment relativament anormal i, en algun cas, fins i tot arbitrari: o bé es tracta d’un ús col·loquial degut al desgast de l’expressió sencera, i aleshores potser no caldria afegir la forma abreujada (com a màxim, es podria recollir com un exemple), o bé caldrien dues
subentrades, en què l’abreujada remetés a la completa, o bé, si no, com a mínim una
subentrada i una accepció. Vegem-ho en un article del GDLC.
rotatiu -iva 1 adj 1 MEC Que origina una rotació. 2 MEC Que funciona per mitjà
d’una rotació. 3 màquina rotativa (o simplement rotativa) GRÀF Màquina
d’imprimir emprada en el tiratge de diaris i de revistes, formada per tants cossos o unitats impressores com plecs ha de tenir el diari o la revista, i, eventualment, per tants altres cossos com tintes han d’ésser emprades. [...]

Per acabar, i també només a tall d’exemple, proposem dos casos pràctics de com
es podrien millorar dos parells d’articles del DIEC que estan relacionats semànticament. Ens estalviem els comentaris, però emmarquem quan cal les parts en què
convé fixar-se.
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estam m. Fil de llana pentinada. | Teixit d’estam. || Òrgan fèrtil de les plantes amb
flors que porta els sacs pol·línics i sol constar d’antera i de filament.
exsert -a adj. Que sobresurt d’un òrgan. estam exsert Estam que sobresurt
del periant.

estam m. [...] Òrgan fèrtil de les plantes amb flors que porta els sacs pol·línics i sol
constar d’antera i de filament. estam exsert Estam que sobresurt del periant.
exsert -a adj. Que sobresurt d’un òrgan. Aquesta planta té l’estam exsert.

espatlla f. [...] | FIG. [...] guardar les espatlles a algú [o cobrir les espatlles a
algú] Garantir-lo contra qualsevol perill, amenaça. [...]

guardar v. tr. [...] | FIG. [...] guardar les espatlles a algú Garantir-lo contra
qualsevol perill, amenaça. [...]
cobrir v. tr.. [...] | FIG. [...] cobrir les espatlles a algú Guardar les espatlles
a algú (v. guardar). [...]
o bé
guardar v. tr. [...] | FIG. [...] guardar les espatlles a algú Garantir-lo contra
qualsevol perill, amenaça. [...]
cobrir v. tr.. [...] | FIG. [...] cobrir les espatlles a algú Garantir-lo contra qualsevol perill, amenaça. [...]
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La llengua de veritat: repensar l’ortografia
Josep M. Nadal
Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Girona
i director de l’Observatori de les Llengües d’Europa i de la Mediterrània

1. Avui ja no hi ha gairebé ningú que posi en dubte la teoria de l’evolució. Bé, si he
dit «gairebé ningú» ha estat perquè, com sap tothom que llegeixi algun diari, als Estats
Units aquesta és una qüestió que avui encara s’està debatent en els tribunals de justícia. Però diguin el que diguin finalment aquests tribunals, l’home prové, certament,
de la mona. Però per situar el punt exacte del pas de l’una a l’altre mai ningú no ha
proposat quantificar els centímetres d’alçada que va comportar el procés cap a l’homo
erectus. En realitat, l’homo sapiens fisiològicament no presenta cap característica que el
distingeixi dels altres primats. Més aviat tots els estudiosos han insinuat que el moment clau del procés evolutiu es va produir amb el desenvolupament de la capacitat
simbòlica i, doncs, amb l’adquisició del llenguatge.1 No sabem quan va ser. I fins fa
ben poc ningú no s’ocupava d’esbrinar-ho. Potser obligats per la decisió presa a mitjan segle XIX per la Société de Linguistique de Paris de prohibir qualsevol intervenció
relativa a aquesta qüestió. Però entre fa dos milions d’anys, amb l’homo habilis, i fa cent
cinquanta mil anys, amb l’homo sapiens —i ja sé que són molts anys!—, es va produir
un procés, segurament gradual, que va dur a una subespècie, l’homo sapiens sapiens, una
característica fonamental de la qual és la seva capacitat de comunicar-se oralment a
través d’un llenguatge força semblant al nostre. Per això s’ha dit que l’homo sapiens sapiens era, de fet, un homo loquens.2 L’aparició de l’escriptura, en canvi, és molt més re1. Giovanni SARTORI, Homo videns: La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus, 2003, p. 27. La primera edició en italià és del 1997.
2. Sobre l’origen de les llengües vegeu Merritt RUHLEN, L’origine des langues: Sur les traces de la langue
mère, París, Belin, 1994. Sobre l’origen del llenguatge em sembla molt recomanable la introducció d’Enrique BERNÁRDEZ, ¿Qué son las lenguas?, Madrid, Alianza, 1999. Erns Casirer ja havia parlat de l’animal loquax a
Saggio sull’uomo, Milà, Longanesi, 1948, p. 47.
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cent: ara fa només uns cinc mil tres-cents anys (cap al 3300 a. de C.) en terres de Mesopotàmia, i una mica més tard, i independentment, a d’altres llocs,3 els homes van
descobrir que per suplir les deficiències de la memòria podien recórrer a marques
fetes en superfícies duradores. L’oralitat, doncs, és anterior a l’escriptura. Això no ho
posa en dubte ningú. Però, com que el que m’interessa són les llengües, jo, avui, i ja
aniré explicant per què, em centraré en l’escriptura i només de retruc en la seva relació amb l’oralitat.
Tots estem convençuts que allò que utilitzem quan ens comuniquem a través
del llenguatge4 són les llengües. Tots, a més, estem plenament convençuts que sabem què és una llengua. Vull dir que si jo ara preguntés què és l’italià, què és el castellà o què és el català, tots sabríem què hem de contestar. Però em sembla que una
reflexió una mica més atenta de seguida ens faria trontollar aquestes conviccions.
Dono, només, un exemple que justifica aquesta mena de reflexió perturbadora. És
una anècdota referida als italoparlants. Un 24 de febrer d’ara ja fa uns quants anys, just
quan començava la Primera Guerra del Golf, jo em trobava a Nàpols sopant amb dos
catalans més. Parlàvem, és clar, en català. De cop, se’ns va acostar un cambrer i ens va
preguntar si érem, tenint en compte com parlàvem, genovesos o grecs. Per a un presumpte italoparlant de Nàpols la llengua d’un italoparlant de Gènova podia ser tan
«estranya» com el grec o com el català.
Per tant, d’una banda podem concloure que les variacions amb què es produeix
la comunicació oral entre parlants d’això que per simplificar en diem una mateixa
llengua són tantes i tan importants que difícilment justifiquen l’ús del concepte de
llengua (única) per referir-nos-hi. Però, d’altra banda, tot i aquesta conclusió, tots
continuarem estant absolutament segurs del nostre mapa de les llengües. Tan segurs que hem convertit la llengua en un vertader marcador social. Tenir la mateixa llengua ha passat a significar ser del grup; no tenir-la, a no ser-ne. La llengua ha fet de carnet d’identitat en una societat pretesament homogènia des d’un punt de vista
lingüístic.
Això és el que ens explica aquell famós passatge de l’Antic Testament:5

3. No sé com valorar la hipòtesi avançada per Marco Merlini (La scrittura è nata in Europa?, Roma, Avverbi, 2004) sobre el naixement de l’escriptura a les rives del Danubi ara fa set mil cinc-cents anys.
4. És evident que altres animals també es comuniquen. Però jo em refereixo a la comunicació estrictament lingüística dels homes, que és aquella que permet que l’home reflexioni sobre si mateix i
parli de si mateix. Cfr. Giovanni SARTORI, Homo videns..., p. 28.
5. Jutges, 10,6-12,13, ep. 12,4-6.
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Jeftè va mobilitzar llavors tots els homes de Galaad i atacà els efraïmites. Els galaadites van derrotar els efraïmites, que els acusaven d’haver desertat d’Efraïm per
passar-se a Manassès. Els galaadites van ocupar els guals del Jordà, en direcció a
Efraïm. I quan un efraïmita fugitiu els demanava que el deixessin passar, li preguntaven:
—Ets d’Efraïm?
Si contestava que no, li demanaven que digués «xibòlet», però ell deia «sibòlet»,
perquè no sabia pronunciar-ho correctament. Aleshores l’agafaven i el degollaven
vora els guals del Jordà. En aquella ocasió van morir quaranta-dos mil efraïmites.

La llengua, certament, ha servit per dibuixar fronteres. I ni les fronteres, ni les diferències, ni tampoc les llengües, no són necessàriament dolentes. De vegades, com
quan els galaadites les utilitzen per identificar els vençuts per castigar-los, sí. Però la
majoria de les vegades no és així. Els elements identificadors, com ser alt o baix, home
o dona, parlant d’aquesta o d’aquella llengua, etc., existeixen i no podem negar-los.
Cal, doncs, gestionar-los adequadament. Res més.
2. Vista aquesta contradicció, la qüestió central que se’ns presenta és aquesta: si la
realitat de la comunicació oral les justifica tan poc, per què estem tan segurs de les
llengües?
Penso que aquesta és una de les preguntes clau de tota la reflexió lingüística. Ens
planteja de ple «el problema de l’abstracció». El coneixement es basa sempre en la relació entre dos elements, un subjecte i un objecte, un dels quals, el subjecte, «captura» les propietats pretesament fonamentals de l’objecte creant-ne una determinada
imatge. Les diferents posicions que poden prendre’s amb relació a l’estatus de la imatge
han determinat bona part de les reflexions sobre la possibilitat, l’origen i l’essència
del coneixement. En tot cas, se sol dir, i no entraré en la gran quantitat de matisos
que caldria fer-hi, que el coneixement vertader és aquell en el qual coincideixen
l’objecte i la imatge de l’objecte. Per això mateix, el criteri de veritat sol prendre’s
com un element bàsic del coneixement.
Però en el cas que ens ocupa, la relació entre l’objecte empíricament observable
(la comunicació oral espontània plena de variació: és a dir, «els fets pròpiament
lingüístics») i la imatge d’aquest objecte (la llengua, concebuda com una realitat plena d’homogeneïtat, que seria, paradoxalment, «la representació dels fets pròpiament
lingüístics» heterogenis) provoca, ho he de confessar, moltes preguntes. Plantejaré
només les que ara m’interessen més. La primera: com es passa del fet pròpiament
lingüístic, un conjunt de lectes, a la llengua? La segona: com s’explica la no-coinci-
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dència entre l’un i l’altra? La tercera: de quina manera la llengua manipula el material lectal? És sobre aquests tres fets que m’he proposat de parlar. I fer-ho em va
duent, inevitablement, a la llengua escrita.
3. La comunicació oral i la llengua escrita tenen, certament, alguna relació. En tot
cas és el que creiem intuïtivament i ara no és pas el moment de discutir-ho. Però que
hi hagi relació no impedeix que també hi hagi moltes diferències: una de les més evidents, i la que aquí més m’interessa, és l’oposició entre variació i homogeneïtat. Dient-ho d’una manera fàcil: quan parlem, parlem de maneres molt diferents i, en
canvi, quan escrivim ho fem d’una única manera. La major part de les diferències
lectals de l’oralitat (històriques, geogràfiques o socials) no queden reflectides en l’escriptura. De moment podríem dir que parlem com parlem (amb heterogeneïtat) i que, en
canvi, escrivim com hem d’escriure (amb homogeneïtat). L’escriptura, d’aquesta manera, se’ns
presenta com un mecanisme a través del qual ocultem la variació.
Aquesta ocultació és possible perquè tots els sistemes d’escriptura, tant si són alfabètics com si no ho són, són equívocs. Vull dir que, en condicions normals, una única tira gràfica es pot relacionar amb diverses tires fòniques. Per això afirmem que oralitat i escriptura mantenen una relació equívoca. És evident que el grau d’equivocitat
que presenten els diferents sistemes d’escriptura no és el mateix. Només cal comparar un sistema logogràfic com el xinès i un sistema alfabètic com el nostre per adonar-nos-en: aquell és molt més equívoc que no pas aquest. I encara ho seria més un
sistema pictogràfic. Però tots són equívocs. Només hi ha un sistema d’escriptura no
equívoc: la transcripció fonètica. I per això ningú no ha pretès fer-lo servir per escriure. El sistema alfabètic, doncs, també és equívoc. L’equivocitat en la relació entre
lletres i sons és allò que crea tants maldecaps a tots els que aprenen a escriure. En català oriental només pronunciem /b/ i en canvi escrivim b o v segons els casos (haver o
hàbit); escrivim lletres (h, r o p) que de vegades no es pronuncien (/əβέ/ = haver; /kám/ =
camp); en alguns casos, una lletra pot projectar-se en més d’un so (c, per exemple, és
/k/ i /s/ a camp i centre, respectivament); etc. Només si dominem les convencions a través de les quals es regula aquesta relació —és a dir, si hem après de lletra adequadament— podem dir que sabem escriure. I ja es veu que és aquesta equivocitat de l’escriptura allò que permet relacionar una oralitat heterogènia amb una pràctica
escrita homogènia. I com a conseqüència, és allò que ens duu a creure que, encara
que parlem diferent, «tenim la mateixa llengua».
En el pensament occidental, tots, ja ho sé, tendim a creure que el millor fóra que
hi hagués un lligam més estret entre oralitat i escriptura. És una creença que es fona-
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menta en la idea que l’escriptura no és res més que una representació de l’oralitat. És
per això que tanta gent de vegades reclama que s’escrigui com es parla o que es parli
com s’escriu. I també és per això que quan des d’Occident fem la història dels diferents sistemes d’escriptura tendim a considerar que el progrés és un camí que duu
inexorablement i feliçment cap a l’alfabet, és a dir, cap al sistema d’escriptura que
presenta la relació més estreta entre oralitat i escriptura. En el segle XVIII, quan Rousseau feia referència a les escriptures pictogràfica, logogràfica i alfabètica a l’Essai sur l’origine
des langues, ja explicitava paradigmàticament aquesta idea: «Aquestes tres maneres
d’escriure es corresponen d’una manera gairebé exacta als tres estadis diferents segons els quals podem considerar els homes reunits en una nació. La pintura d’objectes és apropiada als pobles salvatges, els símbols de paraules i de proposicions a un poble
bàrbar, i l’alfabet als pobles civilitzats.»6
Però si afrontem el problema sense prejudicis etnocentristes, de seguida ens adonarem que els sistemes d’escriptura no alfabètics, molt més equívocs, són tan eficaços
com els sistemes d’escriptura alfabètics. L’elecció d’un sistema d’escriptura és sempre
interessada i es troba condicionada per molts factors. És cert que la utilització dels «logogrames» en l’escriptura xinesa, que es relacionen amb unitats mínimes de significat
i no pas amb unitats fòniques, comporta una escriptura amb una quantitat de signes
enorme: per escriure perfectament el xinès, per exemple, s’han de conèixer uns quaranta-nou mil logogrames, i, en canvi, les llengües romàniques utilitzen, per escriure,
menys de trenta lletres i alguns pocs signes diacrítics. Per això la democratització de la
llengua escrita és molt més difícil en xinès que en qualsevol de les nostres llengües.
Però també és cert que en el cas de les llengües orals de la família xinesa, que són set o
vuit i molt diferents les unes de les altres,7 sempre ens referim a una única llengua xinesa i
que, en canvi, en el cas de les llengües romàniques parlem d’una llengua portuguesa, una
llengua catalana, una llengua francesa, una llengua castellana, una llengua romanesa, una llengua corsa,
etc. Les diferències entre cadascuna de les llengües orals xineses són, com a mínim, tan
grans com les que podem trobar entre cadascuna de les llengües romàniques. Però en
el cas de la família xinesa, i com a conseqüència d’haver adoptat una escriptura molt
més equívoca, ha estat possible de mantenir una única llengua escrita i, consegüentment, la percepció d’una llengua xinesa també única. I això és el que es pretenia. I, en
6. Edició crítica de Ch. PORSET, Burdeus, 1970. El subratllat és meu.
7. Les llengües de la Xina: el mandarí (putonghua), al nord, amb Pequín com a capital, parlat pel
70 % de la població xinesa; el wu, amb Xangai com a capital; el gan; el xiang; el min del nord; el hakka; el
min del sud, i el yue, amb Canton com a capital.
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canvi, en el cas de les llengües romàniques, com a mínim des dels inicis de l’edat moderna, més que una llengua romànica única (una mena de «llengua romana») es perseguia una llengua per a cada projecte nacional. I per aconseguir-ho ja anava bé l’escriptura alfabètica rebuda de la tradició grecollatina.
Aquesta utilització de les llengües a l’Europa moderna marca el significat últim
del que es coneix com la questione della lingua, que ha centrat tots els debats lingüístics
des del segle XV fins avui: el desig de fragmentar la Romània i utilitzar les llengües per
afavorir el pas de l’Europa universal medieval a l’Europa moderna de les nacions.
4. L’equivocitat de l’escriptura explica, certament, com es pot crear, posant en relació una llengua escrita amb una pluralitat de realitzacions orals, la representació, tout
court, d’una única llengua. Són les normes (en aquest cas, les normes ortogràfiques)
les que ho fan possible. Però, què són les normes? Quina transcendència hem de donar a l’afirmació que són les normes, les ortogràfiques i les altres, les que creen la idea
de la llengua?
Una norma és una afirmació sobre com ha de ser una cosa i no pas sobre com és. Una
«norma», en aquest sentit, és sempre prescriptiva i es diferencia, clarament, d’una
descripció. Parlem com parlem i escrivim com s’ha d’escriure. Les ciències normatives, i em penso
que les ciències socials són en bona part d’aquesta mena, no juguen amb el concepte
de veritat. Per això abans deia que la llengua, en tant que «imatge», no coincideix, i potser cal que no ho faci, amb l’objecte que representa (el conjunt de «fets pròpiament
lingüístics» i, doncs, una realitat plena de variació lectal). Les normes, en canvi,
sempre s’associen a «valors»: no descriuen propietats intrínseques de l’objecte que
descriuen, però, en canvi, sempre comporten una avaluació i una classificació. Per
això van associades a conceptes com bo, dolent, millor, preferible, etc. Les normes «prescriuen un model» i, en aquest sentit, sempre originen un sistema jerarquitzat en el
qual esdevé fonamental l’hegemonia que, normalment, és monopolitzada per un dialecte «real». Dir que la llengua s’explica per les normes i que aquestes s’associen a valors equival a dir, i això és molt important, que darrere de les normes hi ha sempre
una finalitat perseguida: una proposta de futur. I em penso que aquesta proposta de
futur és, precisament, la construcció, la imposició i el manteniment de la llengua a partir d’un dialecte real, que en el començament va coincidir amb la llengua escrita i després, i amb una
eficàcia extraordinària, amb la llengua escrita també impresa. Em costa de dir-ho,
però tinc la impressió que quan intentem explicar les «llengües», és a dir, quan fem
ciència lingüística, estem parlant d’uns objectes amb la finalitat, també, de crear-los,
imposar-los i mantenir-los. Des d’aquest punt de vista, he de reconèixer que el caràc-
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ter no necessari d’unes normes concretes (que sempre són canviables) pot explicar
les eternes querelles ortogràfiques relacionades amb els intents de modificar el mapa
de les llengües. Només un exemple. La pretensió de fer que danès, noruec i suec siguin
llengües diferents ha comportat que textos orals molt semblants avui s’hagin passat
a escriure de tres maneres diferents. Per això, i a l’inrevés que a la Xina, aquests tres
països s’entenen oralment i, en canvi, no s’entenen per escrit. I aquest fet ha reforçat
la idea que realment eren tres llengües diferents. No hi ha gens d’innocència, certament, darrere les baralles ortogràfiques. Antonio Gramsci ho va explicar molt bé: la
llengua normativa, que per Gramsci és, sense adjectius, la llengua, es construeix a través
«dal controllo reciproco, dall’insegnamento reciproco, dalla “censura” reciproca».8
Ja sé que aquestes són, avui, expressions de poc valor a la borsa intel·lectual. En nom
d’una llibertat fictícia o, fins i tot, en nom d’una pretesa simplificació en l’aprenentatge i en l’ús de la llengua s’ha menyspreat l’ortografia, és a dir, en un sentit ampli,
les normes lingüístiques que lliguen la llengua escrita amb els dialectes orals. I de vegades
fins i tot s’ha racionalitzat teòricament aquest menyspreu. Però les normes són més
importants del que pensem: són allò que articula aquella estructura cognitiva —
una determinada representació de la realitat i no una altra— que fa que les llengües
de què parlem acabin sent les que són i no unes altres. I això per tres raons.
1) En primer lloc, perquè, com ja he dit, és a través de la regulació de l’equivocitat que una parcel·la del contínuum lingüístic, caracteritzat per la variació i, doncs,
mancat d’homogeneïtat i de percepció unitària, pot projectar-se en una única llengua escrita que és la de tots sense coincidir amb la de ningú. Aquesta, la llengua escrita, es converteix en una mena d’objecte —pateix en definitiva un clar procés de reificació— que immediatament passa a representar d’una manera unitària i exclusiva la
realitat plural de l’oralitat, que, d’aquesta manera, és ocultada. Aquesta reificació
s’ha de relacionar, encara que avui no podré parlar-ne, amb tota l’enginyeria lingüística representada per gramàtiques i diccionaris. És el procés de gramatització.9 I crec que
el model llatí en què s’ha basat des del Renaixement tot aquest treball lingüístic ha
estat fonamental: com que el llatí era una llengua morta fonamentalment escrita,
no tenia dialectes orals. La variació, per tant, no podia ser considerada en les gramàtiques del llatí i, consegüentment, quan van esdevenir el model de totes les gramàtiques de les llengües vives, van impedir la consideració de la variació.
8. Antonio GRAMSCI, «Note per una introduzione allo studio della grammatica», a Letteratura e vita
nazionale, Torí, 1975.
9. Silvain AUROUX, La révolution technologique de la grammatisation, Lieja, Mardaga, 1994.
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Però cal no oblidar que la llengua, jo penso que inicialment l’escrita i la impresa
(avui en diríem l’estàndard escrit), i només més tard una projecció de l’escriptura en un
estàndard oral, també és, a més de llengua, un dialecte. Però no pas un dialecte qualsevol. Perquè la línia que uneix l’espai de la llengua i l’espai dels dialectes és un contínuum en el qual aquests s’ordenen jeràrquicament sota la pressió del prestigi absolut de la llengua (L1). Per tant, el dialecte que ha aconseguit identificar-se amb la
llengua (d1) esdevé el dialecte hegemònic que pretén fer coincidir, ni que sigui en
l’imaginari, l’espai de la llengua i l’espai dels dialectes, és a dir, fer-nos creure que tota
la comunitat «té la mateixa llengua». I si ho aconsegueix, la llengua es converteix en
el marcador fonamental de la identitat col·lectiva (figura 1).
FIGURA 1
Llengua i dialectes

2) En segon lloc, perquè les normes lingüístiques, en tant que normes socials, tenen un paper integrador d’una força enorme. No és pas casual que el concepte de comunitat lingüística s’hagi definit com aquella parcel·la de la societat que s’ha adherit, de vegades problemàticament, a les mateixes normes lingüístiques. Una comunitat implica
un «saber com relacionar-se» amb els altres membres perquè tots compartim unes
mateixes pautes de comportament. Aquestes pautes —les normes, en definitiva—
constitueixen un element fonamental de la identitat social amb què fins fa ben poc hem
regulat la vida del grup. Avui, certament, aquestes pautes han mig desaparegut i no sabem ben bé on trobar una identitat. Com ha posat de manifest Zygmunt Bauman,10
10. Benedetto VECCHI (cur.), Intervista sull’identità, Roma i Bari, Laterza, 2005, p. 25. L’obra de Lars
Dencik a què fa referència Bauman és «Transformation of Identities in Rapidly Changing Societies», a
Mikael CARLEHEDEN i Michael HVIID JACOBSEN (ed.), The Transformation of Modernity: Aspects of Past, Present and
Future of an Era, Aldershot, Ashgate, 2001, p. 194.
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[...] des del moment en què la identitat perd els seus ancoratges socials que la fan
aparèixer com una cosa «natural», predeterminada i no negociable, la «identificació» esdevé cada cop més important per a aquells individus que busquen desesperadament un «nosaltres» del qual formar part. Com ha explicat Lars Dencik, que escriu a partir de l’experiència escandinava:
Les afiliacions socials, més o menys heretades, que tradicionalment s’ha considerat
que defineixen la identitat dels individus —raça, [...] gènere, país o lloc de naixement,
família i classe social— avui estan [...] passant a ser menys importants, diluïdes i alterades, en els països tecnològicament i econòmicament més avançats. Al mateix temps
podem assistir a un fort desig i a diverses temptatives de trobar o fundar nous grups que
puguin donar als seus membres un sentit de pertinença i facilitar la construcció d’una
identitat. D’això en deriva un sentiment d’inseguretat cada cop més gran.

3) En tercer lloc, perquè, un cop establerta una clara divisió entre la llengua i la realitat lingüística lectal en la qual aquella té un paper hegemònic (no hem d’oblidar que és
el domini de la llengua correcta —per això els valors són tan importants— allò que
serveix per a la discriminació social),11 comencen a operar diverses formes de censura
(i l’autocensura no és de les menys importants) per a l’apropiació d’aquella. En aquest
sentit, la convicció que el domini de les normes és accessible a tothom a través de l’estudi i de l’esforç té un
paper fonamental en la construcció del grup. La llengua és percebuda, així, com una cosa teòricament socialitzable. Les normes, per tant, esdevenen una condició de la democratització de la vida social. Si m’he permès de dir que la llengua és «teòricament»
socialitzable és perquè són altres raons, especialment la desigualtat en l’accés a l’educació, les que de vegades no permeten que es generalitzi aquest accés. Però no són les
normes les que ho han impedit o encara ho impedeixen, sinó que són altres desigualtats socials. I, en aquest sentit, l’ortografia no té res a veure, com a mínim avui, amb
pretensions elitistes i excloents, com tantes vegades se’ns ha volgut fer creure. Més
aviat al contrari. A la França dels segles XVI i XVII, per posar un exemple, la creença que
el domini de le bon usage, de «la llengua bona», en definitiva, estava a l’abast de tothom a
través de l’esforç va tenir una força enorme en la construcció de la monarquia absoluta, perquè va posar les bases per sostreure el monopoli aristocràtic del domini de la
llengua.12 I la mateixa idea, quan la Revolució Francesa va afavorir amb l’educació
la generalització del domini de les normes, va possibilitar que la llengua esdevingués
llengua estatal.
11. Josep MURGADES, Llengua i discriminació, Barcelona, 1996.
12. Danielle TRUDEAU, Les inventeurs du bon usage (1529-1647), París, 1992, p. 42.
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És probable que aquest potencial de les normes expliqui per què són tan difícils
de canviar. Els exemples són nombrosos. França, Alemanya o el PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) han intentat recentment reformar les seves ortografies. Tots els intents, arribats a l’any 2000, han fracassat. I sempre per la resistència dels usuaris.
5. Una darrera observació sobre l’ortografia. Ja m’he referit al fet que la llengua escrita, que necessàriament comporta una ortografia, ha estat determinant en la
construcció de la llengua. De fet, penso que la història lingüística europea ha estat,
des del segle VIII fins al segle XX, un llarg camí cap a l’Europa de les llengües. En altres
llocs he proposat que a l’Europa romànica, després de la caiguda del llatí com a llengua institucional de l’Imperi i després de la seva fragmentació en multitud de microllengües, la construcció de l’Europa de les llengües ha passat per tres etapes fonamentals: l’escripturació entre els segles VIII i X, la codificació i l’accés a la impremta
entre els segles XV i XVI i l’estatalització dels segles XIX i XX. Aquest esquema podria representar la història (figura 2).13
Hi ha molts aspectes de l’escriptura que hauríem d’estudiar. Un dels més importants fóra, per exemple, el paper que l’escriptura ha tingut en el desenvolupament
del pensament racional.14 Però no és aquest el lloc on fer-ho. Aquí em limitaré a insistir en un altre aspecte de la reificació de la llengua produïda per l’escriptura i sobretot per l’accés a la impremta. Oralitat i escriptura es diferencien per molts aspectes. Els estudiosos oposen habitualment el caràcter efímer al caràcter estable, la
contextualització enfront de la descontextualització, la submissió al temps i a l’espai
del parlat enfront de la duració i la transportabilitat de l’escrit, etc. Pocs han destacat
que el text escrit és reprocessable i que, en canvi, el text oral no ho és. Podem, efectivament, rellegir un text tantes vegades com vulguem. Però un text oral desapareix tan
bon punt ha estat escoltat.15 Aquesta característica ens situa de ple en la posició del
receptor del text escrit: en la posició del lector, en definitiva. La lectura, efectiva13. Josep M. NADAL, «Tenir la mateixa llengua»: Llengües, fronteres, magnituds, Congrés de l’AISC, Nàpols,
13-16 d’octubre de 2005, p. 13 (ME = microllengües escripturades; MEC = microllengües escripturades i
codificades; MECE = microllengües escripturades, codificades i estatalitzades).
14. Vegeu especialment Jack GOODY, The Domestication of the Savage Mind, Cambridge, 1977, i The Logic
of Writing and the Organization of Society, Cambridge, 1986.
15. Alguns creuen que la gran novetat del segle XXI és que el text escrit dels xats, l’escriptura més
freqüent avui en dia, desapareix després de ser emès. Per això representa una nova fase de la història de
l’escriptura. Vegeu Massimo ARCANGELI, Lingua e società nell’era globale, Roma, Melteni, 2005, p. 35.
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ment, és l’activitat amb la qual ens fem nostre un text escrit que només té sentit per
aquesta possibilitat de lectura. El lector és, així, una peça clau en la percepció de la
llengua: és ell qui es posa, a través del text, davant de la llengua objecte (gairebé una
cosa) i, consegüentment, és en el lector on més clarament impacta el constructe.
Però des de quan hi ha, com una cosa habitual, lectors? No podem dubtar que des de
la impremta.16 I aquests lectors, com llegeixen?
FIGURA 2
Història de la construcció de l’Europa de les llengües
abans del segle V

el LLATÍ global

segles VIII-XX
ME
s. VIII-XV

MEC
s. XV-XVIII

MECE
s. XVIII-XX

L’espai de les
LLENGÜES

les microllengües

segles V-VIII

La major part de les històries de la lectura (occidental)17 fan referència a un passatge de Les confessions (VI.3) on sant Agustí explica que l’any 384 el sorprenia la manera de llegir de sant Ambrosi: «Quan llegia els seus ulls recorrien les pàgines i el seu cor
penetrava el sentit; però la seva veu i la seva llengua descansaven. Moltes vegades, essent-hi jo present, [...] el vaig veure llegir en silenci i mai de cap altra manera.» La lectura es feia, fins ben bé al segle VII, en veu alta, i, quan no era així, el lector, com sant
16. Giovanni SARTORI, Homo videns..., p. 29.
17. Vegeu Guglielmo CAVALLO i Roger CHARTIER, Storia della lettura, Roma i Bari, 1995, i Alberto
MANGUEL, A History of Reading, Toronto, 1996 (n’he llegit la versió italiana: Una storia della lettura, Milà, 1997).
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Ambrosi, produïa estranyesa als que el veien llegir sense moure els llavis. A partir del
segle VII va començar a introduir-se la lectura silenciosa, que no es va convertir en
l’única manera habitual de llegir fins força més tard. De fet, encara a la crònica de
Jaume I es fa referència a «aquells que oiran aquest llibre». El pas de la lectura en veu
alta a la lectura silenciosa va ser un fet determinant per a l’escriptura. Per primera vegada l’autor es veia impel·lit a organitzar les pàgines i, a la llarga, tot el text per fer-ne
més fàcil la lectura. Per posar només un exemple, és la lectura silenciosa allò que fa
inevitable l’escriptura discontínua, és a dir, la separació de les paraules.18 Però allò
que m’interessa destacar és un altre fet. La lectura en veu alta i la lectura silenciosa
han condicionat dues menes d’ortografia: aquella, una ortografia que ajudava el lector a pronunciar en veu alta un text, i aquesta, una ortografia que ajuda el lector a
mirar i reconèixer el text. La diferència és fonamental: es tracta d’ortografies amb graus
molt diferents d’artificialitat.19 És en aquest sentit que, a mesura que s’ha aprofundit
en l’alfabetització i que, a més, s’ha anat generalitzant, la llengua escrita s’ha anat independitzant de la llengua parlada i l’ortografia ha anat dotant-se d’uns elements
innecessaris i estrictament visuals sense els quals un text es fa enormement difícil de
llegir, a menys que es recorri a una segona lectura, i, aquest cop, en veu alta.
És així com llegireu els textos següents. Després d’un intent fallit de lectura silenciosa, tots passarem a la lectura en veu alta (encara que no cal que se senti allò
que es llegeix). Aleshores, i només aleshores, entendrem el text.
a) Aquest primer text l’he tret d’una acta oficial d’un partit de futbol de categoria «regional»:
Espusion al equipo del Morell al dosar n10 Antonio Mari Cartaña. por agresion an
un contrario.
Es pusion al equipo del Vallmoll al dorsar n(?) Juan Palacín Torres por disir cabro y go deputa y agrecion al coligiado, y al dorsar n7 Daniel Nefe Acejandre por
agridi a un contrario.
El partido fuel su pendido an menuto 43 dela primera parte a razon del lagrecion de ambos jugadore y aber inbacion de campo por parti del Vallmoll, ganado el
Mores por tres a uno.
El jugador n3 del Morell Jesus Garcia seizo daño el epie derecho.
18. Paul SAENGER, Space Between Words: The Origins of Silent Reading, Califòrnia, Stanford University
Press, 1997.
19. Bernard CERQUIGLINI, Le Roman de l’orthographe: Au paradis des mots, avant la faute. 1150-1694, Hatier,
1996.
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Firmado: el coligiado.
El delegado del Vallmoll se nego a paga el recibo, lo que ago cortar a los esfesto
purtuno.

b) Aquest exemple l’he elaborat jo mateix. El text base és del llibre de Narcís
Comadira L’ànima dels poetes.20 Però en podia haver triat qualsevol altre. Hi he aplicat
una única simplificació ortogràfica: he tret els espais en blanc que habitualment separen les paraules. El resultat és il·legible silenciosament:
araquejatenimsantjordialesenvistesambelsseusllibresilessevesrosesaraquecomençaaquellaèpocadelanyquedurantunsdieslagentesrecordadelapoesiaidelspoeteséstempsdellibresideliteraturahauriadesertambéeltempsdellegirperòfamassabontempseldiashaallargatilespulsionsconvidenmésadaltresdedicacionsmésactives

c) El text següent és un document real emès per un jutjat l’any 2005. És difícil
de creure, però és un text de veritat. Després d’unes anotacions relatives als fets denunciats, acaba amb unes advertències en castellà, molt mal escrites, i amb la traducció corresponent al català, que és el que ara dono:
entregantal-hi cedula, advertiuli de les consecuencies legals de la seva incomparaixencia te establertes, de no esser l’interessat te l’obligacio d’entregarli al mateix
baig els apercebiments legals que n’hia lloc a dret.

d) Aquest altre text darrerament ha circulat força per Internet. Fa referència
d’una manera molt clara a la lectura visual. Crec, però, que afegeix un element molt
important en la lectura: la memòria i l’expectativa. Quan llegim sembla que la imatge d’un mot, una mena de dibuix, ens duu a la memòria (visual?) on tenim emmagatzemades totes les paraules ja vistes. Si no hi reconeixem el dibuix passem a la lectura en veu alta. Quan llegim, a més, alguns elements de cada paraula —per
exemple les q, b, p, h, que sobrepassen la línia estricta— ens creen una expectativa,
una mena d’anticipació de la paraula. Vegeu primer a [a] una llista de mots irrecognoscibles i, per tant, incomprensibles. Després a [b] un text amb aquests mateixos
mots, que, ara sí, podem entendre sense problemes:

20. Narcís COMADIRA, L’ànima dels poetes, Barcelona, 2002, p. 67.
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[a]
Sgeun
Ipmotra
Esetn
Lerelo
Cocrrtea
Uicna
Ltears
Etsan
Ttaolmntee

Tnatos
Aoñs
Psiocion
Ignlsea
Rsteo
Pordas
Csoa
Colgeio
Mrieda

[b]
EL ODREN NO IPMOTRA
SGEUN UN ETSDUIO DE UNA UIVENRSDIAD IGNLSEA, NO IPMOTRA EL
ODREN EN EL QUE LAS LTEARS ETSAN ERSCIATS; LA UICNA CSOA IPORMTNATE ES QUE LA PMRIREA Y LA UTLIMA LTERA ESETN ECSRITAS EN LA
PSIOCION COCRRTEA.
EL RSTEO PEUDEN ETSAR TTAOLMNTEE MAL Y AUN PORDAS LERELO
SIN POBRLEAMS, ESTO ES PQUORE NO LEMEOS CADA LTERA POR SI MSIMA,
SNIO LA PAALBRA EN UN TDOO.
PRESNOAMELNTE ME PREACE ICRNEILBE.
TNATOS AOÑS DE COLGEIO A AL MRIEDA.

e) Finalment, vegeu un text (aparegut a El Temps) escrit per l’Onkle Angel, un
gitano de Lleida:
Els kalos bam lligerar de la indie milenarie i els lakros (?) mos ban pena kesiñabem
(?) lalegrie de las festetes del pla’ kins gitanos mes graciosos kins kalos mes elegans
tenen kaste i elegansie i son mol bons negosians son fundados de la festa i fan bone
giermano entre gitanos i paios ban krea el karinklo i aki comence seños kulture i
tradisions am garrotins i farrukes i am rumbetes i sandos akeste feste seños atrabesara fronteres a galicie i perpiña a girone i figeres sirem los mes karrinklos pero os
puk asegura ke agon estarem los de lleide sempre sirem los millos.
I os kontare lo mes gran kuan lorke le diu
al dali amik marchem kapa lleide bui
koneise els garrotins
No ba puge se
Onkle angel
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Llegir equival, certament, a mirar i reconèixer. L’alfabetització ens hi ha dut a partir
d’una lectura inicial basada més en l’oïda. En certa manera s’ha produït un retorn als
pictogrames. Només allò que ja hem vist escrit alguna vegada se’ns fa comprensible
en la lectura silenciosa. I en aquest reconeixement tenen un paper determinant tant
les convencions ortogràfiques, per més estranyes i complicades que ens puguin semblar, com altres característiques materials de les lletres o del conjunt de la plana.
«Lortgrfia ja nté kp sntit», afirmava un periodista fa poc temps en fer referència al
nou llenguatge dels mòbils. He d’advertir, molt de passada, que aquest llenguatge
dels mòbils és encara més visual, i, doncs, més pesat d’ortografia. Però avui, si volem
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continuar sent una societat alfabetitzada i si volem una llengua (i d’això ja no n’estic
del tot segur), l’ortografia té tot el sentit perquè forma part, i no pas d’una manera
poc important, del mecanisme amb què es construeix, s’imposa i es manté una llengua. Qualsevol llengua, és clar. També el català.
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L’impacte de les noves tecnologies
sobre la lectura i l’escriptura
Miquel Siguan
Catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona

El progrés de l’electrònica i de la informàtica està afectant profundament totes les
nostres activitats, entre les quals la manera com utilitzem la lectura i l’escriptura. Els
canvis són tan profunds i tan ràpids que es fa molt difícil avaluar-ne la influència,
però, en tot cas, no és difícil advertir que bona part d’aquestes innovacions no fan
sinó precipitar canvis iniciats molt abans.
Per orientar la meva reflexió, consideraré aquests canvis en tres àmbits diferents:
— El llibre i les seves funcions en la nostra cultura.
— L’escriptura com a eina de comunicació.
— La literatura i els hàbits de lectura.

El llibre i les seves funcions en la nostra cultura
Si mentre estic posant per escrit aquest comentari sento el desig de consultar una
dada —per exemple: és veritat que Shakespeare i Cervantes són rigorosament
contemporanis?—, puc, com hauria fet fa uns anys, alçar-me i buscar la resposta
entre els meus llibres, o fins i tot anar a una biblioteca pública, però avui no necessito
fer-ho: en el mateix ordinador amb què escric i amb un parell de clics, en un moment trobaré a Internet les dades que busco. És, evidentment, una gran comoditat, i
encara que jo ja era ben gran quan em vaig habituar a treballar així, ja no sabria ferho d’una altra manera. Però no tot són avantatges en aquesta facilitat; de fet, no és
difícil advertir que es tracta de la culminació d’un procés que ha portat a marginar el
llibre.
El que anomenem la cultura europea o, més senzillament, la història d’Europa és el pro-
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ducte d’una successió de llibres. A les universitats medievals, l’ensenyament es fonamenta en la reflexió i la discussió a partir de textos enfrontats, i el resultat es tradueix
en nous llibres. La nova ciència de la naturalesa sorgeix en observatoris i en laboratoris, però es concreta en llibres, que, al seu torn, serviran d’esperó per a nous avenços.
Altres llibres ofereixen una fonamentació racional a l’ètica i del progrés de la humanitat. Ser capaç de llegir, de llegir llibres, es converteix en un dret de tots els ciutadans i en una condició del progrés. I la impremta multiplica els llibres a la disposició
del públic. Apareixen les biblioteques públiques, amb les quals apareixen els catàlegs
i els manuals i els compendis i també les enciclopèdies. No n’hi ha prou de saber llegir
per orientar-se entre tants llibres; cal tenir un mínim de cultura general que permeti situar una qüestió particular dins d’un conjunt i que orienti cap als llibres on es
pot aprofundir. Aquest és l’objectiu de l’educació: posar l’alumne en situació de trobar el seu propi camí dins la totalitat de coneixements que ofereixen els llibres. I
aquesta cultura general és, sobretot, el que pretén oferir l’educació secundària que
serveix de porta a la universitat.
Generalitzar per a tothom una cultura general bàsica seria la contribució del sistema educatiu al progrés de la humanitat. Aquest objectiu, clarament enunciat per
la Il·lustració, ha trobat, però, un inconvenient: el coneixement científic, que ha acabat per convertir-se en el coneixement per excel·lència; és un coneixement especialitzat que com més avança més s’especialitza. I si avui el progrés s’entén com un
avanç en l’especialització, la importància del llibre com a vehicle d’una cultura general com més va més disminueix.
Il·lustraré amb una anècdota el que pretenc dir. Fa molts anys, la primera vegada
que vaig estar als Estats Units, vaig visitar la casa d’un col·lega professor universitari.
Era una casa molt agradable, amb moltes comoditats, però en la qual, per a sorpresa
meva, no hi havia llibres. O, per ser més exacte, sí que n’hi havia —alguns de crims,
el darrer best-seller, llibres de cuina, manuals de jardineria, guies de telèfons i repertoris semblants—, però no el que a mi em semblava la biblioteca pròpia d’un professor
universitari. Quan discretament vaig preguntar on tenia el lloc de treball i on tenia
els llibres, em va aclarir que ell no treballava a casa, sinó al seu despatx a la universitat, i que allí utilitzava els llibres i les revistes de la biblioteca universitària, i va afegir
que estar al corrent de les darreres novetats en el seu camp seria una despesa que ell
no es podia permetre. I no va dir, però vaig entendre, que els llibres de la seva especialitat, quan deixaven de ser actuals, ocupaven un espai que tampoc no estava disposat
a cedir a casa seva. Doncs no cal dir que el meu col·lega avui en té prou amb un ordinador i un accés a Internet per disposar de tota la informació que li permet estar al
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corrent de les darreres novetats en el seu camp de treball i possibilitar nous avanços.
O sigui que, molt més encara que fa trenta anys quan el vaig visitar, el meu col·lega
pot prescindir dels llibres.

L’escriptura com a eina de comunicació
L’escriptura ha sigut el gran mitjà per a la comunicació entre persones situades a
distància, o sigui, el que s’anomena correspondència epistolar —les cartes—, i per a moltes
persones, al llarg dels segles des que es va difondre l’escriptura, portar al dia la seva
correspondència era una ocupació important. Les cartes permetien comunicar informació de molts tipus i permetien planejar accions conjuntes, però servien també
per expressar els propis sentiments i influir en els sentiments dels corresponsals, ja
que, en principi, la correspondència era sempre recíproca. I en aquest panorama la
correspondència amorosa ocupava un lloc important.
L’escola preparava per a aquesta activitat epistolar. La cal·ligrafia es justificava
perquè la carta fos llegible per als altres, i a més l’escola proposava regles i models de
correspondència epistolars. Per altra banda, el fet d’escriure cartes obligava a reflexionar sobre la pròpia intimitat. L’escriptura de cartes s’acompanyava sovint de la
redacció d’un diari.
Des de fa un segle, el telèfon ha multiplicat les possibilitats de comunicació a
distància, i no diguem actualment el mòbil. I no sols s’ha facilitat la comunicació
oral, sinó també l’escrita: el correu electrònic, els xats, els blocs, els missatges escrits
per mòbil...
Amb aquestes innovacions tècniques les possibilitats de comunicació a distància
s’han multiplicat, són comunicacions més ràpides i poden arribar més lluny i a més
persones. Però clarament són diferents de les cartes antigues, són comunicacions
menys pensades, menys elaborades, més a prop del llenguatge oral.
Més encara. Amb facilitat són comunicacions a distància entre persones que prèviament no es coneixen i que potser no estaran mai físicament a prop. Fins i tot es pot
fingir una identitat per comunicar-se amb un corresponsal, que potser al seu torn
també fingeix.
En el límit, així com la correspondència tradicional servia per mantenir i enfortir
els contactes malgrat la distància, la comunicació actual afavoreix l’aïllament dels
individus en relació amb els seus pròxims.
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La literatura i els hàbits de lectura
En tots els temps, el que anomenem literatura ha sigut per al lector una manera agradable de passar el temps lliure, experimentant emocions estètiques o senzillament
deixant volar la fantasia. En una època en què la literatura, igual que totes les arts,
busca l’experimentació, es pot pensar que les tècniques informàtiques obren nous
camins a l’experimentació amb les paraules i propiciaran així l’aparició de noves
formes literàries, però fins ara no sembla que això s’hagi produït.
La repercussió de la informàtica en el camp literari es pot considerar en una direcció diferent, les possibilitats que l’obra literària arribi als lectors per camins diferents dels tradicionals: la llibreria i el llibre. El llibre en suport informàtic i difós a través d’Internet és una possibilitat real, però que fins ara ha estat poc utilitzada.
Decididament, els lectors prefereixen llegir amb un llibre a la mà.
Al meu parer, la repercussió més clara de l’electrònica i de la informàtica sobre la
lectura d’obres amb intencions literàries és ben senzill d’advertir. La lectura exigeix
temps lliure, temps per a un mateix, i la tècnica moderna ha multiplicat els instruments que ocupen d’una altra manera el nostre temps lliure. La ràdio, la televisió, els
jocs electrònics, la xarxa Internet, que permet tota mena de comunicacions a distància...
El doctor Finestres, un erudit del segle XVIII que fou professor a la Universitat de
Cervera, tot just jubilat, en una carta a un amic, li explica els seus plans, entre els
quals hi ha el de rellegir la Ilíada. Recorda que al llarg de la seva vida l’ha llegida un
parell de vegades, però ara, com que tindrà tot el temps del món, podrà llegir-la a
gust, assaborint cada frase. No cal dir que al segle XVIII, ni a Cervera ni enlloc, la major
part de la població, àdhuc jubilats, no tenia tant temps com el doctor Finestres, però
també és cert que avui la majoria de la població, per assegurar-se la subsistència, ha
de treballar molt menys que els pagesos de Cervera, i en canvi tampoc no troba
temps per llegir. Fins i tot quedant-se a casa, la televisió, els jocs d’ordinador o els xats
per Internet ocupen les hores que en altres temps podia haver dedicat a la lectura.

Caducitat del suport
En un món progressivament accelerat, la informació envelleix ràpidament, i,
consegüentment, els llibres que la vehiculen. I en un món llançat a la novetat, els
productes literaris també envelleixen ràpidament. Però val la pena recordar que el
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suport físic dels llibres tampoc no té una vida il·limitada, i que, al llarg del temps,
aquesta vida és cada vegada més curta.
Poques coses admiren més un afeccionat als llibres que tenir a les mans un còdex
medieval. Els primers llibres impresos, els incunables en conjunt, es mantenen molt
bé. En canvi, els llibres impresos a partir de finals del segle XIX, des que s’utilitzen
àcids en la preparació de la pasta de paper, tindran una vida curta, i es diu que d’aquí
a cinquanta anys, la majoria hauran desaparegut. I no diguem els periòdics.
Amb l’arribada de la informàtica, el ritme de la caducitat del suport de l’escriptura s’accelera: qui pot llegir avui els disquets que fèiem servir fa quatre dies i que la
majoria d’ordinadors actuals ja no accepten? I no sols caduquen ràpidament els suports físics, sinó que a més envelleixen els programes amb els quals s’organitzen les
dades informatitzades: fitxers i bases de dades codificats fa uns anys han esdevingut
il·legibles, perquè ningú ja no sap manejar els programes amb què es codificaren. O
un fet més recent encara i més important: cada dia s’afegeixen a Internet dotzenes de
milers de pàgines, i així augmenta contínuament el volum d’informació a la nostra
disposició, però ningú no diu que cada dia milers i milers de pàgines deixen de ser
mantingudes actives i desapareixen en un buit absolut.

Conclusió
Com a conclusió de tot el que acabo de dir, no sembla exagerat pensar que, abans de
l’escriptura, la humanitat vivia en un temps intemporal que repetia indefinidament
els mateixos cicles, i que la introducció i la generalització de l’escriptura i del llibre
van instal·lar la humanitat en un temps històric que avança en una direcció determinada, un temps que prepara el futur recolzat sobre el passat, mentre que avui el desplegament de les noves tècniques per tractar i per transmetre informació limita cada
vegada més el paper de l’escriptura i del llibre i ens porta a oblidar cada vegada més el
passat, a ser incapaços de preveure el futur i a instal·lar-nos en un present absolut,
que s’esgota en si mateix. Però probablement això és una interpretació exagerada influïda per la meva edat, que em porta a sobrevalorar el passat, i per les prediccions
apocalíptiques que avui es fan sobre el futur del planeta. El més probable és que la
humanitat, d’una manera o d’una altra, acabi assimilant les innovacions informàtiques i electròniques, les que avui coneixem i les que vindran, i que comenci així
una nova etapa que avui ens costa imaginar.
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Dones que llegeixen als quadres
Carme Riera
Catedràtica de Literatura Espanyola
de la Universitat Autònoma de Barcelona i escriptora

La imatge de la dona que llegeix travessa la història de l’art des de temps remots fins
ara mateix. Sembla que una de les més antigues procedeix d’un mosaic de les ruïnes
de Pompeia, avui conservat al museu arqueològic de Nàpols, en el qual apareix una
dona amb un llibre i un llapis a la mà. La llegenda l’associa amb Safo de Lesbos, una lectora, que és alhora escriptora.
Entre les imatges més antigues de les dones que llegeixen als quadres hi ha dues
figures força importants, una de sacra i una altra de profana. Em refereixo a santa Caterina d’Alexandria, que sempre és representada amb un llibre a la mà com a emblema de la seva saviesa, ja que fou capaç de discutir amb els homes més doctes, abans de
ser martiritzada, i a Elionor d’Aquitània, l’escultura funerària de la qual ens la mostra també amb un llibre. Potser aquesta iconografia del llibre en les representacions
femenines té un antecedent en el motiu de l’anunciació a la Verge Maria, molt reiterat a la pintura cristiana, d’Orient a Occident. Precisament allò que diferencia les
anunciacions orientals de les occidentals és que la Verge, a les orientals, és sorpresa
per l’àngel mentre descabdella una troca o maneja la filosa per tal de teixir el vel del
temple. A les occidentals, per contra, i a partir del segle XII, llegeix un llibre. La diferència és enorme i definitiva. És clar que llegeix un text sagrat: els sants pares de l’Església varen decidir que es tractava d’un fragment de la profecia d’Isaïes: «Ecce virgo
concipiet». Alguns artistes medievals varen posar a les mans de la Verge un llibre
d’hores, en un anacronisme deliciós. Però no ho és menys el d’aquells que la representen amb una bíblia, ja que la Mare de Déu no podia tenir al seu abast cap llibre sagrat, ni els textos sagrats dels jueus es divulgaven en forma de llibres... Però el fet és
molt significatiu per a les dones, atès que la Verge s’imposa com un model femení. El
pas de la filosa al llibre representa una conquesta: la dona, la de classe alta, cal posar
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èmfasi en el fet, pot mostrar-se llegint en lloc de cosint o filant, la qual cosa implica
un canvi: el llibre representa l’accés a la cultura.
Des de l’edat mitjana, la iconografia del llibre es lliga als clergues i a les dones,
perquè l’experiència lectora és considerada contemplativa i no activa. Per això escau
amb el tarannà pretesament femení, amb l’òrbita domèstica, amb el gineceu, que és
un espai privat, però atenció: no allunyat de la cultura, o almenys de la cultura que
es basa en la paraula.
Joanot Martorell, en una carta de batalla adreçada al seu cosí Joan de Montpalau,
en la qual el commina a casar-se amb la seva germana Damiata, a qui aquest ha deshonrat, li escriu que les paraules amb les quals Montpalau intenta d’evitar el duel
«partaguen a dones e a juristes los quals amb la ploma i llengua tenen llur defensió».
A l’art, de lectores profanes, també n’hi ha moltes, probablement més que lectors. Fins i tot en els retrats del Matrimoni de burgesos desconeguts, de Cornelis Ketel (segle XVI), ell apareix amb un mocador arrugat o amb una bossa per guardar-hi diners
a la mà i ella amb un llibre. Probablement és un llibre de pietat, no d’entreteniment,
o fins i tot de comptes domèstics on apuntar entrades i sortides, però, tot i això, és un
llibre.
I què llegeix la dama retratada per Foschi entre el 1530 i el 1535? En aquest cas ho
sabem, perquè el llibre que aguanta amb la mà dreta és una mica obert: són versos,
versos d’amor que, tal vegada, l’han portada a l’estat malenconiós en el qual es troba... El vestit rosa —que l’amor s’hi posa, com molt bé assegura el rodolí— i el fet
que amb l’altra mà agafi el cordó reforcen la referència de l’enamorament. El cordó
al·ludeix a l’emblemàtic ceste de Venus, el cinturó amb el qual tancava totes les gràcies, tots els atractius, els somriures suggestius, els col·loquis més dolços, incitant al
silenci i l’eloqüència dels ulls (figura 1).
Ara som al segle XIX. Homer, l’autor, es fa ressò d’un tipus de pintura en el qual
les dones amb els llibres tancats a les mans es deixen anar, somien, com Bovary, en
l’amor, fantasiegen i en aquest abandó es mostren vulnerables a les influències negatives de la lectura... Llegeixen pel seu gust. La lectura és un plaer solitari que permet
imaginar-ne d’altres... Al segle XIX els moralistes tronen contra l’afecció de les dones
a la lectura, més val que facin mitja o que brodin... Però els quadres amb dones soles
que llegeixen i potser es rebel·len després de llegir, adonant-se del seu paper secundari i subsidiari, són molts. La dona ja no llegeix, com succeïa a la pintura sacra, per seguir les normes que els llibres imposen, ni tampoc no llegeix per ensenyar als seus
fills a llegir, com passava als quadres on apareixia santa Anna i la Verge o la Verge i el
nen Jesús, amb un llibre a la mà. Llegeix potser per cercar nous camins de llibertat...
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FIGURA 1
Retrat d’una dama

I l’Helena de Kay, de Winslow Homer? Què llegeix, que l’ha deixada tan abatuda?
(figura 2).
FIGURA 2
Retrat d’Helena de Kay
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Quan algú afirma avui que les dones llegeixen més que els homes, jo li dic que
això no passa ara sinó des de sempre. Fins i tot des de l’antiguitat, les dones, com a
consumidores de lectura, han propiciat el naixement d’algun gènere literari. Està
demostrat que elles impulsaren a l’època hel·lenística un tipus de novel·la denominada bizantina, les protagonistes femenines de la qual representaven un paper tan actiu com els protagonistes masculins.
A Espanya, el naixement de la novel·la pastoral, l’ègloga en prosa, té a veure amb
cercles femenins. Concretament, la Diana de Montemayor sorgeix perquè així ho demana Joana de Portugal, i la Diana de Gil Polo s’adreça a un grup de senyores valencianes. El mateix succeeix amb la novel·la cortesana i el públic femení. María de Zayas
és en aquest sentit molt explícita. Tal vegada per això les seves obres són les més traduïdes després del Quixot. És, per tant, un ignorant aquell que considera com a fenomen actual el fet que les dones llegeixin més que no els homes. Ho han fet sempre.
Naturalment, les que disposen d’oci i han tingut accés a la cultura.
Per això aquells versos del cant IV de l’Orlando furioso que descriuen l’escena entre
Atalant i Bradamant són adients pel que tenen d’excepcionals. El mag Atalant combat amb un llibre a la mà, un llibre singular:
Font tancada d’on neix tanta meravella
que serà sovint la llança ben jugada.

Atalant empra el llibre per atacar i defensar-se. Els colps i les envestides que reben
els seus enemics són colps i envestides que ell llegeix al llibre. L’amazona Bradamant
lluita amb ell i està a punt d’ésser vençuda; aleshores empra un estratagema: es deixa
caure del cavall. Atalant s’hi acosta per veure què li ha passat i aleshores ella li pren el
llibre, i sense llibre Atalant és vençut. Bradamant, com a amazona, pertany al món femení. És una excepció que confirma la regla. Porta armes, i a les dones les armes els estaven vedades. L’excepció confirma que Bradamant es comporta com un home... Els
llibres, les novel·les, més concretament, són cosa de dones. Per això en la consolidació
de la novel·la vuitcentista les dones són primordials. La creació de la «Biblioteca de
Damas», de l’editor valencià Cabrerizo, n’és un exemple, com ho és l’avís d’Alberto
Lista que assenyala els perills que corren dones i joves lectors de novel·les, i això succeeix molt abans que Flaubert provi l’arsènic per acabar amb Madame Bovary, aquella lectora visceral que, com el Quixot, creia que vida i literatura eren el mateix.
Dones i llibres, dones i lectura, no hem estat situades als antípodes, com de vegades alguns han cregut, sense adonar-se d’allò que la iconografia ens fa palès.
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Vull fer ara un esment especial als quadres on trobem dones que llegeixen
cartes. Comptem, des del segle XVII fins ara mateix, amb un mostrari ample que s’intensifica a la pintura flamenca. La lectura i el lliurament d’una carta són motius iconogràfics reiterats. Probablement es tracta d’una carta amorosa. L’amor, ja ho sabem, ha estat el nostre opi particular, vull dir l’opi particular de les dones. Els entesos
aventuren que el magnífic retrat d’Helena Fourment, de Rubens, on veiem la seva
esposa caracteritzada com Betsabé vora la font en el moment de rebre la carta del rei
David que li porta un patge, pot considerar-se l’antecedent de moltes pintures on es
representa una situació semblant d’abast íntim i quotidià, com succeeix a la pintura
holandesa.
David, segons podem documentar al Segon llibre de Samuel 11,2-4, envia terceres persones perquè convencin Betsabé de paraula, sense fer-li arribar cap paper. La
carta de Rubens és fruit, per tant, de la seva pròpia collita, perquè sap de manera directa, ben probablement, la importància que té la missiva amorosa en la seva època
—el quadre està datat del 1635— i com una carta d’amor arribada en el moment
propici pot, fins i tot avui que ningú no escriu cartes, canviar-nos la vida.
Des de Rubens fins a Rembrandt, la carta envaeix fins i tot els espais pictòrics, la
qual cosa evidencia que és un element recurrent de la quotidianitat femenina del
segle XVII. Podríem traçar un itinerari llarg, suggestiu i força entretingut del motiu
de la carta, que ens portaria a deturar-nos als interiors holandesos. Tots recordem
Vermeer, Metsu o Terborch, que ens ofereixen lectores de cartes, intentant copsar,
en alguns casos, l’estat anímic, l’afecte que la carta produeix.
La carta implica una presència forana que de sobte interromp la quotidianitat, la
passivitat forçada de la dona, i li obre una finestra a l’exterior. Per aquesta finestra
s’escola una llum nova, feta de paraules sentides pels ulls, que a més tenen la virtut
de transformar-se en tacte subtil. La carta, excusa sovint per al tractament pictòric de
la llum, és en ella mateixa llum, esperit verbal, promesa.
El motiu és del gust femení. Sembla que als Països Baixos les dones eren compradores d’art, i, a banda, es relaciona amb la difusió dels manuals d’escriure cartes. A tot
Europa es tradueix amb gran èxit Le secrétaire de la cour (1625), de Jean Puget de la Serre.
Un segle abans, Il cortegiano, de Baldassarre Castiglione, i els Diàlegs d’amor, de León Hebreo, fan esment dels bitllets amorosos, de la seva importància per allò que anomenen gancheo o ganchearse, que és com el català Joan Boscà, el traductor de Castiglione a
la llengua castellana, anomena el que nosaltres en diem lligar.
Doncs bé: el motiu de la carta, fonamental a la pintura de gènere, arriba fins a
l’art actual. Botero, el 1976, pinta La lettera. Una dona jove en actitud malenconiosa
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—s’aguanta el front amb la mà, a l’altra té una carta— és sorpresa pel pintor en la
intimitat de la seva cambra, nua, sobre el llit, acompanyada per una taronja partida
pel mig (figura 3).
FIGURA 3
La lettera

Dos segles abans que Botero, el pintor de cort François Boucher retrata Madame
Boucher en una mena de chaise longue, també a la intimitat. Madame Boucher va vestida i està més incorporada que la model de Botero; no té la carta a la mà, sinó vora
seu, en una petita tauleta (figura 4).
Arribat aquest punt, m’agradaria preguntar si vostès creuen que les cartes que
aquestes dues dones tenen al seu abast són seves, vull dir escrites per elles, o només
rebudes. Si elles en són les autores, ens trobem davant de dos subjectes actius, emissors; si només en són les destinatàries, som davant de dues receptores, receptores de

099-168 El llibre i la lectura

23/7/07

13:02

Página 163

DONES QUE LLEGEIXEN ALS QUADRES

163

missatges amorosos, naturalment; objectes, per tant, tal com normalment han estat
llegits els quadres de dones amb cartes. Un aspecte contradit, en certa manera, des de
l’àmbit literari, en el qual la carta ha estat lligada al discurs femení.
FIGURA 4
Madame Boucher

«Mi carta, que es feliz, pues va a buscaros, / cuenta os dará de la memoria mía. /
Aquel fantasma soy que, por gustaros, / juró estar viva a vuestro lado un día.»
Campoamor comença la part segona del «Canto tercero» del seu poema El tren expreso amb la carta que la bella desconeguda adreça al cavaller espanyol, que l’ha enamorada durant un viatge en tren i s’excusa mitjançant la lletra de no poder acudir a
la cita concertada. La bella, que no debades és francesa, escriu tot just abans de morir...
El tren expreso fou una de les composicions més divulgades de Campoamor, i els versos
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que jo he citat, popularíssims... Campoamor es fa ressò, probablement sense saber-ho,
de la tradició de les salonnières, de la tradició que ens atribueix la superioritat en el domini dels recursos epistolars. La Bruyère assegurava en un text força comentat:
Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d’écrire. Elles trouvent sous leur
plume des tours et des expressions qui souvent en nous ne sont l’effet que d’un
long travail et d’une pénible recherche; elles sont heureuses dans le choix des
termes, qu’elles placent si juste, que tout connus qu’ils sont, ils ont le charme de la
nouveauté, semblent être faits seulement pour l’usage où elles les mettent; il n’appartient qu’à elles de faire lire dans un seul mot tout un sentiment, et de rendre
délicatement une pensée qui est délicate; elles ont un enchaînement de discours
inimitable, qui se suit naturellement, et qui n’est lié que par le sens. Si les femmes
étaient toujours correctes, j’oserais dire que les lettres de quelques-unes d’entre
elles seraient peut-être ce que nous avons dans notre langue de mieux écrit.

Per la seva banda, Mantengazza, citat per Benavente a les seves Cartas de mujeres,
per ajudar amb un criteri d’autoritat a refermar el seu punt de vista, es refereix també a la superioritat del talent epistolar de les dones.
Si fem cas d’aquesta opinió, tan generalitzada des del segle XVIII, des que les salonnières demostraren la superioritat connatural al gènere femení, resulta natural que a
l’hora d’escriure les dones emprem els motllos comunicatius epistolars pels quals estem tan dotades. Potser perquè, en el fons, durant segles les cartes escrites per les
dones foren considerades intranscendents, domèstiques, privades, marginals...
La carta sorgeix de l’àmbit privat i retorna a l’àmbit privat, fins i tot les cartes públiques, aquelles que s’escriuen per ser divulgades als diaris, i, per tant, el que busquen és el ressò d’un destinatari múltiple, encara van adreçades al director del diari
en el qual intenta l’autor o autora que siguin publicades. Aquesta marca textual, un
receptor singular que emmascara una col·lectivitat, és un tribut a la privacitat del gènere epistolar. Curiosament, la secció de cartes al director és una de les més llegides
de qualsevol diari. Quan llegim una carta tenim la sensació d’entrar en una zona íntima, privada, a un espai d’atmosfera confident; tal vegada per això els quadres amb
dones lectores de cartes tenen tant èxit al llarg de la història de l’art. Nosaltres ens
convertim en observadors d’aquesta intimitat, observem allò que és privat amb delectança. Aviat, m’imagino, l’art es farà ressò dels correus electrònics i dels missatges
SMS, ja que la carta en suport de paper ha passat a la història. La de l’art, però, en
conserva extraordinàries mostres.
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La multiculturalitat i les llengües
Joan Martí i Castell
Director del seminari

Hi ha un repte que destaca singularment en el segle XXI: saber afrontar adequadament una mobilitat humana heterogènia que fa que les ciutats d’Europa, dels Estats
Units d’Amèrica, del Canadà, esdevinguin rèpliques d’allò que és el món sencer.
Històricament hi ha hagut altres moments en què la barreja ètnica ha estat normal;
per exemple, a l’època medieval; tanmateix, la d’avui es caracteritza perquè es dóna
en una realitat en què s’han establert i consolidat els estats, les nacions, els pobles,
que aleshores s’estaven forjant.
Som, doncs, davant un fenomen inèdit que posa a prova la nostra capacitat racional de convivència, de solidaritat, de justícia. Rere les grans migracions, hi ha grandesa,
però sobretot, misèria, perquè hi predomina la fuga dels territoris d’origen d’aquells
qui han de cercar fora l’estricta supervivència. Així, la confluència de cultures i de llengües distintes s’ha d’analitzar en primera instància com a conseqüència de situacions
insostenibles de fracàs. Cal, per tant, que prevalgui l’esperit d’acollença en el disseny
d’una planificació que contribueixi abans que res a fer digna la vida dels nouvinguts.
Simultàniament, ens hem de plantejar quina és la millor solució per a aprofitar
la diversitat d’idiosincràsies i dels idiomes amb què s’expressen. En aquest objectiu, el
rigor és tan essencial com l’hospitalitat generosa. Les vies demagògiques s’ha demostrat que no duen sinó a un context caòtic que empitjora les condicions de tothom.
Hem d’apostar per un sincretisme inevitablement complex? És millor la via del
respecte a cada llengua i a cada cultura singularment? La resposta no és fàcil en una
conjuntura en què podem comptar més de dos-cents cinquanta idiomes diferents
en la metròpolis de Barcelona. Nogensmenys, és urgent. Han passat massa anys sense que s’hagin elaborat les polítiques socials, laborals, econòmiques, culturals, lingüístiques, que afrontin les necessitats amb què ens trobem.
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Aquest seminari pretén d’ésser una reflexió compacta i ensems polièdrica entorn d’una demanda social que no pot esperar més temps sense respostes, perquè és
pregonament angoixant.
El seminari sobre La multiculturalitat i les llengües, organitzat pel Consorci Universitat
Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch i celebrat al
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona descabdellà, durant els dies 9 i 10
d’octubre de 2006, les ponències que segueixen, les quals van cloure en una taula rodona amb Emili Boix-Fuster, M. Carme Junyent, Josep Moran i F. Xavier Vila, i Joan
Martí i Castell com a moderador.
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Ciutadania pública i multietnicitat
Salvador Giner
Catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona
i president de l’Institut d’Estudis Catalans

I
La condició de ciutadà és el més gran assoliment de la civilització moderna. Tots els
altres empal·lideixen al seu davant. És més, qualsevol altre, des de l’accés universal a
l’educació fins a l’assistència mèdica i sanitària a tota la població, tenen el seu fonament moral i jurídic en l’entronització de la ciutadania com a principi moral polític.
La condició ciutadana és la que permet avui als humans fer valer la seva humanitat.
La ciutadania és l’espinada de l’ordre social democràtic de la modernitat. Per
aquesta mateixa raó, també confereix sentit a la nostra història, a la recent. Ho dic
sense por davant el nombrós i creixent esbart dels qui creuen saber del cert que la
història manca de tot sentit. Així, la suposició, empíricament constatable, que des de
les revolucions laiques que van esclatar a ambdues vores de l’Atlàntic a final del segle XVIII, fins ara, hi ha hagut un corrent vers la instauració de la ciutadania, és summament sensata. Anunciada i raonada inicialment per Alexis de Tocqueville, mereix
una reconsideració i una anàlisi renovada. No va poder preveure els alts i baixos, els
contratemps i fins les catàstrofes per les que estava destinat a passar aquest corrent
civilitzador. Tan grans han estat aquests, tant de sofriment, desolació i mal han comportat, que hom comprèn l’escepticisme que ha de sentir qualsevol amic de la democràcia en haver de sostenir que, malgrat tot, aquest corrent existeix. Un corrent
circumscrit, precari i subjecte sens dubte a caducitat. Però vitalment important.
Constatar-lo no és, doncs, assumir cap grandiositat històrica, ni significar el progrés
indefinit i irreversible de la humanitat. És suposar tan sols que la lògica expansiva de
la ciutadania constitueix un procés històric que és quelcom més que episòdic. És el
característic de tota una era, la de la modernització, en un combat incessant amb
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contracorrents i dificultats. Del resultat final, no en sabem res. Sabem només que,
ara per ara, és bo posar l’espatlla a tot allò que pugui fomentar la instauració d’una
democràcia cívica, d’una república de gent lliure. I de gent, també, materialment capaces de ser-ho: sense unes condicions mínimes d’existència, a cap ésser humà no se
li pot exigir l’exercici de la ciutadania, ni tampoc el de la virtut cívica sobre la qual recolza.1
Les reflexions que segueixen es fonamenten en tres supòsits. Primer, que la ciutadania és possible, progressivament possible, sempre que es consolidi dins d’una politeia republicana. Altres formes de politeia democràtica, la liberal pura, d’una banda, i la comunitarista, de l’altra, són incompatibles amb la plena ciutadania
universal, encara que no ho siguin amb una ciutadania més o menys restringida.2 Segon, parteixo també del supòsit que la teoria republicana de la ciutadania només pot
avançar si esbrina les condicions socioestructurals de la fraternitat —especialment,
les que són adverses a una plena ciutadania de tothom— i proposa solucions per a
millorar-les. En uns altres mots: ni la filosofia política ni l’ètica del republicanisme
basten. Cal assolir també una sociologia de la fraternitat. I argumentar des d’aquesta
sociologia. Tercer, per a progressar, la ciutadania exigeix un nivell mínim, una massa
crítica, d’homogeneïtat jurídica i d’afinitat cultural dins una mateixa societat. (Ultra
un mínim de condicions de vida que permetin al ciutadà, lliure d’estretors, pensar
en la cosa pública com una cosa potencialment seva.) Un supòsit addicional, de
caràcter metodològic, que va més enllà d’aquests tres criteris, és que la ciutadania activa —és a dir, participativa en l’esfera del que és públic— dóna una mesura de la
qualitat democràtica que posseeix una politeia. La bondat i la florida de la res publica de
la ciutadania es calibra, en conseqüència, per la vitalitat i el pes de la ciutadania en el
conjunt del cos polític. No solament compten, per a la democràcia republicana,
l’imperi de la llei, la representació parlamentària, les llibertats garantides i la independència de la voluntat aliena arbitrària —per dir-ho amb Baltasar Gracián—,3
sinó que cal també una ciutadania proactiva. Espero poder justificar aquestes afirmacions
al llarg d’aquesta lliçó.
1. Per a una substanciació detallada d’aquest axioma republicà modern, cf. S. GINER (2002); L. MORENO (2000) i D. RAVENTÓS (1999).

2. Per a una argumentació detallada d’aquesta afirmació, cf. S. GINER (2000), i (2002) per a un esbós de sociologia del republicanisme. La ciutadania universal és significativament distinta de la ciutadania cosmopolita, però aquí no entrarem en aquest assumpte. No obstant això, el vincle entre totes dues és la virtut
cosmopolita. Per a un esbós succint d’aquesta darrera, cf. B. S. TURNER i C. ROJEK (2001).
3. B. GRACIÁN (1651-1657).
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II. Les tres ciutadanies
Les societats que gaudeixen de politeies constitucionals democràtiques basen el seu
ordre polític en la delegació popular de poder i autoritat en cossos de legisladors, governants, administradors i magistrats.4 Els dos primers solen ser electes. Els altres,
nomenats pels electes. Queda un conjunt de drets cívics —els d’opinió, manifestació
pública, recursos contra les autoritats— que continuen sent retinguts per la ciutadania.
Aquesta situació divideix automàticament el cos polític en dos sectors: el format
pels qui ocupen càrrecs —legisladors, magistrats, funcionaris— i els qui integren la
societat civil.5 Aquesta és la dicotomia clàssica de la politeia democràtica. Tot i que
presenta problemes d’interpretació i sovint de demarcació entre les dues esferes, no
serà aquí objecte directe d’anàlisi. Aquest se centrarà en la natura dels ciutadans que
cauen dins el vast àmbit dels governats i sobre les seves formes d’entrada i participació en l’esfera del que és públic.
La institució de la ciutadania és una de les conseqüències històriques de la vida
urbana. És el resultat de la destribalització de la societat que inevitablement genera6
primer intramuralment, després també extramurs. La producció urbana de la ciutadania és el pas previ a l’altra creació de la ciutat, la democràcia. (Malauradament, la
segona no sempre segueix la destribalització; però certament no hi ha democràcia
sense aquest pas previ.) Durant molt de temps la ciutadania es va donar en certes
ciutats, constituïdes democràticament o semidemocràtica. Per la seva banda, la ciutadania moderna procedeix de la territorialització d’aquesta institució, gràcies al suport d’una nova institució, l’Estat. La democràcia resultant es fonamenta en la dicotomia entre governants, administradors (amb facultat executiva) i legisladors, d’una
banda, i la ciutadania sense càrrecs, per bé que amb dret a opinar, protestar o aprovar, associar-se i manifestar-se col·lectivament, de l’altra. (Un tercer element fou el
de la consolidació d’una lleial oposició al Govern, plenament legítima, formada també per ciutadans amb càrrec.) Des d’aquell instant es va plantejar la qüestió, tan filosòfica com pràctica, de l’abast de l’activitat política, de la participació, de la ciutadania sense càrrecs.
4. La generalització és vàlida sempre que es tinguin en compte les excepcions circumscrites conegudes (casos com ara els de Nova Anglaterra, els cantons en la Confederació Helvètica), així com els casos —no governamentals— de democràcia industrial o veïnal (a Llatinoamèrica, a Sud-àfrica).
5. Per a l’ús de l’expressió societat civil, cf. S. GINER (1996a).
6. Tal com va demostrar al seu dia Fustel de Coulanges en el seu estudi clàssic sobre la ciutat antiga.
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L’atenció rebuda per la ciutadania com a cos polític no ha estat poca des de l’alba
de la democràcia fins ara. Abunda la literatura dedicada a la participació de la ciutadania o la seva manca, així com a la manipulació dels ciutadans i a la demagògia. La
teoria política democràtica no ha ignorat el cos dels ciutadans. Però una tal atenció
no és comparable a la rebuda de sempre per la classe política. El que és decisiu per a
aquesta teoria era i és aclarir la concurrència entre elits, la dinàmica entre faccions o
partits, les tendències oligàrquiques dins de cadascun d’ells, i així successivament. En
canvi, conèixer la natura i la dinàmica de la ciutadania que no es dedica professionalment a la política ni detenta de funcions públiques tenia per a ella, evidentment,
molt menys interès.
De fet, nombrosos observadors han ignorat el pes de la ciutadania, l’han tinguda
com una cosa secundària en la vida d’una politeia democràtica. N’hi ha, però, que
s’han plantejat la vida política activa de la ciutadania ordinària com a factor crucial
per a la democràcia. Amb això assumien que aquesta només existeix de debò en el
marc d’una població dotada d’un mínim d’activitat pública. Aquest mínim de ciutadania
havia de ser molt superior, tanmateix, a la mera participació ciutadana en les eleccions o altres consultes populars pròpies de tota democràcia.
No és possible determinar del cert el nivell participatiu que caracteritza la ciutadania que compleix aquest mínim. Podem, això sí, esbossar-ne uns quants trets.
D’antuvi, sabem que la ciutadania a la qual, des d’una perspectiva política cívica, cal prestar atenció no és necessàriament la que conflueix en les manifestacions públiques
multitudinàries, que constitueixen fites de la vida d’una democràcia i que arriben
a constituir una part essencial de la seva historia i àdhuc de la seva èpica. Ni tampoc, a
l’altre extrem, el comportament abstencionista en el vot i en l’opinió pública. Tant la
Stimmungsdemokratie, o democràcia emocional, com l’apatia són radicalment diferents,
si no hostils, a la veritable democràcia cívica. No ho és, en canvi, la mera desafecció a
un règim democràtic. Van ben errats els qui han fet un problema de la desafecció a la
política en condicions de democràcia pensant que és quelcom preocupant i perillós,7
ja que tal desafecció només ho és si va acompanyada de la inactivitat pública. La desafecció vers governs democràtics no és necessàriament apatia, sinó un sentiment de
neguit i d’embafament capaç, en certs casos, d’estimular iniciatives cíviques molt significatives.
En efecte, l’escepticisme vers els partits polítics o la política partidista, soscava la
democràcia només si representa un replegament absolut cap a la privacitat, acom7. S. PHARR i R. PUTNAM (2000).
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panyat de manifestacions privades de cinisme polític. En canvi, l’activitat pública no
partidista que brolla de l’àmbit privat cívic és part essencial de la democràcia i la reforça. (Una altra cosa, ben diferent, és que la teoria i la ciència polítiques li hagin dedicat tan poca atenció fins ara.8) Allò que, sens dubte, s’ha d’anomenar el privat públic
consisteix en l’exercici de la virtut cívica per mitjans diferents dels partidistes o funcionarials públics. Des d’una associació de veïns fins a una organització cívica altruista (sovint anomenada amb l’equívoc d’«organització no governamental»), tota coalició de ciutadans establerta per a aconseguir objectius públicament lloables, fins i tot
si resulten incòmodes per als governs, pertany a la democràcia, i especialment a la republicana. Sovint hi ha societats democràtiques amb un fort grau de descontentament o desafecció envers el govern entre la ciutadania que, no obstant això, generen
una forta activitat pública cívica, una potent presència del privat públic. Això és així,
no malgrat la presència de la desafecció, sinó precisament perquè se sent desafecte.
En aquests casos, el desencantament engendra participació. Encara sigui per uns
mitjans altres que els previstos per certs manuals. L’activitat del privat públic és la
continuació de la democràcia per uns altres mitjans.
Tota teoria democràtica que no presti una profunda atenció a la presència cívica
en l’àmbit públic és incompleta. El privat públic és un component crucial de l’estructura lògica de la bona politeia. Per consegüent, la distinció tradicional entre una
ciutadania activa (enquadrada en partits) i una altra de passiva (i àdhuc indiferent o
apàtica) és pobra. La qualitat d’una democràcia depèn també de la textura i l’activitat
pública present en la societat civil.
Analíticament, doncs, podem distingir tres categories de ciutadans, segons la
manera i la intensitat a l’hora de participar en la politeia democràtica. Els polítics són
els ciutadans amb càrrec, en el Govern o en l’oposició, així com en l’administració
de la cosa pública, per als quals la política o l’aplicació d’aquesta són part essencial de
l’ocupació o professió. Els ciutadans passius són els qui es limiten a complir un mínim
d’obligacions, tot i que en moments efímers d’emoció col·lectiva es puguin manifestar públicament. Per a aquests l’exercici de la virtut cívica consisteix en l’obediència
rutinària a l’autoritat legítima, és a dir, el pagament de contribucions sense evasió fiscal detectable, el bon comportament relatiu en la via pública, i altres expressions de
bona conducta cívica acceptable, a més de la seva presència en les urnes.
Són, per la seva banda, ciutadans actius els qui, sense ser professionals de la política,
intervenen en l’esfera pública per millorar les condicions de la vida democràtica,
8. Amb la notable excepció de Hannah Arendt. Cf. S. GINER (2006).
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exercir la seva pròpia llibertat i, sobretot, conrear la virtut suprema de la república, la
fraternitat. Els ciutadans actius són, essencialment, proactius, és a dir, prenen iniciatives per a acomplir aquestes finalitats, al marge o més enllà de situacions que les hagin perjudicat o danyat. En unes altres paraules, les freqüents protestes ciutadanes
contra decisions governamentals, que arriben a ser altament mobilitzadores, no són
compostes necessàriament per ciutadans actius en sentit estricte. Així, la construcció
d’una presó en un barri que provoca la irada resposta de la gent que l’habita no en fa
ciutadans actius, o proactius. N’és una prova el fet que, al mateix temps, esperen del
Govern una repressió més gran contra la delinqüència i l’ampliació de les institucions carceràries.9 La ciutadania passiva, quan és merament reactiva, per molt que s’agiti, no entra en la categoria de la proactiva. (Aquesta requereix tenacitat, continuïtat i voluntat de presència en l’espai públic, més enllà de qualsevol greuge específic o
interès circumscrit a defensar.) Una altra cosa és que, en certs casos, una reacció defensiva original desencadeni ulteriorment una metamorfosi del moviment en què
s’encarna en una direcció altruista proactiva.
La distinció entre participació i passivitat s’ha de distingir amb molta cura —encara que hi hagi paral·lels subtils— de l’altra distinció, clàssica, tan ben elaborada per
Benjamin Constant, entre la ciutadania participativa de la plaça pública i el dret a la
privacitat i a l’àmbit íntim.10 Aquest darrer inclou el dret a no estar en l’àgora, a retirar-se a la llar o al conreu dels menesters i les aficions pròpies. (Sense que Constant
assumís que els antics freturessin del dret a recollir-se o a abstenir-se de participar en
la cosa pública, en força casos.) Que la llibertat dels antics, com assenyalava Constant, no fos equiparable a la dels moderns, que certament inclou aquest dret a recollir-se i a no participar, de cap manera no entela la qüestió de dilucidar quina mesura
d’indiferència ciutadana pot admetre la democràcia avui sense menyscabament de la
seva natura com a tal.
Les tres ciutadanies són manifestacions d’una única categoria bàsica, la de la ciutadania, que les aplega totes tres i les legitima. Són tan distintes, emperò, que mereixen
ser tractades com a tals per a comprendre-les. Representen d’altres tipus ideals d’inserció en la politeia. Cadascuna d’elles pivota sobre un element polític diferent. a) L’autoritat és pròpia del càrrec, la representació i l’habilitació per a l’exercici del poder, d’acord amb la llei, sobre els altres ciutadans. b) El dret a l’existència digna és pròpia de la
9. Sobren les referències a la vasta literatura sobre els nimbes (not in my back yard) i el seu ambivalent
lloc en la vida democràtica.
10. B. CONSTANT (1819) i M. L. SÁNCHEZ MEJÍA (1992).
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mera ciutadania, i inclou proteccions legals, garanties de llibertat, subsidis i serveis,
així com drets de veu i vot. c) L’altruisme com a conreu del que és privat públic, és l’exercici de la virtut cívica pels ciutadans que ho volen. Per tant, la virtut cívica no es
deixa confondre amb el mer civisme. Ni tampoc es pot identificar l’altruisme amb la
fraternitat, encara que hi hagi similituds entre totes dues.
El civisme és una virtut menor crucial, sense la qual és impossible la convivència
civilitzada. La virtut cívica, pròpiament dita, és la promoció privada, activa i lliure, de
béns públics comuns o de les bones condiciones de vida de tercers. (En termes filosòfics, consisteix en la promoció intencionada de la vida bona dels altres i, per mitjà d’aquesta promoció, de la vida bona pròpia.) Una associació cívica dedicada a la protecció ambiental, per exemple, compleix la primera missió, la cura i el foment d’un bé
públic. Una altra, dedicada a combatre l’explotació del treball infantil i a fomentar
l’escolarització de la infantesa, intervé a favor d’uns tercers específics. Compleix la
segona. En tots dos casos s’honora la quinta essència de l’ètica política republicana.11
La realitat permet tants clarobscurs com hom vulgui en l’anàlisi d’aquests tres
tipus ideals, i també matisacions pel que fa als diversos passatges d’un estat a l’altre.
(Un ciutadà és proactiu en una època de la seva vida, i deixa de ser-ho en una altra.)
De la mateixa manera, la intensitat i la qualitat de la participació s’han de tenir en
compte abans d’emetre judicis morals o de decidir si una forma de participació és beneficiosa o perniciosa per a la vida de la república. Així, l’ocupació d’edificis abandonats que atempti contra drets de propietat es pot fer en nom d’una redistribució més
equitativa de la riquesa, al mateix temps que incrementa, en certs casos, la insalubritat o produeix el deteriorament d’immobles. El que s’acostuma a anomenar activisme
varia, doncs, en cada cas: és tan activista aquell qui enarbora quasi professionalment
la causa d’un moviment social cívic i no partidista, com el ciutadà que expressa la
seva preocupació i els seus anhels solidaris individualment. És a dir, la virtut cívica es
pot emmarcar dins una organització voluntària o es pot expressar individualment i
independent, sense que sigui possible considerar que una d’aquestes dues manifestacions sigui superior a l’altra. Depèn, a més, del fet que els lligams i les xarxes socials
n’afavoreixin l’exercici: el ciutadà proactiu no acostuma a ser un heroi solitari.12 To11. Aquesta ètica política inclou nocions que tenen una afinitat electiva mútua (altruisme, fraternitat, virtut cívica, participació pública) que són diferents entre si, però que formen una família conceptual i denoten facetes distintes de la convivència democràtica al si d’una comunitat política complexa i diversa. Les faig servir en aquest text per a remarcar aspectes diferentes del que analitzem, però no es
confonen entre si.
12. Vegeu, en aquest sentit, l’estudi de R. M. FISHMAN sobre el cas espanyol (2004).
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tes aquestes varietats i matisos presenten algunes dificultats interpretatives. No es resolen fàcilment. Tanmateix, no impossibiliten l’anàlisi de la dimensió ciutadana de la
vida democràtica.
Més enllà d’aquestes dificultats, nogensmenys, la distinció de les tres ciutadanies
supera algunes de les indicades per la dicotomia tradicional entre elits polítiques i
electorat potencial. El fet de cenyir-se a la dita dicotomia condemna la teoria democràtica a no anar més enllà de les concepcions clàssiques, tals com la de la circulació de les elits de Pareto, la de la llei de ferro de l’oligarquia de Michels, la de l’empresariat polític de Schumpeter i la de la poliarquia de Dahl. Aquestes, a més d’alguna
altra, són fonamentals i complementàries entre si. Es reforcen mútuament i constitueixen el cabal sòlid de la sociologia política. Tanmateix, cap d’aquestes concepcions no ha reeixit satisfactòriament en la qüestió de la ciutadania activa (o proactiva) i el pes i la funció que ha de tenir, gens marginal, al si de la vida republicana.

III. L’exercici públic de la fraternitat
Les tres menes de ciutadania no són, del tot, abstraccions. Així, és obvi que en les democràcies lliberals trobem ciutadans que, individualment, estan situats en cadascuna de les tres categories. Els ciutadans actius independents de tot grup són molt
nombrosos. Van des de l’intel·lectual crític fins al càrrec públic al qual s’accedeix per
cooptació, ateses les reals o presumptes qualitats del nomenat, passant pels múltiples ciutadans que, pel seu compte, entren en l’esfera proactiva, específicament per a
la promoció d’una causa determinada, sense integrar-se d’una manera estable en cap
moviment social.
Sense negar, ans al contrari, la importància vital que tenen aquests ciutadans
«flotants»13 —encara que no precisament a la deriva— per a la prosperitat d’una
bona república, el cert és que la textura de la democràcia s’ha de cercar molt especialment en la seva xarxa associativa. És aquesta, i no altra, l’essència de la societat civil. La seva presència és tan crucial com la de l’esfera pública organitzada en partits,
sindicats, agències oficials i institucions de dret públic. La seva importància per a la
qualitat de la democràcia té el mateix abast que la d’aquesta darrera. Les democràcies
que manquen de societats civils vigoroses que alberguin ciutadanies amb una míni13. «Flotant», per analogia a freischwebend (com en l’expressió sociològica freischwebende Intelligenz),
sense oblidar els problemes conceptuals a què està subjecta l’expressió.

001-200 Multiculturalitat

23/1/07

09:20

Página 25

CIUTADANIA PÚBLICA I MULTIETNICITAT

25

ma densitat cívica associativa i un nombre substancial de ciutadans individuals proactius són democràcies indigents.
Per a establir la natura de la trama d’una politeia cal considerar, no solament
quantes, sinó com són les seves associacions cíviques. La politeia es defineix tant per
la qualitat de la seva vida política com per la densitat cívica, especialment per aquell
sector dins seu dedicat a l’altruisme. Per si sola, la mena de govern que posseeixi una
determinada societat no dóna la mesura justa de la qualitat de la democràcia. Les associacions voluntàries que cobreixen l’àmbit de les establertes per a la promoció dels
interessos propis de cada col·lectivitat tot sovint contribueixen a establir la bondat
d’un cos polític, però no són prou. (Moltes s’estableixen per a defensar interessos
sòrdids o perniciosos.) Ultra les institucions bàsiques de la democràcia —partits polítics, opinió pública vigorosa, garanties jurídiques per a tothom—, les que avui són
crucials per a establir la mesura justa de la bondat pública i política d’una politeia són
les vinculades al conreu de la fraternitat cívica, és a dir, de l’altruisme. És aquest el
que mobilitza ciutadans per promoure, més enllà de la política institucional oficial,
els interessos d’altri o, en algun cas, com en el dels qui s’esforcen per la salvació de la
sostenibilitat del planeta, pels de la humanitat mateix.14 Segons el meu vocabulari,
les associacions solidàries es mouen en l’àmbit del privat públic. Sense ignorar l’abast
de les associacions cíviques d’interès propi, dedicaré ara l’atenció que calgui a les dedicades l’exercici de l’altruisme.15
Prendre’s seriosament l’exercici públic i social de la fraternitat no resulta fàcil, fora de la
retòrica sentimental o la mentida ideològica més flagrant, fonamentada en un «bonisme» perillosament acrític. No ens sorprèn, doncs, que fins i tot els qui s’anomenen amics del republicanisme expressin abundants i molt serioses reserves, tant sobre motius, com sobre les raons de les activitats cíviques solidàries o fraternes.16 La
literatura al voltant de la solidaritat ciutadana està farcida d’advertiments, desconfiances i incredulitats. (Tot això s’adiu perfectament amb la inveterada actitud sociològica, tan pròpia del nostre temps, de la sospita.) Mal entesa l’herència de Maquiavel una vegada més, la desconfiança pròpia de tota bona ciència social ha soscavat la
concepció menys malèvola de la natura humana, que, sense dubtar de la immensa
força de les nostres intencions egoistes o àdhuc múrries, admet una distribució desi14. Per a una consideració de la sostenibilitat com a quart principi fonamental, juntament amb
els de llibertat, igualtat i fraternitat, cf. S. GINER i J. D. TÀBARA (2004).
15. Per a un análisi més detallada d’aquest aspecte, cf. el capítol final de S. GINER i S. SARASA
(1997).
16. H. BÉJAR (2001).
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gual, precària, però altament significativa, de la bona voluntat, compassió, empatia i
altres virtuts de què la raça humana també sol ser capaç.17 És com si la garantia de
cientificitat o objectivitat d’una anàlisi estigués assegurada ignorant-les o deixant
clar que, si existeixen, són elements irrellevants. Afortunadament, cada vegada és
més gran el volum de les aportacions que constaten fefaentment l’abast real, no gens
negligible, de tals virtuts en qualsevol societat, fins i tot en les que tenen una estructura i una dinàmica que fomenten la insolidaritat, l’individualisme oportunista i la
concurrència universal despietada, més enllà de la reciprocitat calculada o l’estratègia.18
Al marge de tota especulació sobre la natura última de l’altruisme, el cert és que
les manifestacions més palpables de la solidaritat cívica han experimentat avui, als
països pròspers, una inesperada revitalització. Això s’ha esdevingut precisament
quan un conjunt de corrents històrics semblava que conspiraven, conjuntament, a
la destrucció definitiva de la democràcia liberal tradicional, soscavant-ne les societats
civils i «massificant-ne» l’estructura. L’adveniment de la presumpta i destructiva societat massa —amb la seva política i cultura de masses—, juntament amb l’auge de
la corporatització, el corporativisme i la burocratització del món, si s’hagués esdevingut com els seus teòrics van pretendre, no haurien permès la considerable revitalització contemporània de la societat. L’haurien anorreat. Tanmateix, alguns dels
problemes engendrats per aquests corrents són constatables. La concepció de la societat moderna com a societat massa és equivocada tan sols parcialment, tot i que els
seus errors no siguin menors. Ni aquesta, ni la concepció rival que en altre temps
predeia una vasta revolta proletària que imposaria un nou ordre, igualitari, lliure i
radicalment democràtic, han subministrat una versió encertada del que passa.
El cas és que, en condicions que en bona part va saber descriure la teoria de la
massificació de la societat moderna es produeix avui un auge constatable de les associacions cíviques solidàries o altruistes. Ara com ara, això significa que la potència dominadora que s’atribuïa a les forces massificadores no ha estat tanta. I també, per acabar-ho d’adobar, que s’ha esdevingut quelcom molt diferent del que esperava la
teoria. En efecte, han estat precisament la relativa massificació i burocratització del
món, l’increment del poder estatal i la distància entre aquest i la ciutadania, ultra la
invasió mediàtica de la cultura popular, els factors que han estimulat la constatable
17. Prescindiré aquí de la discussió filosòfica al voltant de les possibles arrels últimes (egoistes) de
tot altruisme, així como de tota referència a les seves conegudes fonts bibliogràfiques.
18. P. ex., H. BERKING (1999).
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reacció cívica vers la recuperació privada de la vida pública. El republicanisme intuïtiu d’una ciutadania impacient que recobra parcialment però significativa el protagonisme és més deutora de la professionalització de la política, la gerència administrativa i anònima de la cosa pública i la colonització mediàtica de la cultura popular
del que pugui semblar a primera vista.19 En unes altres paraules, la participació ciutadana constitueix una rebel·lió pacífica i eficaç contra els abusos d’aquestes forces antidemocràtiques.

IV. La societat oberta i els forasters
Els corrents que presumptament conduïen vers la societat massa eren sempre homogeneïtzadores. Simplificaven la desigualtat mitjançant una dicotomia entre elits i
masses. Simplificaven la cultura a través dels mitjans massius de comunicació. Simplificaven la política mitjançant la manipulació de l’opinió pública i el control minoritari dels ressorts del poder. I, finalment, simplificaven l’economia per mitjà de la
corporació, el mercat i el consum, una vegada més, de masses. La patètica presència
de logotips diferenciadors no oculta —diu la doctrina— la producció industrial
massiva de tota mena de béns. Disminueix així la complexitat i fineix l’aguda diferenciació interna pròpia de tota societat lliure i creativa. La noció d’eclipsi de la comunitat,
tan crucial per als qui d’aquesta manera han volgut entendre el món del nostre
temps, fou crucial per a aquesta manera de copsar les coses.20
Com acabo d’assenyalar, tanmateix, la proliferació i la intensificació, no solament de l’associacionisme cívic en general, sinó també del cívic altruista en moltes
societats avançades ha mostrat el costat feble d’aquesta concepció. En efecte, la societat contemporània és molt més diversa i menys adotzenada del que havia previst la
teoria de la imparable massificació; però això no ho ha estat tot. Algunes de les
tendències demogràfiques, poblacionals i migratòries pròpies de la societat contemporània, esperonades majorment per l’acceleració del procés de mundialització, han
complicat inesperadament el teixit mateix de nostres societats. Aquest fet, combinat
amb el de l’auge, inesperat també, del localisme, el nacionalisme ètnic, l’afirmació
del barri ètnicament diferent, en urbs i viles, juntament amb altres tendències autòc19. Per a la meva anàlisi d’aquests processos, cf. S. GINER (1979) i S. GINER i M. PÉREZ YRUELA (1979).
20. Cf., de nou, S. GINER (1979) per a una descripció d’aquest episodi en la teoria social contemporània.
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tones d’afirmació comunitària, ha engendrat tota una preocupació pel que és ètnic,
multicultural i intercomunitari pràcticament inexistent fins fa poc temps. Aquest
últim esdeveniment em servirà ara de pretext per a continuar analitzant la noció de
ciutadania tal com es presenta en el nostre món.
Intuïtivament o articulada, el pensament polític ha reconegut sempre l’existència de les tres expressions de la ciutadania a què em referia, que només aparentment
són tres menes substancialment diferents de la mateixa cosa. Com ja he indicat, de
ciutadania, només n’hi ha una, en el fons i per definició. No obstant això, l’anàlisi política generalment sempre ha distingit assenyadament entre diverses manifestacions
possibles. Així, és totalment apropiat constatar la presència d’una ciutadania precària,21
o reconèixer diversos graus d’accés a l’autoritat i al poder, de manera que es pot parlar, en el discurs corrent, de «ciutadans de segona». Més enllà de les mínimes condicions materials i de vida sense les quals és impossible la ciutadania generalitzada, la
fonamentació compartida per les diverses «ciutadanies» és la dignitat de la persona
humana, la seva sobirania moral i, per tant, cívica. Aquesta infraestructura moral
subministra el dret universal dels éssers humans a fer part constitutiva de la politeia,
a ser respectats com dipositaris de responsabilitat i lliure albir. És un dret de principi
compartit per tots els membres plens de la politeia, del cos polític general, però reconegut de fet d’una manera molt precària, si no ignorat, per una gran part de la població. La seva força, per tant, és constituir un principi inspirador de conductes conduents a la posada en vigor de la ciutdania, sota l’imperi de la llei constitucional.
D’altres vegades, el mer civisme, encara que estigui recolzat en una convicció profunda sinó en el convenciment que la bona educació és avantatjosa per a la convivència, pal·lia eficaçment les inclinacions discriminatòries que pugui sentir una
part substancial de la gent. El civisme i la civilitat no són aspectes menors de la convivència ni quelcom que no hagi de prendre seriosament la ciència social o la política
cívica de les autoritats, especialment les urbanes.22
La debilitat d’aquest principi universal de ciutadania, en canvi, procedeix de l’existència d’intenses relacions socials (tribals, comunitàries, de desigualtat) i credencials (prejudicis, concepcions particularistes, lleialtats fonamentalistes) que la frenen o, obertament, l’exclouen. És crucial reconèixer aquí que no solament el
prejudici d’una ciutadania circumdant aïlla i minva la posada en vigor de la plena
ciutadania dels membres de les comunitats «diferents» inserides en ella, sinó que
21. L. MORENO (2000).
22. V. CAMPS i S. GINER (2001).
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també la natural inclinació aïllacionista de tota comunitat minoritària i diferent contribueix a soscavar l’aplicació del principi de ciutadania plena i universal.23 Caldrà tornar a tractar aquesta qüestió.
Mentre no s’estableixi un dret universal de ciutadania a tota la Terra, és a dir, fins
que no s’haurà produït la mundialització de la institució, i per tant de la societat civil,24 si és que algun dia s’assoleix, els «diferents» de cada indret o societat no entraran
a tot arreu i del tot en la categoria de ciutadans plens. La generalització de l’ordre civil universal que va comportar la modernitat política i jurídica a cada estat va plantejar de seguida serioses dificultats per a entendre jurídicament els estrangers que s’hi
trobaven. Totes les societats són permeables i totes contenen individus que formen
comunitats, d’alguna manera diferents de la majoria o de la col·lectivitat que té l’hegemonia dins de la politeia. Aquestes comunitats solen estar formades per forasters o
gent que ha deixat de ser-ho, però són percebuts com a tals pel sector socialment hegemònic. (En la cèlebre expressió de Simmel, el foraster no és el qui ve de fora, sinó el
qui ve de fora i hi roman.) Tot sovint, la societat amfitriona —per fer servir un lloc
comú una mica dubtós, ja que amb el pas del temps una societat deixa de ser-ho, de
la mateixa manera que el Gastarbeiter deixa de ser Gast!— es permet el luxe de no fer
extensiva la ciutadania als «forasters» o «estranys» basant-se en el fet que, per bé que
tota col·lectivitat present en una societat necessita integrar-s’hi com a fet estructural, aquest no és moral, ni jurídic més que com a principi (que no és poca cosa). Mentre sigui un estrany, l’immigrant serà un foraster, i ho continuaran sent la seva prole i
els seus descendents.
Més enllà de prejudicis intercomunitaris, això és així perquè, en una politeia determinada, la forçosa integració sistèmica que comporta tota convivència en una mateixa economia, no enclou la integració social, com ensenya la molt útil i clàssica distinció
sociològica.25 Des de la formació de guetos fins a la consolidació de classes pàries o intocables, passant per la del reconeixement de l’estatus especial dels metecs, la humanitat ha anat trobant a través de la seva història maneres de compondre-se-les amb
l’imperatiu de relegament cultural o jurídic al qual obliga l’estructura mateixa de l’ordre
polític, de desigualtat i privilegi de cada societat, que simultanieja amb l’imperatiu d’incorporació econòmica. La forçosa inserció en el mercat de treball o en la divisió social de
23. Una gran part de la literatura sobre multiculturalisme ignora inexplicablement les implicacions d’aquest fenomen fonamental, i incòmode per a molts especialistes.
24. J. VIDAL BENEYTO (comp.) (2003) i M. KALDOR (2003).
25. D. LOCKWOOD (1964).
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les tasques (integració sistèmica) s’acompanya així d’una falta d’inserció en els altres
camps de la vida (integració social). La concessió de drets polítics, sanitaris, educatius
i fiscals al foraster o als seus descendents incrementa la integració sistèmica que ja
subministra l’entrada en l’economia, però no la social. Aquesta, quan s’esdevé, és
posterior a la primera, i manté, per tant, una distància tensa, que només el pas del
temps escurça i la cultura cívica, si és potent, va erosionant.
Per a aprofundir més en aquest assumpte és imperatiu contemplar primer l’estructura mateixa de la societat en què sorgeix. Quan s’estudia la qüestió de l’anomenada inclusió o exclusió social dels qui no són ciutadans —els immigrants, per exemple—, cal tenir en compte aquesta qüestió crucial, sovint oblidada. La concepció
multiculturalista de la desigualtat invita a no percebre-la. Invita a entendre una societat complexa com si es tractés d’un mosaic més o menys bigarrat, en el qual l’única política social necessària per a establir una bona democràcia consistiria a exhortar
tothom a respectar-se mútuament i romandre tan diferents com fos possible, en
nom d’una metafísica «dentitat», sempre indefinible. Tot això negligeix una de les
més sòlides tradicions de l’anàlisi sociològica de la desigualtat social.
D’antuvi, recordem que la mateixa estructura de la desigualtat d’un país concret
té els seus criteris establerts de tancament social, discriminació, marginació i accés a cada
classe, elit, col·lectivitat. Per això una massa molt vasta de literatura o discurs contemporani que parla d’«exclusió» o d’«integració» socials, entre altres expressions, ho
fa amb una espectacular mesura d’irresponsabilitat en ignorar inexplicablement el
fet que la societat receptora posseeix els seus propis i sovint ferris criteris de desigualtat. És a dir, invocant Weber, els seus criteris específics de tancament social. Per què hauria
d’integrar socialment els seus forasters una societat que no integra les seves pròpies
classes subordinades? O que ho fa d’una manera atenuada, o discriminatòriament
subtil? Per què en les classes subordinades no haurien de repetir amb els nouvinguts,
o amb els que retenen durant molt de temps la seva condició forastera, els mateixos criteris de discriminació i supraordenació, usant de nou una expressió simmeliana, que els
manté en posició subalterna? Per què qui està en una posició subalterna no hi guanya
posseint les seves pròpies capes o grups subalterns?26
El foraster entra, per damunt de tot, en una societat de classes, encara que surti
d’una altra, les pautes de desigualtat de les quals són més agudes, cruels i incompara26. No cal esmentar la vasta literatura empírica sobre estratificació social en el sistema de castes
del subcontinent indi, o sobre la dimensió classista de la discriminació racial en indrets com els Estats
Units, per a substanciar aquesta asserció.
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bles que les que troba. Al marge de l’alleujament que pugui sentir en comparar les
condicions de què escapa amb les possiblement més suportables que hi troba, el foraster hi ha de trobar el seu lloc. Aquesta no és més que en aparença una societat
compacta, homogènia, dotada d’una mobilitat social òptima. A més, l’immigrant no
s’insereix en una classe subordinada, sinó que troba, ateses les seves característiques
ocupacionals, lingüístiques, racials, religioses, o d’altres, un lloc a part dins seu. Un
lloc sovint subordinat.
Però no sempre. Les comunitats foranes de classe mitjana professional, per
exemple, són capaces d’inserir-se en els nivells corresponents en l’estructura de la
desigualtat, i d’iniciar de seguida la integració social i fins la fusió amb la societat receptora. Si això no s’esdevé —com en el cas de la pròspera diàspora xinesa en molts
països del sud-est asiàtic—, es formen i persisteixen poderoses minories etnicoculturals socialment excloses (o autoexcloses), econòmicament privilegiades. Un fenomen al qual la crítica presta massa poca atenció, malgrat que la seva presència és font
d’amplis moviments populars intermitents de persecució, moguts per la demagògia,
però basats en el ressentiment, que en no pocs països amb freqüència desencadenen
xocs i matances d’extrema crueltat.27 Si més no, als països occidentals l’atenció sempre s’adreça, compassivament, vers les comunitats forasteres discriminades, o «excloses» entre les classes subordinades, amb un oblit flagrant de les privilegiades.
Aquestes són les que més es beneficien de l’estructura general de la desigualtat prevalent en la seva pròpia societat.
Que n’hi hagi que percebin la inserció de vastes poblacions immigrades com un
«problema» propi de la societat receptora és ja, de per si, preocupant, si tenim en
compte que en la mesura que el problema és principalment el del qui migra. Considero que l’assumpte es deixa d’entendre si hom atén primer amb serenitat algunes
de les disfuncions creades por tota col·lectivitat forastera en la societat receptora, disfuncions que tot sovint són molt menors que els efectes funcionals per a aquesta. Estem davant d’efectes perversos d’un fenomen que és, globalment, benèfic per a la societat receptora, que veu incrementada la seva prosperitat, el seu capital humà i la
seva riquesa cultural. Una altra cosa, molt més greu, és que la nostra atenció analítica i crítica se centri erròniament en l’aparició de col·lectivitats i comunitats excloses
o aïllades al si de la societat receptora, com si aquesta no tingués els seus propis criteris interns de tancament. Dit d’una altra manera, la freqüent substitució de la preocupació clàssica per la desigualtat social i l’estructura classista de les societats moder27. A. CHUA (2003).
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nes per una preocupació única per la discriminació ètnica empobreix la capacitat
d’anàlisi de la teoria social i de la teoria moral. El desplaçament de l’anàlisi classista
tradicional per un comunitarisme presumptament emancipador que no té en
compte la desigualtat social tradicional representa una regressió lamentable per a la
sociologia.
La universalització de la ciutadania crea algunes de les dificultats que avui coneixem. No solament són els nostres ordenaments jurídics els que les produeixen —la
parsimònia en la concessió de documentació ciutadana i permisos de residència i treball—, sinó també la cultura moral de la modernitat.28 Així, mentre que diverses
inèrcies socials es decanten cap al relegament de les creixents col·lectivitats immigrants, de distinta cultura, llengua i raça, les exigències i demandes del mercat fomenten la integració sistèmica, al marge de la social, i per tant, escoren el comportament de la gent vers la solució tradicional, l’aïllament cultural i polític de les
col·lectivitats o comunitats forasteres. Naturalment, sense que això sigui obstacle
per a la seva incorporació econòmica i ocupacional. És més, aquesta última s’estimula, sobretot quan així ho exigeix el mercat de treball.
El ressentiment (disfressat de prejudici social) que solen patir les comunitats foranes o simplement «diferents» però dotades de bons recursos econòmics o professionals no és menys intens que el que les classes subordinades de les societats receptores senten vers les minories dominants i no integrades. Tanmateix, en les societats
occidentals aquestes tenen abundants recursos per a pal·liar-lo. Sobretot si es confonen amb les classes privilegiades i atenuen la seva distinció ètnica. En qualsevol cas, el
ressentiment, aquesta noció clau que la sociologia va heretar de Nietzsche mitjançant la formulació de Weber, s’intensifica a base de nocions perfectament errònies, començant per la que afirma que els forasters «vénen a prendre’ns la feina» i
acabant per la que afirma que són bruts, esparracats, malaptes en l’ús de la llengua
predominant i àdhuc delinqüents en potència.
La consolidació de la integració sistèmica per damunt de la social és, en contra
del que diu la teoria de l’anomenada exclusió social, fruit de diverses tendències complementàries i essencialment diferents. El mercat de treball ofereix integració sistèmica: mà d’obra no especialitzada si les condicions són favorables, oficis i comerços
molt especialitzats —de vegades amb bons sous o ingressos alts— i altres fonts d’inserció. La dimensió classista, la comunitària i la cultura, en canvi, coincideixen en la
28. Sobre l’existència d’una cultura moral nuclear i hegemònica (contra les pretensions dels
multiculturalistes) en les societats modernes, cf. S. GINER (2003).
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consolidació en forma de mosaic de tota la societat, i aquesta, com he insinuat abans,
no solament es reforça mitjançant la discriminació que li dedica cada classe o col·lectivitat social de la societat receptora, ja fosa en bona part, al llarg de batalles històriques sense conte, en una sola politeia de ciutadans diferents i desiguals però acomodats en una comunitat cívica compartida. Es reforça també per la seva pròpia
insistència a reconstruir-se a si mateixa com a comunitat de paisans, posseïdors d’un
carisma compartit, intransferible, al qual s’atribueix una qualitat numinosa, la de la
identitat.29 Aquesta resistència a la fusió —no sempre, ni la major part de les vegades— sol obeir a forces objectives i poderoses, com ara la necessitat de comunitat en
un entorn aliè potencialment hostil. (Per bé que pot resultar afavorida per factors
aliens del tot als valors civils republicans; la religió, per exemple.) Un dels costos d’aquesta resistència natural a la fusió és el manteniment de la diferència i, per tant, de
la desigualtat.
L’extensió de la ciutadania topa, doncs, amb la tendència centrípeta de la comunitat existent de ciutadans a no incloure-hi els qui són percebuts com a essencialment estranys i amb la tendència centrífuga de cada comunitat a romandre fora del
nucli cívic hegemònic.
Mantenir i cultivar la diferència serà, possiblement, bo i desitjable;30 però no podem oblidar que diferència i desigualtat, encara que són dos fenòmens oposats, es reforcen l’una a l’altra, llevat de condicions molt excepcionals. L’única en què, tal vegada,
no s’engendrin mútuament més del que seria tolerable per a la pervivència d’una societat decent és la representada per la presència vigorosa d’una ciutadania universal i
compartida per tothom, no solament en un sentit jurídic, sinó també, i molt principalment, en el del contingut moral de les persones. M’explicaré.

V. Integració social i ciutadania pública
Els avenços de la mundialització, juntament amb l’afirmació de la cultura política liberal democràtica, han afavorit la noció, inspirada per una lloable bona voluntat,
que és possible i desitjable viure en societats multiètniques, plurals religiosament i
29. Cf. S. GINER (2003) i E. SHILS (1970).
30. Cf., respecte d’aquesta qüestió, l’àmplia literatura sobre feminisme de la diferència; per bé que no
tota és prou conscient que darrere de qualsevol diferència hi ha el cost de la desigualtat. Per a una matisació d’aquestar afirmació, cf. la meva argumentació al final d’aquesta mateixa lliçó.
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ideològica, unides per sentiments de tolerància, respecte mutu i àdhuc interès i curiositat genuïnes pels estils de vida, concepcions i normes dels que no pertanyen als
nostres grups o col·lectius particulars. Ningú que no estigui fora de seny pot discutir
la immensa vàlua d’aquestes nocions.
No obstant això, la tendència a consolidar la permanència (o a intensificar-la) de
la societat mosaic, en condicions de modernitat és, a la llarga, perniciosa. La plataforma de civilitat d’una democràcia republicana només pot arrelar profundament si
existeix una cultura política i moral compartida. Les societats mosaic són pròpies de
certs imperis premoderns i d’alguns despotismes paternalistes.31 La seva permanència actual pateix la constant erosió sota l’embat de les forces econòmiques, polítiques
i culturals de la modernitat i, particularment, les de la mundialització. Topa també
amb els principis universalistes que han d’inspirar la convivència en tota societat alhora moderna i decent.
Tanmateix, el camí vers la ciutadania pública compartida en plenitud no és simple ni
unidireccional: així, la intensificació i revitalització dels moviments comunitaris vers
la diferencia no són avui menors. La reacció contra els estralls de l’homogeneïtzació
progressiva és tot sovint vigorosa. No solament són moltes les comunitats que es resisteixen a ser absorbides per les cultures predominants o a sucumbir en el mar de
sincretismes en què se sumeix la societat moderna en aquesta nostra cruïlla històrica,32 sinó que també es creen comunitats —neoètniques, neoreligioses, neoideològiques— basades en afinitats electives o subcultures que van adquirint independència
a poc a poc. Això genera, en gran part, el relatiu retorn del que és tribal en el si del
que algun autor continua encara anomenant «societat massa».33 Els corrents secundaris o reactius, per potents que siguin, no han d’obnubilar la visió crítica general.
La ciutadania requereix una cultura moral i política única. Amb el necessari tacte i el respecte degut per la diversitat, ciutadans i autoritats republicans (laics, racionalistes i, sobretot, proactius, és a dir, solidaris) han de saber que la creació d’aquest
espai públic comú, aquesta lliça republicana és una condició necessària per a l’exercici
de la virtut pública, és a dir, de la fraternitat i el bon govern democràtics. Per això l’educació de la població en l’esperit de la ciutadania, l’ensenyament de la ciutadania,
ha de ser un objectiu prioritari en tota politeia democràtica i avançada.34
31. Cf. S. GINER (1998).
32. Per a una comparació entre els sincretismes del final de l’antiguitat i els nostres, cf. el locus classicus J. FERRATER MORA (1952).
33. M. MAFFESOLI (1988).
34. J. RUBIO CARRACEDO et al. (2003).
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L’exercici de fusió respectuosa i indolora en la politeia republicana s’exerceix, sobretot, en i des de la ciutat. És el millor àmbit, en termes pràctics, per a la conducta
cívica proactiva. Sense prendre al govern nacional (o supranacional, en el cas europeu) la missió de desenvolupar la seva funció decisiva i insubstituïble en la creació de
la ciutadania pública: l’educació estatal sol dependre’n, i també les lleis, la sobirania
de les quals (i no la dels ciutadans amb els seus interessos diversos) ha de ser suprema,
per damunt de la voluntat de cadascú, tal com diu un principi crucial de tot republicanisme.
No es tracta de soscavar de cap manera, directament, la diferència ni els àmbits
de cada comunitat. Al contrari: la politeia, estatal o urbana, ha de protegir i fins fomentar la llengua minoritària, les festes sacres, la indumentària, l’educació cultural,
de cada comunitat. Però també els ha de donar accés a l’àmbit del que és compartit, a
l’àmbit de la ciutadania pública. Cal donar-los l’opció que s’incorporin de grat, i sense violència de cap mena, a una koiné composta de gent tan lliure i igual com sigui
possible.
Hi ha una molt bona raó perquè això hagi de ser així: tornant a un tema nuclear
d’aquest assaig, la ciutadania proactiva és factible en qualsevol àmbit d’una societat
mitjanament lliure i democràtica. (I fins i tot, ara ho és sota certes dictadures, que estimulen la indignació moral de gent decent sense aconseguir silenciar-les ni domesticar-les del tot.) En contrast amb això, constatem que el món de les tribus o de les
neotribus, el de les comunitats ètniques, religioses o ideològiques no és gaire favorable a la proactivitat cívica. De vegades fins i tot li és obertament hostil. La solidaritat
interna de sectes, esglésies, associacions nacionals i moviments socials tancats en si
mateixos acostuma a ser absorbent per als seus membres.
Davant aquest plantejament, l’altruisme extragrupal, i no l’intern, és el que està
en joc en el cas d’una politeia democràtica moderna, per definició. La ciutadania és la
pertinença jurídica, política i moral a la humanitat per mitjà seu. És la qualitat oposada al clan. La comunitat té els seus furs que cal respectar: és font també de dignitat
i ètica, com va ensenyar al seu dia Ferdinand Tönnies.35 Tanmateix, la invasió comunitària de l’espai públic no pot augurar res de bo per a la classe d’esfera pública que
avui necessitem. El regne republicà del que és públic és el de la llibertat i l’autonomia, el que fomenta la participació cívica més enllà de la delegació del poder. Por això
cal articular la proactivitat cívica en la democràcia. No s’exhaureixen mútuament: pretendre que la democràcia sigui absorbida per ciutadans altruísticament motivats a
35. F. TÖNNIES (1979).
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l’acció solidària és tan utòpic com ho pot ser l’exigència de democràcia assembleària
radical sota condiciones de modernitat avançada.36 El que és crucial quan emetem el
nostre judici sobre la qualitat d’una politeia específica és que el component cívic solidari i participatiu sigui substancial, no merament residual ni decoratiu.
A la llarga és molt possible que el cost —si n’hi ha— del procés democràtic que
es recomana signifiqui l’atenuació de les identificacions comunitàries circumscrites.
No altra cosa és el que ensenya la història: no hi ha cap gran civilització que no hagi
presenciat, en ésser forjada, aquesta pal·liació de distàncies, identitats i diferències.
No pot ser d’una altra manera en la civilització democràtica de la modernitat. Una
civilització inextricablement unida a la promoció de la ciutadania mundial (és a dir, a
la mundialització de la ciutadania) i a la consolidació del cosmopolitisme. D’un cosmopolitisme crític, això és, l’únic acceptable per a una koiné de gent lliure i mínimament
fraterna.37
El govern local, que freqüentment és l’urbà i afecta un gran volum de ciutadans,
ha de tenir present que la vella tasca de destribalització que en altres temps van emprendre les ciutats jòniques en la lluminosa Grècia és, de bell nou, la tasca fonamental a què s’enfronta avui la ciutat. També ho han de tenir present els governs regionals o d’àrees ètnicament diferents de les que els envolten. L’increment progressiu
de la diferenciació etnicocultural interna a què totes plegades es veuen sotmeses
amb l’afluència permanent i el desenvolupament paral·lel de comunitats diferents
de les prèviament establertes no fa sinó posar de manifest la necessitat moral d’aquesta empresa. Com a mínim, si aspirem a erigir la morada digna que mereixen els
éssers humans del nostre temps, transformats en ciutadans.
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Mundialització i diversitat lingüística
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i membre de l’Institut d’Estudis Catalans i de la xarxa CRUSCAT

Durant els darrers anys, s’ha començat a reconèixer que la mundialització comporta
una profunda reorganització del funcionament lingüístic de la societat, a tots els
àmbits —individual, professional, corporatiu, de les comunitats locals i de cada comunitat cultural—, i que el futur de moltes llengües és incert. Però, com veurem,
aquesta constatació no va acompanyada d’una mobilització de recursos prou àmplia
i sistemàtica per a poder reorientar adequadament les evolucions adverses a la diversitat lingüística.
Amb aquest text, per tant, voldria posar en evidència que la dimensió lingüística
de la mundialització és un aspecte perillosament negligit, i que en canvi mereix tota
la nostra atenció i una actuació proporcional a la magnitud dels reptes que presenta,
si no volem que la construcció d’un ordre mundial compartit acabi destruint l’equitat que ha de presidir les relacions entre les persones i les comunitats lingüístiques
del món.

I. La irrupció general de la diversitat cultural i lingüística
Com és sabut, el fenomen que anomenem genèricament mundialització es caracteritza
per la confluència de tres grans processos, que avancen conjuntament:
— L’expansió de les tecnologies de la informació i la comunicació, que donen
lloc al que s’anomena ciberespai, com a nou àmbit universal de comunicació instantània (en temps real, com se sol dir). Aquesta seria la dimensió tecnològica de la mundialització.
— La ràpida evolució cap a un mercat d’abast mundial, en què els intercanvis
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internacionals representen cada vegada una proporció més gran respecte a les transaccions locals. Es tracta de la dimensió econòmica de la mundialització.
— La creixent hegemonia del liberalisme com a sistema dominant en l’àmbit
polític i en el pensament. Aquesta es pot considerar la dimensió ideològica de la
mundialització.
La mundialització fa que els contactes entre cultures siguin més intensos i generalitzats que mai abans. D’una banda, a causa del gran increment de la mobilitat humana —migracions de gran abast, viatges professionals o d’estudis, formes diverses
de turisme, etc.— i dels contactes interpersonals directes que se’n deriven. D’altra
banda, per la difusió mundial de les comunicacions audiovisuals i telemàtiques, que
produeixen una ràpida deslocalització de la nostra vida quotidiana: destinem una
part cada vegada més gran del nostre temps a aquests contactes «a distància», en detriment de les relacions directes (no mediatitzades tecnològicament) amb el nostre
entorn immediat. I encara també per efecte de la presència massiva en els mercats locals de productes i serveis d’origen cultural divers, que són una mostra clara de la
força econòmica de les grans corporacions transnacionals multimèdia, que arriben a
unes quotes de mercat tan elevades que alguns economistes qualifiquen el període
actual com a «capitalisme cultural».
Els efectes lingüístics de totes aquestes dinàmiques són ben visibles. Pràcticament tothom entra en contacte directe, cada vegada més sovint, amb un nombre
creixent de llengües diferents. En l’àmbit professional, les comunicacions multilingües reclamen cada vegada més coneixements de més idiomes. La majoria de les comunitats locals que fa cinquanta anys podien considerar-se bàsicament monolingües han deixat de ser-ho actualment, i moltes llengües locals es veuen desplaçades
en moltes funcions socialment rellevants —i sovint de manera tan injustificada com
injusta— per llengües dominants de més àmplia difusió. Consegüentment, la transmissió intergeneracional de moltes llengües locals es veu interrompuda i la reproducció cultural de les respectives comunitats (la incorporació dels nouvinguts a la
llengua local) no queda assegurada. Com ha dit la mateixa UNESCO, la majoria de
les llengües del món pot desaparèixer al llarg del segle XXI, quan paradoxalment la
humanitat té més mitjans que mai per a difondre-les.
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II. Cap a un sol sistema global-local: el cas dels doblatges de cinema al
català
Un altre dels trets que caracteritzen la mundialització és el fet que tot tendeix a formar part d’un únic sistema, global i local alhora. Els canvis mundials i els canvis locals estan indestriablement units, i això, com veurem tot seguit, també en els aspectes lingüístics de la mundialització: no podem modificar la situació lingüística local
sense tenir en compte els efectes que hi tenen les dinàmiques mundials. De manera
semblant, no és possible intervenir exclusivament sobre els aspectes lingüístics —locals o globals—sense tenir en compte que estan indestriablement lligats a les grans
dinàmiques econòmiques, tecnològiques o polítiques mundials, i als principals
agents que hi intervenen.
El conflicte entorn dels doblatges de pel·lícules al català —que encara no s’ha
pogut resoldre— constitueix un bon exemple d’aquestes afirmacions. Com és sabut,
des del seu mateix restabliment, el 1980, la Generalitat de Catalunya va intentar per
tots els mitjans que els distribuïdors i exhibidors de cinema acceptessin les subvencions que els oferia per tal d’ampliar l’oferta de pel·lícules doblades al català fins a
una proporció equivalent a l’oferta en castellà. Els resultats van ser insignificants,
encara que es tractava d’una operació sense costos per a les companyies.
Davant d’aquesta situació, quan el Parlament de Catalunya va promulgar la Llei
de política lingüística (1998), va preveure mesures legals més enèrgiques que permetessin al Govern assegurar que el públic de Catalunya tingués accés al cinema en
llengua catalana —i especialment els infants, que solen tenir arreu del món cinema
doblat en la llengua pròpia. L’article 28.3 d’aquesta llei establia, doncs: «Per tal de garantir una presència significativa de la llengua catalana en l’oferta cinematogràfica,
el Govern de la Generalitat pot establir per reglament quotes lingüístiques de pantalla i de distribució per als productes cinematogràfics que es distribueixin i s’exhibeixin doblats o subtitulats en una llengua diferent de l’original. Les quotes establertes
per a les produccions cinematogràfiques doblades o subtitulades en català no poden
excedir el cinquanta per cent de l’oferta de distribuïdors i exhibidors en còmput
anual i s’han de fonamentar en criteris objectius. La regulació corresponent s’ha de
fer en el marc de la Llei de l’Estat 17/1994, del 8 de juny, de protecció i foment de la cinematografia, i segons el règim que aquesta estableix.»
Val la pena subratllar que la mesura tenia un objectiu moderat —un màxim del
cinquanta per cent de l’oferta— i que s’ajustava als procediments de regulació habituals en la legislació espanyola, coincidents amb els generals a la Unió Europea.
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Tot i això, la reacció de les empreses va ser radicalment adversa, i van amenaçar
de no estrenar cap pel·lícula en cap llengua a Catalunya si la Generalitat aplicava el
Decret 237/1998, que desplegava l’article esmentat de la Llei de política lingüística.1
Anotem, a més, que alguns mitjans de comunicació van donar suport a aquesta resistència contra el doblatge en català, en nom de la «llibertat d’empresa», sense volerse fixar gaire en l’anul·lació que suposava de la llibertat d’opció de les persones, que
normalment hauria de prevaler.
No va merèixer tampoc cap consideració en aquest conflicte el fet que la disposició de la Generalitat estigués emparada per l’article IV del GATT del 1994, com subratlla un dels millors especialistes mundials en la matèria, el jurista Ivan Bernier.2
La Generalitat de Catalunya va deixar en suspens l’aplicació d’aquestes normes i la
comunitat de llengua catalana, infants inclosos, van continuar sense disposar d’una
oferta cinematogràfica normal en la seva llengua.
El cas va tenir un cert ressò internacional, evidenciat no sols pel comentari d’Ivan Bernier, sinó per la inclusió d’una interessant referència al tema dins de l’informe anual dels Estats Units sobre comerç internacional —2000 National Trade Estimate
Report on Foreign Trade Barriers—, que a més explica a la pàgina 114 quina era (i quina és)
la preocupació de les grans corporacions del cinema: «U. S. companies remain concerned about the precedent that would be set for linguistic minorities in other regions of Spain if the Catalan law goes into effect.»3 És a dir que les corporacions no
volien respectar la diversitat lingüística real, ni tan sols sense costos.
La situació no ha variat significativament. Precisament aquests mateixos dies
—octubre del 2006— hem pogut llegir als diaris que les negociacions del Servei Català de Doblatge amb les majors per tal que acceptessin incloure l’opció per la llengua
catalana en els DVD que comercialitzen tan sols ha estat ben vista per Sony/Columbia.4
El bloqueig que s’ha produït en aquest cas —almenys fins ara— ens permet extreure quatre constatacions importants sobre la mundialització lingüística:
1. Podeu trobar una detallada exposició del procés a l’article d’Albert BRANCHADELL (2003), «Política lingüística i traducció a Catalunya. Una conversa amb Lluís Jou», Quaderns: Revista de Traducció, núm. 10.
2. Vegeu Ivan BERNIER, «La préservation de la diversité linguistique à l’heure de la mondialisation»,
Les Cahiers de Droit (Université Laval), vol. 42, núm 4 (2001), apartat 2.1.1, <http://www.mcc.gouv.qc.ca/
diversite-culturelle/pdf/diversite-linguistique.pdf> (consulta: novembre 2006).
3. Traducció de l’autor: «Les companyies dels Estats Units resten preocupades pel precedent que es
podria establir per a les minories lingüístiques d’altres regions d’Espanya si la llei catalana entra en vigor.»
4. Vegeu els diaris del 3 d’octubre de 2006.
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1. Un problema local no es pot resoldre només amb regulacions locals. Hi ha
d’haver un ordenament normatiu mundial que doni suport a les polítiques locals.
2. És sobretot en el context de les comunicacions i de les relacions del mercat,
que cal garantir un tractament equitatiu de la diversitat lingüística.
3. Les corporacions transnacionals exerceixen un paper crucial com uns dels actors més importants de la mundialització i de la construcció del nou ordre lingüístic
mundial. Només cal tenir en compte que abunden entre les cent institucions econòmicament més grans del món, més que no pas els estats.5
4. Si fins i tot una comunitat política com Catalunya, que disposa de competències legislatives i una àmplia capacitat d’autogovern, no pot assegurar l’ús normal de
la llengua pròpia en les funcions socials més rellevants, què podem esperar que succeeixi amb la multitud de comunitats lingüístiques que no disposen pràcticament de
cap facultat d’autodecisió?
Partint d’aquestes quatre constatacions, centrarem la nostra atenció en els que
podríem considerar els quatre escenaris principals de gestió de la diversitat lingüística mundial:
1. Uns principis d’ordenació de la diversitat lingüística a escala mundial.
2. El respecte de la diversitat lingüística en el mercat i el paper de les corporacions transnacionals.
3. L’articulació entre les comunitats lingüístiques i els espais polítics.
4. La convivència multilingüe intercultural a escala local.

1. Cap a un nou ordre lingüístic mundial
Quan s’aborda la qüestió de la diversitat lingüística mundial, em sembla indispensable partir d’un qüestionament de fons de la idea que en el món hi ha alguna llengua
suposadament majoritària o universal —sigui aquesta l’anglès o qualsevol altra.
Una ullada a les dades més fiables6 sobre la població de les llengües del món ens mostra que les deu llengües més parlades com a primera llengua considerades en conjunt no representen més que la meitat de la població mundial (fig. 1). Això ens indica ben clarament que tots —tothom sense excepció— som parlants d’una llengua
5. Antoine REVERCHON, «Responsabilité sociale. Les multinationales placées sous surveillance», a
Bilan du Monde 2006, París, Le Monde, 2006.
6. <http://www.ethnologue.com> (consulta: novembre 2006).
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en situació minoritària a escala mundial —siguin aquestes minories més o menys
àmplies i expansives. Dit d’una altra manera: per a la majoria dels ciutadans del món
no té cap sentit acceptar el joc del més fort, considerar que inexorablement una llengua més gran arribarà a substituir les altres. El plantejament equitatiu per a tothom
és trobar una situació en què totes les llengües puguin perviure i s’asseguri la intercomprensió a tota la humanitat per mitjà del multilingüisme de les persones i l’expansió dels sistemes de traducció.
FIGURA 1
Les deu llengües primeres més parlades del món
Xinès
15 %
Espanyol
7%
Anglès
6%
Àrab
4%
Bengalí
4%
Hindi
3%

Altres
51 %

Alemany
2%

Japonès
2%

Rus
3%

Portuguès
3%

Malauradament, les tendències no apunten en aquesta direcció. Com dèiem
abans, encara que la UNESCO reconeix l’amenaça d’extinció que gravita sobre la
major part de les llengües del món, no sembla promoure una acció mundial prou
àmplia per a evitar-ho. El març del 2005, el director general de la UNESCO presentava al Consell Executiu una proposta per a un programa intersectorial per a les llengües,7 en el qual reconeixia clarament l’amenaça: «Els processos relacionats amb la
mundialització també han augmentat el ritme en què els idiomes desapareixen, de
7. Report by the director-general on an overall strategy for an intersectoral programme for languages at UNESCO,
<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001387/138768e.pdf> (consulta: novembre 2006).
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tal manera que condueixen a una pèrdua incommensurable per a la diversitat lingüística i cultural.»
En canvi, no preveia assignar a la preservació de la diversitat lingüística «cap línia
pressupostària addicional específica», sinó que tan sols «el programa i el pressupost
per a 2008-2009 podrien preveure possiblement algun fons de funcionament per a un
portal de llengües».
El portal de la UNESCO dedicat a les llengües i el multilingüisme existeix, en
efecte,8 i s’ha posat en marxa una «Activitat far intersectorial: Llengües i multilingüisme» en el programa i pressupost de la UNESCO per al 2006-2007,9 posant en relació altres actuacions preexistents. El 21 de setembre de 2006 s’ha reunit per primera
vegada un nou equip especial sobre les llengües i el multilingüisme10 que ha de proposar noves accions en aquest camp. No volem treure importància a cap d’aquestes
iniciatives, però ens sembla prou evident que ara per ara no hi ha cap possibilitat que
arribin a contrarestar la tendència abassegadora cap a l’extinció de les llengües. La
resposta mundial és encara escandalosament insuficient.
Cal reconèixer, de totes maneres, que la consciència mundial de l’amenaça
que pesa sobre la diversitat lingüística ha crescut molt des dels anys noranta,
almenys entre els lingüistes d’arreu del món. En són fites el Congrés Internacional de Linguística del Quebec (1992); la Declaració de l’ONU sobre els drets de
les persones que pertanyen a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques, del mateix any; la iniciativa Endangered Languages Project, promoguda el
1993 per l’Assemblea General de la UNESCO; o la creació el 1995 de The International Clearing House for Endangered Languages (Universitat de Tòquio), de l’Endangered Language Fund (EUA) i de la Foundation for Endangered Languages (Regne
Unit).
Va ser en aquest context que tingué lloc a Barcelona, el 1996, ara fa deu anys, la
Conferència Mundial de Drets Lingüístics, promoguda pel PEN Club Internacional i
pel CIEMEN, en la qual seixanta-cinc ONG, quaranta-quatre centres PEN i seixantaun experts d’uns noranta països van elaborar i proclamar la Declaració Universal de

8. <http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=29260&URL_DO=DO_PRINTPA
GE&URL_SECTION=201.html> (consulta: novembre 2006).
9. <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001449/144964f.pdf> (consulta: novembre 2006). Vegeu la pàgina 173 i s. d’aquest document.
10. <http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=32021&URL_DO=DO_TOPIC
&URL_SECTION=201.html> (consulta: novembre 2006).
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Drets Lingüístics,11 un text que semblava que la UNESCO (que havia auspiciat la
Conferència d’on va sortir) podria adoptar com a punt de partida per a una declaració oficial. Encara que no hagi estat així, la Declaració de Barcelona del 1996 ha esdevingut un referent internacional, recordat, ara que se’n compleixen els deu anys a
An-Gaillimh (Galway, en anglès) i Perusa en dos congressos sobre drets lingüístics,
en els quals s’ha insistit que el món necessita que la UNESCO promogui una convenció internacional sobre la diversitat lingüística.12
La importància d’aprofundir en el respecte dels drets lingüístics ha estat subratllada darrerament tant des del punt de vista dels drets humans individuals com de
les seves implicacions en el mercat mundial. En són bons exemples els estudis de Ferdinand de Varennes13 i Ivan Bernier.14 Cada vegada es fa més evident la necessitat de
considerar que els drets lingüístics tenen una doble dimensió, individual i col·lectiva,
inseparables una de l’altra, ja que, com diu la Declaració de Barcelona, «cada llengua
és una realitat constituïda col·lectivament i és en el si d’una comunitat que esdevé
disponible per a l’ús individual, com a instrument de cohesió, identificació, comunicació i expressivitat creadora» (art. 7.2).
Cal reconèixer que les institucions de les Nacions Unides —i en especial la
UNESCO— han difós durant els darrers anys una sèrie d’informes, recomanacions o
declaracions oficials que cada vegada presten més atenció a la diversitat cultural i lingüística. L’informe mundial sobre la cultura de l’any 2000 tractava de Diversitat cultural,
conflicte i pluralisme. L’any 2001 era promulgada la Declaració Universal de la UNESCO
sobre la Diversitat Cultural, en la qual llegim que les «mercaderies i els serveis culturals [... ], com a vectors d’identitat, valors i significat, no s’han de tractar com a simples matèries o béns de consum» (art. 8). De manera semblant, la Convenció de la
UNESCO per a la salvaguarda del patrimoni cultural intangible (2003) fa referència a
les llengües com a part d’aquest patrimoni, que «es manifesta entre altres coses en
[... ] les tradicions i expressions orals, inclosa la llengua com a vehicle» (art. 2.2). I no podem oblidar la Recomanació referent a la promoció i l’ús del multilingüisme i l’accés
universal al ciberespai (2003), també de la UNESCO, o l’Informe de les Nacions Uni11. En trobareu informació detallada i versions en diverses llengües a <http://www.linguisticdeclaration.org> (consulta: novembre 2006).
12. <http://portal.unesco.org/shs/en/file_download.php/63e2644b71eb2830c5892dfd4eef63d5
CALL+TO+UNESCO.ENGLISH+TEXT.pdf> (consulta: novembre 2006).
13. Les droits des personnes appartenant à des minorités linguistiques, <http://www.unesco.org/most/
ln2pol5.htm> (consulta: novembre 2006).
14. Les droits des personnes...
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des sobre desenvolupament humà per al 2004, centrat en la Llibertat cultural en el món divers d’avui.
La mateixa UNESCO ha destacat encertadament quines són les prioritats en la
preservació de les llengües amenaçades: sensibilitzar la societat, desenvolupar les capacitats locals perquè puguin promoure les llengües pròpies i mobilitzar una àmplia
cooperació internacional en aquest sentit. Un comitè d’experts especificava clarament en les seves Recomanacions per als plans d’actuació quin era el camí que la UNESCO
ha de seguir: aconseguir la «coordinació entre els dissenyadors de polítiques, els experts i les ONG per a explorar la correlació entre la mundialització i l’extinció de les
llengües i buscar solucions sistemàtiques a escala global» (el subratllat és meu).
Només cal, doncs, que s’emprengui una acció internacional a gran escala per a
donar forma i oficialitat als principis universals que han d’assegurar un ordre lingüístic mundial equitatiu.

2. La diversitat cultural i lingüística en el mercat mundial
La importància del comerç cultural en el mercat mundial ha crescut de manera espectacular en els darrers temps. Segons un informe recent,15 els intercanvis de béns
culturals s’han duplicat durant els darrers deu anys. En canvi, el mateix informe
subratlla literalment que «els països en vies de desenvolupament representen menys
de l’u per cent de les exportacions de mercaderies culturals». El desequilibri d’aquests intercanvis es posa clarament de manifest en el mapa de la figura 2 —extreta
d’aquest mateix informe. I les conseqüències lingüístiques d’aquest desequilibri són
fàcils d’imaginar.
En aquest context, l’aprovació l’any 2005 per la UNESCO de la Convenció sobre
la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals16 obre noves i
esperançadores perspectives. Per primera vegada un text normatiu de les Nacions
Unides estableix un contrapès a les tendències desreguladores que impulsa l’Organització Mundial del Comerç també en el mercat cultural.

15. International flows of selected cultural goods and services, 1994-2003 (2005), Mont-real, UNESCO Institute for Statistics, <http://www.uis.unesco.org/template/pdf/cscl/IntlFlows_EN.pdf> (consulta: novembre 2006).
16. <http://www.linguapax.org/pdf/conveni_diversitat.pdf> (consulta: novembre 2006).
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FIGURA 2
Exportacions dels principals béns culturals (2002)

Exportacions en M$
< 10
10 - < 100
100 - < 1.000
> 1.000
No fa part de l’estudi

Font: UIS basat en dades d’UN Comtrade, DESA/UNSD, 2004.

La nova convenció de la UNESCO, en efecte, reprèn el concepte de l’especificitat
dels productes i serveis culturals que, com abans esmentàvem, havia establert la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural del 2001 i legitima explícitament les
polítiques locals destinades a preservar la presència de les llengües territorials en el
mercat cultural. Com diu literalment l’article 6 d’aquesta nova Convenció, «cada
part pot adoptar mesures destinades a protegir i promoure la diversitat de les expressions culturals en el seu territori [...] incloses les provisions locals referents a la llengua usada per a tals activitats, mercaderies i serveis».
L’interès per a la cultura catalana d’aquesta Convenció, que previsiblement entrarà en vigor el 2007 quan hagi estat ratificada per trenta estats, està fora de tot dubte, i resulta sorprenent que no s’hi hagi prestat una atenció més gran en el debat públic, si tenim en compte que fins i tot s’hi fa referència (article 30) a la seva aprovació
per part de les autoritats subestatals competents en la política cultural en els països
amb règims constitucionals federals o no unitaris —com seria el cas de Catalunya en
el marc espanyol. D’aquí el protagonisme que ha volgut tenir el Quebec en la tramitació d’aquesta Convenció i les facultats que ha aconseguit de part del Govern federal del Canadà per a les relacions amb la UNESCO, que garanteixen al Quebec una
representació oficial permanent davant aquesta organització.17
17. <http://www.pm.gc.ca/fra/media.asp?category=5&id=1153> (consulta: novembre 2006).
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Els efectes negatius de la mundialització sobre la diversitat cultural —especialment per a les comunitats indígenes— han estat reconeguts en informes oficials del
sistema de les Nacions Unides. N’és un bon exponent l’informe de la Comissió Mundial sobre la Dimensió Social de la Mundialització A fair globalization: creating opportunities
for all (OIT, 2004),18 en el qual llegim afirmacions tan contundents com les següents:
A particularly vulnerable group is indigenous peoples. Where their integration
into the global economy has occurred without their free and prior informed consent and without adequate protection of their rights, livelihoods, and culture,
they have suffered severely. (Par. 211, p. 46.)19
Many social and economic policies are most efficiently implemented at the local level. In line with the general principle of subsidiarity, we believe that governance should take place at the lowest level at which it is effective. This calls for the
creation of strong, democratic and accountable local institutions. (Par. 302, p. 62.)20
An important issue at both the local and national level is the need to recognize
and defend the rights of indigenous and tribal peoples to their territories and resources, their cultures and identity, their traditional knowledge and their right to
self-determination. (Par. 311, p. 70.)21

No obstant això, el mateix informe reconeix que encara queda molt a fer per tal
de «salvar l’abisme que separa els principis de les pràctiques», i apunta cap als principals responsables d’aquesta situació:
Actors in globalization —States, civil society, business, trade unions, international organizations and individuals— must be inspired by these values to accept
their own responsibilities, and be publicly accountable for respecting them in all
18. <http://www.ilo.org/public/english/wcsdg/docs/report.pdf> (consulta: novembre 2006).
19. Traducció de l’autor: «Un grup particularment vulnerable és el dels pobles indígenes. Allà on
la seva integració en l’economia global s’ha produït sense el seu consentiment lliure i prèviament informat i sense la protecció adequada dels seus drets, sistemes de vida i cultura, han sofert seriosament.»
20. Traducció de l’autor: «Moltes polítiques socials i econòmiques es posen en pràctica més eficientment en el nivell local. D’acord amb el principi general de subsidiarietat, creiem que la governança
ha de situar-se en el nivell més baix en què és eficaç. Això reclama la creació d’institucions locals fortes,
democràtiques i responsables.»
21. Traducció de l’autor: «Una qüestió important en els àmbits local i nacional és la necessitat de
reconèixer i de defensar els drets dels pobles indígenes i tribals als seus territoris i recursos, a les seves
cultures i identitat, al seu coneixement tradicional i al seu dret a l’autodeterminació.»
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their transactions. The rich and the powerful—whether States or corporations—
have special responsibilities, as their actions have the widest impact on global welfare. (Par. 46, p. 8-9.)22

En aquest sentit, voldria atreure l’atenció cap a un moviment que tant a casa
nostra23 com a escala mundial24 està agafant una força considerable: els compromisos de responsabilitat social corporativa de les empreses, en els quals comença a
apuntar alguna referència al respecte de la diversitat cultural.
Una de les primeres iniciatives en aquest camp, la Global Reporting Initiative
(GRI),25 inclou, per exemple, entre els seus indicadors de respecte dels drets humans en
les activitats de les corporacions transnacionals, una referència explícita a la Declaració
de l’ONU sobre els drets de les persones que pertanyen a minories nacionals o ètniques,
religioses i lingüístiques, i fa una definició molt àmplia dels pobles indígenes, en la qual
podrien incloure’s gairebé totes les comunitats lingüístiques i culturals minoritzades:
Indigenous people are those whose social, cultural, political and economic
conditions distinguish them from other sections of the dominant national community, or who are regarded as indigenous on account of their descent from the
populations which inhabited the country, or a geographical region to which
the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment
of present State boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some
or all of their own social, economic, cultural and political institutions.26
22. Traducció de l’autor: «Els agents de la mundialització —estats, societat civil, empreses, sindicats, organitzacions internacionals i individus— s’han d’inspirar en aquests valors i acceptar les seves
pròpies responsabilitats, i fer-se públicament responsables de respectar-los en totes les seves transaccions. Els rics i poderosos —siguin estats o corporacions— tenen responsabilitats especials, perquè les
seves accions tenen l’impacte més ampli en el benestar global.»
23. Vegeu <www.responsabilitatglobal.com> i <http://www.csreurope.org> (consulta: novembre 2006).
24. Vegeu <http://www.globalpolicy.org/reform/indxbiz.htm> (consulta: novembre 2006).
25. <http://www.globalreporting.org/Home> (consulta: novembre 2006).
26. Traducció de l’autor: «Els pobles indígenes són aquells que tenen condicions socials, culturals, polítiques i econòmiques que els distingeixen d’altres sectors de la comunitat nacional dominant,
o que són considerats indígenes a causa de la seva procedència de les poblacions que van habitar el país, o
una regió geogràfica a la qual el país pertany, a l’hora de la conquesta o colonització o de l’establiment
dels límits de l’Estat actual i que, independentment del seu estatus jurídic, conserven algunes de les seves pròpies institucions socials, econòmiques, culturals i polítiques, o totes.» Draft G3 Technical Protocols,
<http://www.grig3.org/pdf/HR.pdf> (consulta: novembre 2006).
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Les iniciatives de responsabilitat social corporativa tenen cada vegada més predicament en l’àmbit empresarial. La mateixa Organització Internacional d’Estandardització (ISO) promou per al 2008 unes normes de responsabilitat social (Guidelines for Social Responsibility) ISO 2600027 que poden arribar a tenir tanta difusió com els estàndards
14000 de responsabilitat mediambiental o els 9000 de qualitat empresarial. El Global
Compact,28 promogut pel mateix secretari general de l’ONU des del 1999, se centra en
quatre àmbits: drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció. I adopta, entre altres, com a indicadors en el camp dels drets humans, els del GRI que acabem d’esmentar. És cert que de moment no s’hi fa gaire referència expressa als drets lingüístics, però
val la pena prestar atenció a aquests importants corrents del món empresarial si volem que les corporacions transnacionals arribin a respectar la diversitat lingüística.

3. L’articulació entre comunitats lingüístiques i espais polítics
Tal com subratllava l’Informe de les Nacions Unides sobre desenvolupament humà
per al 2004, Llibertat cultural en el món divers d’avui,29 el nostre món necessita més que mai
un nou concepte de pluralisme cultural i lingüístic. Si tenim en compte que gairebé
tots els estats del món són multilingües —ho reconeguin o no— i que proliferen els
espais polítics supraestatals en què coexisteixen diferents llengües oficials, com és el
cas de la mateixa Unió Europea, la construcció de democràcies multiculturals (que
constitueix el tema del capítol 3 de l’Informe) és una de les tasques més importants
per a l’estabilitat i la justícia internacionals. És important, en aquest sentit, la insistència de l’Informe en la necessitat de promoure que els estats adoptin el federalisme multilingüe i nous conceptes de ciutadania que facilitin opcions lingüístiques,
culturals i nacionals diferents per part dels ciutadans.
En el cas espanyol, per exemple, tal com ha posat en evidència Ricard Zapata-Barrero,30 hi ha una espècie de «Dogma de la Santíssima Trinitat»31 entorn del concepte de
ciutadania, segons el qual tot (bon) ciutadà espanyol s’ha de sentir membre de la nació espanyola, de la cultura espanyola i de la llengua espanyola. Un concepte de ciutadania així
27. <http://www.iso.org/sr> (consulta: novembre 2006).
28. <http://www.unglobalcompact.org> (consulta: novembre 2006).
29. Cultural liberty in today’s diverse world, <http://hdr.undp.org/reports/global/2004> (consulta: novembre 2006).
30. Multiculturalidad e inmigración (2004), Madrid, Síntesis.
31. Jo més aviat en diria «Falsíssima Trinitat».
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de coactiu seria inimaginable a la Unió Europea, on tots podem ser (bons) ciutadans europeus sense compartir una sola nacionalitat, ni una sola cultura, ni molt menys una
llengua suposadament «comuna», o a un estat federal com ara Suïssa o Bèlgica. Fins i tot
la Llei britànica de ciutadania (British Nationality Act, del 1981)32 considera igualment
vàlid el coneixement de l’anglès, el gal·lès o el gaèlic escocès per a obtenir la ciutadania.
La necessitat de respectar diferents identificacions nacionals, culturals i lingüístiques dels ciutadans va ser subratllada també fa poc per la mateixa Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, precisament mentre a Espanya es desfermava una
furibunda campanya anticatalana perquè el projecte de nou Estatut d’autonomia
feia referència a la nació catalana... en el preàmbul!
La Recomanació 1735 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa sobre
el concepte de nació, aprovada el 26 de gener de 2006,33 conté paràgrafs tan rotunds
com el núm. 12, que val la pena reproduir literalment:
12. The Assembly believes it necessary to strengthen recognition of every European citizen’s links with his identity, culture, traditions and history, to allow
any individual to define himself as a member of a cultural «nation» irrespective of
his country of citizenship or the civic nation to which he belongs as a citizen, and,
more specifically, to satisfy the growing aspirations of minorities which have a
heightened sense of belonging to a certain cultural nation. What is important,
from both a political and a legal standpoint, is to encourage a more tolerant approach to the issue of relations between the state and national minorities, culminating
in genuine acceptance of the right of all individuals to belong to the nation which
they feel they belong to, whether in terms of citizenship or in terms of language,
culture and traditions.34
32. <http://www.uniset.ca/naty/BNA1981revd.htm> (consulta: novembre 2006).
33. <http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta06/EREC1735.htm> (consulta: novembre 2006).
34. Traducció de l’autor: «L’Assemblea creu necessari de reforçar el reconeixement dels vincles
de cada ciutadà europeu amb la seva identitat, cultura, tradició i història, de permetre a qualsevol individu de definir-se com a membre d’una «nació» cultural independentment del seu país de ciutadania o
de la nació cívica a què pertany com a ciutadà, i, més específicament, de satisfer les aspiracions creixents de
les minories que tenen un sentit elevat de pertinença a una certa nació cultural. El que és important,
tant des d’un punt de vista polític com legal, és encoratjar una aproximació més tolerant a la qüestió de
les relacions entre l’estat i les minories nacionals, que culmini en l’acceptació genuïna del dret de tots
els individus de pertànyer a la nació que creuen que pertanyen, sigui en termes de ciutadania o en termes de llengua, cultura i tradicions.»
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El camí que cal recórrer, tant en el nostre ordenament jurídic com en la concepció espanyola del pluralisme, és immens. En aquest punt almenys, la democràcia espanyola és de molt baixa intensitat, i això constitueix —es vulgui entendre o no—
un obstacle enorme per a la convivència, malgrat l’etiqueta buida d’una «Espanya
plural». No oblidem que el nivell d’una democràcia es valora en gran part per la manera com tracta les minories.
En un sentit específicament lingüístic, val la pena recordar aquí l’afirmació que
feia la Declaració Universal de Drets Lingüístics de Barcelona sobre la igualtat de
drets de totes les llengües i comunitats lingüístiques, denunciant que sovint s’usa la
qualificació com a llengües «minoritàries o regionals» per a restringir-los. L’article 5,
concretament, diu que «els drets de totes les comunitats lingüístiques són iguals i independents de la consideració jurídica o política de llengües oficials, regionals o minoritàries. L’ús de designacions com llengua regional o minoritària no és adoptat en
aquest text perquè, si bé en algun cas el reconeixement com a llengües minoritàries
o regionals pot facilitar l’exercici de certs drets, és freqüent l’ús d’aquests i altres determinatius per restringir els drets d’una comunitat lingüística».
No té cap sentit, doncs, des d’un punt de vista democràtic, que la majoria
pugui decidir quin és el destí d’una minoria lingüística. I molt menys encara —tot i
que en coneixem exemples ben propers— que la majoria lingüística d’un estat
pretengui passar per minoria en una zona determinada del país. És necessari recordar que el mateix Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, davant d’una
reclamació dels anglòfons del Quebec, va puntualitzar en la 47a sessió —Comunicació núm. 359/1989, par. 11,2— que la protecció jurídica de l’article 27 del Conveni Internacional de Drets Civils i Polítics «refers to minorities in States [...] and
not minorities within any province. A group may constitute a majority in a province but still be a minority in a State and thus be entitled to the benefits of article
27. English speaking citizens of Canada cannot be considered a linguistic minority».35
El sociolingüista català Albert Bastardas ha formulat de manera molt clara i concisa els principis bàsics que podrien garantir arreu del món un pluralisme lingüístic
35. <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/72407b45fd97a926c1256e7c004628fa?Opendocument> (consulta: novembre 2006). Traducció de l’autor: «es refereix a les minories en els estats [...] i
no a les minories a l’interior d’alguna província. Un grup pot constituir una majoria en una província
i ser encara una minoria en un estat i, per tant, ser titular dels beneficis de l’article 27. Els ciutadans de
llengua anglesa del Canadà no poden ser considerats una minoria lingüística».
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ecològicament equitatiu per a les llengües menors.36 Bastardas incorpora els principis bàsics habituals del dret lingüístic —el principi territorial, que implica el reconeixement complet i l’oficialitat d’una llengua en l’àrea on és parlada històricament per la
comunitat, i el principi personal, segons el qual cadascú individualment té dret a determinades prestacions lingüístiques, com succeeix sovint en els serveis públics comuns
en les àrees on diversos idiomes es parlen històricament. Hi afegeix, però, dos principis més innovadors, que mereixen tota l’atenció en el futur ordenament del plurilingüisme:
— el principi de subsidiarietat: les funcions socials que es poden cobrir amb una llengua local (als efectes de comunicació interna) no han de ser exercides per una llengua
(estrangera) de difusió més àmplia.
— el principi de suficiència funcional: cada llengua local ha de conservar un conjunt
bàsic de funcions socials importants en les quals el seu ús resulti necessari per a la comunitat sencera, que facilitin el desenvolupament i la innovació de la llengua i que
en justifiquin l’adquisició per tots els ciutadans.
Els principis de respecte de la diversitat lingüística en els marcs polítics multilingües, que aquí tan sols hem esbossat, són prou clars. Cal, però, que els organismes internacionals es preocupin de fer que s’implantin en el dret positiu i que es reflecteixin en les pràctiques locals, a les quals dedicarem ara la nostra atenció.

4. La convivència multilingüe intercultural a escala local
Ja hem dit que les relacions directes entre persones de llengües diverses que conviuen en les mateixes comunitats locals són una manifestació més de la multiculturalitat que emergeix amb el procés de mundialització. L’equitat d’aquestes relacions
multilingües interculturals depèn en gran part, com és lògic, del marc polític i jurídic en què es troben i de la manera en què els diferents estats nació, grups civils i institucions nacionals i internacionals entenen i organitzen la diversitat cultural.
Al mateix temps, però, és molt important que les polítiques de diversitat cultural vagin estretament lligades amb polítiques de correcció de les desigualtats socioe36. Albert BASTARDAS, «Política lingüística mundial a l’era de la globalització: Diversitat i intercomunicació des de la perspectiva de la «complexitat»», a Congrés Mundial sobre Polítiques Lingüístiques, Linguapax,
Barcelona (16-20 d’abril de 2002), <http://www.linguapax.org/congres/plenaries/bastardas.html> (consulta: novembre 2006).
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conòmiques i amb polítiques igualitàries de ciutadania. I tot això, si es vol que quedi
reflectit en les pràctiques quotidianes de relació social, ha d’anar acompanyat de la
formació d’un ampli consens entre la societat sobre un marc compartit de principis
de convivència intercultural i multilingüe, que cada comunitat ha de construir en el
seu context específic, partint dels principis més acceptats universalment.
Aquesta és una tasca important que encara està en bona part per fer en el cas de
la comunitat lingüística catalana, davant dels canvis demogràfics recents. Cal que siguem conscients de la nostra específica composició de diversitat i que consensuem
un model adequat de convivència intercultural.
Des d’un punt de vista merament quantitatiu, per exemple, cal tenir en compte
que la població actual de l’àrea de llengua catalana de l’Estat espanyol (Catalunya, País
Valencià i Illes Balears) s’acosta als 13 milions i representa per tant un 29 % de la població
total d’Espanya, mentre que la població d’origen estranger que resideix en aquesta àrea
—1,7 milions, aproximadament— representa més del 41 % dels estrangers de tot l’Estat.
Aquest fet per si sol ja és una base prou sòlida a l’hora de plantejar els dos arguments principals que justifiquen la legitimitat d’una política intercultural pròpia i
diferenciada en el marc espanyol: la necessitat d’una distribució proporcional equitativa dels recursos financers destinats a les polítiques d’acolliment i l’existència d’una llengua oficial pròpia i una personalitat cultural i política diferenciada institucionalment reconeguda pels estatuts d’autonomia.
En efecte, cal fer present amb tota claredat que en la nostra societat hi coincideixen dos tipus de diversitat, ja que la diversitat migratòria se sobreposa a una comunitat diferenciada lingüísticament, culturalment i nacionalment, sense oblidar que
aquest caràcter diferenciat no està encara satisfactòriament reconegut en el marc estatal —a diferència d’altres estats compostos com el Canadà o Suïssa.
D’altra banda, l’heterogeneïtat cultural i lingüística de la nostra societat resulta
de l’arribada de nous ciutadans d’orígens i característiques molt diversos: migracions
intraestatals, comunitàries —de residents no actius i professionals— i immigració
extracomunitària. I la distribució de tots aquests tipus de població és localment molt
diferent, de manera que les polítiques locals d’acolliment i convivència intercultural
han de merèixer la màxima atenció.
En la formació del consens per a la convivència intercultural, doncs, cal tenir
presents unes determinades implicacions, com ha apuntat Ricard Zapata-Barrero:37
37. Vegeu Immigració i govern en nacions minoritàries: Flandes, el Quebec i Catalunya en perspectiva (2006), Barcelona, Fundació Trias Fargas.
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— Els immigrants han de saber que s’incorporen a una societat distinta.
— El projecte nacional ha d’incorporar la perspectiva dels immigrats si vol ser
compartible i transgeneracional.
— Un estat compost o plurinacional ha d’adoptar un concepte de ciutadania
basat en la pertinença, i no en la identitat.
— Cal compartir una cultura pública comuna que inclogui la multiculturalitat.
Com he exposat en altres treballs,38 hi ha principis que seria important incorporar al nostre model:
1. En primer lloc, ens convé adoptar com a referent el concepte de interculturalitat,
perquè no són desitjables altres formes d’entendre la multiculturalitat, com una simple juxtaposició o una fusió indiscriminada (mestissatge o melting pot). No ens convé ni
un mosaic de cultures aïllades, ni un mestissatge a mercè de l’assimilisme més fort. La
interculturalitat implica un compromís de reconeixement recíproc i relació activa i
participativa, a fi de construir conjuntament un marc de convivència sostenible.
2. La sostenibilitat és un altre dels trets adients per al nostre model: no es tracta de
pensar solucions conjunturals, sinó de configurar un marc intercultural estable, en
què la cultura receptora faci de matriu. Que garanteixi la continuïtat de cada cultura, acceptant que totes canviaran amb la relació intercultural, però assumint també
la primacia de cada cultura —de la nostra, doncs— en el seu propi espai històric.
3. Això ens obliga, com ja hem dit, a adoptar un concepte inclusiu de ciutadania i d’identitat col·lectiva, a obrir-nos a un nosaltres en què tothom tingui cabuda. Ha de ser a partir
de la identificació primària amb els drets i deures cívics (amb un primer nosaltres omnicomprensiu, que inclogui tots els ciutadans) que els nouvinguts passin a identificar-se amb el marc de convivència intercultural (amb un pluralisme equitatiu) i s’identifiquin gradualment amb la llengua i la cultura de la societat receptora, encara
que sigui de manera instrumental. Pas a pas, la identificació avança així des d’un sentit de pertinença múltiple a una nova identitat lliurement assumida.
4. En un ordre més pràctic, caldrà prosseguir l’acomodació dels espais públics a la diversitat
(llengües, religions, costums), com ja es fa gradualment en l’àmbit educatiu amb les formes de menjar o les obligacions religioses. Amb criteris de proporcionalitat: un reconeixement ponderat a les característiques, dimensions i historicitat de cada grup cultural.
5. Es tracta, sobretot, d’integrar dos processos de reconeixement, que en cap cas no s’han
de veure com a divergents o contraposats. Redefinir el nostre projecte d’autogovern
38. Sobretot a Una política intercultural per a les Balears? Informe per al debat (2002), Palma, Espai de Formació Cultural.
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de manera oberta a la interculturalitat. Entendre que el reconeixement de la diversitat cultural i el de la nostra sobirania són processos que es poden potenciar recíprocament: com ha subratllat Will Kymlicka,39 un ampli autogovern permet polítiques
d’acolliment més eficaces i evita els brots de xenofòbia (que sovint neixen de la sensació d’amenaça per a la continuïtat cultural de la societat receptora).
Naturalment, com ja apuntàvem abans, és imprescindible aconseguir unes condicions polítiques i financeres equitatives i suficients per a desplegar una política intercultural pròpia: una capacitat financera —autonòmica o local— proporcional a
la taxa d’immigració, unes facultats d’autogovern que reconeguin competències
compartides en immigració i ciutadania i capacitats legislatives plenes en les polítiques de reproducció cultural —educació i comunicació, per exemple.
L’acord del 1991 entre el Quebec i el Canadà40 constitueix un excel·lent exemple
d’aquest tipus de concertació, ja que reconeix que la integració lingüística de la immigració és la condició de la continuïtat de la llengua i la cultura franceses al Quebec
i, per tant, estableix competències compartides en la política d’immigració, amb àmplies facultats per al Quebec en l’establiment de les quotes, la selecció segons l’origen
cultural i les polítiques d’acolliment.
El mateix concepte de integració lingüística que s’ha desenvolupat al Quebec41 resulta il·lustratiu per al nostre context de doble oficialitat. La integració lingüística en un
marc sociolingüístic com el nostre s’ha d’entendre que s’aconsegueix quan cadascú
ha adquirit la capacitat d’usar indistintament en les comunicacions de caràcter públic l’una o l’altra de
les llengües oficials. Sabem prou bé, a més, que en una situació de concurrència entre les
dues llengües oficials, l’opció preferent per la llengua pròpia —el català— és un bon
indicador per a garantir la incorporació a la societat receptora, mentre que l’aprenentatge exclusiu del castellà no sol portar a la doble competència lingüística.
Si partim de la base que tant la societat receptora com els nous ciutadans comparteixen el mateix interès per disposar de mitjans suficients per a dissenyar una bona
política intercultural i superar les desigualtats socioeconòmiques i polítiques, haurem d’admetre que aquest podria ser el punt de partida d’un projecte compartible
per tothom, i la base d’un compromís recíproc de convivència intercultural en què la
39. Vegeu «Minority nationalism and immigrant integration», a W. KYMLICKA (2001), Politics in the
vernacular: Nationalism, multiculturalism and citizenship, Oxford University Press.
40. <http://www.mrci.gouv.qc.ca/publications/pdf/Accord_canada_quebec_immigration_
francais.pdf> (consulta: novembre 2006).
41. Vegeu, per exemple, Nicole LAPIERRE VINCENT (2004), L’intégration linguistique au Québec: Recension
des écrits, Quebec, Conseil Supérieur de la Langue Française.
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gestió de la diversitat lingüística trobés el context adequat. Recordem que tots els països en què la gestió de la diversitat cultural ha resultat raonablement satisfactòria
—el Canadà, Austràlia, Suècia...— han basat la convivència en un acord o compromís
explícit d’aquest tipus. En el nostre cas podríem formular-lo de la manera següent:
a) La societat receptora es comprometria a aprofundir en el reconeixement i l’adequació a la diversitat:
— oferint unes condicions polítiques (accés a la ciutadania i exercici del dret de
vot) i socioeconòmiques equitatives i igualitàries als nouvinguts,
— refermant el [re]coneixement del castellà i dels idiomes més rellevants dels
nous ciutadans,
— impulsant l’adequació raonable dels espais i serveis públics a la diversitat cultural i lingüística,
— promovent tota mena de programes de relació intercultural a fi d’evitar la
segregació dels col·lectius de nova incorporació.
b) I els nouvinguts, al seu torn, assumirien una contrapartida amb el seu compromís amb el país d’acollida i amb el futur de la llengua i la cultura pròpies:
— el [re]coneixement de les institucions democràtiques i de la personalitat pròpia de la societat receptora (lingüística, cultural, nacional),
— l’aproximació gradual al coneixement de la cultura autòctona,
— l’aprenentatge raonable de la llengua catalana perquè pugui esdevenir una
llengua comuna d’ús públic.
Com ha subratllat en diverses ocasions Manuel Castells, en una societat com
l’actual, en què l’origen dels ciutadans és divers, la cohesió social es basa en la construcció d’una identitat de projecte nova i compartida, i aquesta és una empresa que
reclama la participació activa de tota la societat. Així esdevindrem capaços d’aconseguir competències i recursos per a fer una política pròpia d’immigració, acolliment i
interculturalitat; d’oferir un bon acolliment lingüístic des de l’inici als nous ciutadans; d’implicar el conjunt de la comunitat educativa i el seu entorn en un projecte
comú d’educació intercultural; de donar un paper primordial als entorns laborals en
l’adopció de la llengua pròpia amb els plans de formació ocupacional, i d’estendre a
tota la societat receptora la responsabilitat de la convivència intercultural —a partir
d’experiències com les parelles de conversa, els plans educatius d’entorn, els programes de lleure intercultural, els espais interculturals dels mitjans de comunicació, etc.
Aquesta és la nostra part en la construcció local d’un multilingüisme mundial
equitatiu i satisfactori. Un procés en què —no ho oblidem— està compromesa tota
la humanitat.
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El multilingüisme a la Catalunya del segle XXI
M. Carme Junyent
Professora titular de la Universitat de Barcelona

La Catalunya de finals del segle XXI és força imprevisible, com, de fet, ho és tot. Tanmateix, algunes afirmacions ja les podem fer, com ara que un percentatge notable de
la població tindrà llengües molt diverses en el seu passat familiar més immediat. Una
altra afirmació que podem fer és que, sigui quina sigui la llengua que es parli, s’haurà
nodrit de substrats ben diversos i haurà incorporat paraules vingudes d’arreu del
món. Amb aquest horitzó indefugible, el que voldria plantejar és: com hi arribarem?
Perquè aquest «com» estarà determinat en bona part pel que ja estem fent en aquest
moment i pel que puguem fer en els propers anys. A grans trets, i tenint en compte
aquestes dues prediccions, ens podem trobar que els catalans hagin incorporat aquest
llegat a la seva història o bé l’hagin rebutjat; com també ens podem trobar que el substrat hagi revitalitzat la llengua o bé hagi alimentat l’onada homogeneïtzadora.
Naturalment, a l’hora de plantejar-nos com podem encarar aquest futur, no
podem ignorar com estan funcionant altres processos semblants i la veritat és que el
panorama no és gaire esperançador. Els esdeveniments que s’estan produint a
França o a la Gran Bretanya, amb el que s’anomena «immigrants de segona generació» com a protagonistes, fan evident que som davant d’un fenomen molt complex,
que no té solucions fàcils i en el qual, com deia un expert, «només podem aspirar a
no equivocar-nos gaire». En general, quan s’analitzen aquests fenòmens, la llengua no
és considerada com una variable fonamental, en bona part perquè aquest grup social
és plenament competent en la llengua de la societat corresponent. Això no és cap
misteri, atès que es tracta de la seva llengua i de la seva societat, però aquest fet indiscutible no és percebut així. La sociolingüística encara aquests processos d’una altra
manera, en la mesura que pren la llengua i la major o menor competència en les
llengües d’origen i d’acollida com un factor que cal tenir en compte. Els textos que

001-200 Multiculturalitat

60

23/1/07

09:20

Página 60

LA MULTICULTURALITAT I LES LLENGÜES

segueixen són de dos autors —Sánchez Carrión i Skutnabb-Kangas— compromesos amb els drets lingüístics i la preservació de la diversitat lingüística, i ambdós fan
interpretacions molt semblants. El primer, Txepetx, afirma:
Lo que sí puede ocurrir es que el aprendizaje completo de la lengua dominante
sea, en sí mismo, insuficiente para consumar la integración, ya que los grupos ya
integrados ven como una amenaza al sistema la ampliación del quorum a nuevos
miembros, y continúan «marcando» al hijo del emigrante a través de otros datos
recordatorios de su «origen espúreo» (rasgos físicos; apellidos; ubicación en el espacio urbano, etc.). En esta situación incómoda, sin sensación de pertenencia a ninguna de las dos colectividades (a una porque se rechaza; y a la otra porque se es rechazado) muchos emigrantes de segunda generación (e incluso de generaciones
sucesivas) se ven abocados a una especie de «endogamia cultural» que les restringe
y les limita a relacionarse entre ellos mismos.1

I Skutnabb-Kangas fa una descripció semblant:
In societies with institutional and cultural linguicism and discrimination, not
all minority children are allowed to identify positively with their original mother
tongues and cultures. Many minority children are being forced to feel ashamed of
their mother tongues, their parents. Their origins, their group, and their culture.
Many of them, especially in countries where the racism is more subtle, not so
openly expressed, internalize the negative views which the majority society has of
the minority groups, their languages and cultures. Many disown their parents and
their own group and language. They attempt to shift identity, including linguistic
identity, «voluntarily», and want to be German / Dutch / Anglo-American / British
/ Swedish / Turkish, etc., instead of, respectively, Turkish / Moluccan / Mexican /
Pakistani / Finnish / Kurdish, etc. Wanting to change identity can also be a result of
lack of linguistic and cultural competence in the original mother tongue and its
concomitant culture, caused by a neglect of these by the school.2

Ambdós autors posen èmfasi, doncs, en el fet que no n’hi ha prou amb ser parlant
d’una llengua per ser considerat membre del grup, però ambdós apunten també a la
1. J. M. SÁNCHEZ CARRIÓN (1999), Márgenes de encuentro: Bilbao y el euskara. Aplicación sociolingüística de la
territorialidad, Ayuntamiento de Bilbao, p. 227.
2. T. SKUTNABB-KANGAS (2000), Linguistic genocide in education or worldwide diversity and human rights?, Londres, Lawrence Erlbaum Associates, p. 114.
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manca de competència en la llengua d’origen com a factor que impedeix el sentiment
de pertinença. Sánchez Carrión completa el seu text amb aquesta nota a peu de pàgina:
Esta endogamia cultural se construye sobre dos negaciones: no ser (aún) del
grupo mayoritario; no ser (ya) del grupo minoritario emigrado. El colectivo de
emigrantes de segunda generación exhibe entonces un uso lingüístico muy particular: utiliza la lengua mayoritaria (p. ej., el inglés, entre los chicanos) ante los
emigrantes no integrados para evitar que estos los identifiquen como miembros de
su mismo grupo; y utiliza la lengua parental dentro del contexto mayoritario
(p. ej., anglófono) como una especie de lengua «secreta o interna» entre ellos que
sirva para transmitir al grupo mayoritario el mensaje de que no están en una posición vulnerable, porque dominan el idioma «oficial», pero conocen otro idioma
que vehicula entre ellos una solidaridad grupal que, llegado el caso, se usaría para
contrarrestar cualquier ataque discriminatorio a uno de ellos.3

Tornarem a parlar més endavant sobre l’«endogàmia cultural», perquè aquest
replegament es pot donar també en la societat d’acollida quan se sent amenaçada, i
en aquest cas la dinàmica dels grups es converteix en una relació destructiva per a
ambdós, però abans val la pena aturar-se en el fragment de Skutnabb-Kangas que segueix el que ja hem citat:
However it often happens that this attempt at identity shift does not work either. The child’s new identity (identification with the/a dominant —majority—
group and its language(s) is not accepted by everybody. This is generally expressed
more openly in the years after the minority youngsters reach puberty. It is more
common with youngsters who do not look like the stereotype of what a «real»
German, Dutch, etc., person «should» look like (and/or with youngsters whose accent does not sound «native»). The minority youngster then often hears: «You are
not one of us, you are not a real Swede / American / Dutch / German / Dane, etc.,
you are a Finnish devil / a Turkshit / a damn Paki, etc.» The child has then «voluntarily» disowned her original identity, but the new identity is not accepted by everyone in the dominant group either. There is a conflict between the internal and
the external identification (endo— and exo-identification). The youngster is not
accepted, at least not unconditionally, by the dominant group, with which she has
been forced to identifiy (but whose language and culture she has not always been
given the opportunity to learn «fully» —see Cummins 1984). At the same time the
3. J. M. SÁNCHEZ CARRIÓN, Márgenes de encuentro..., p. 227, nota.
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road back to her own group is often closed too. Not only psychologically (= she
does not want to identify with the «dirty Turks» or «aggressive silent Finns»), but
often also linguistically and culturally. The child no longer knows (or has never
had the chance to learn) the original mother tongue well enough to be able to pass
as a native or near-native speaker. Nor does she have all the other components of
cultural competence in the original culture.4

Per bé que amb matisos diferents, ambdós autors ens diuen que el coneixement
de la llengua, ni tan sols la competència plena, no és suficient per a la incorporació
real en una societat. Tot i això, ambdós estan parlant de llengües oficials, i aquest estatus acostuma a deixar les llengües sense ànima, és a dir, el fet que el coneixement
de la llengua es doni per fet perquè és una conditio sine qua non també implica que la seva
adquisició o el seu aprenentatge no tingui el valor afegit de la identificació amb el
grup. Quan ens plantegem com volem arribar al segle XXII, també ens plantegem
quin paper ha de tenir el català en tot això, i el seu estatus tan rar en el context de les
llengües europees potser ens pot ajudar a crear i a desenvolupar un model d’integració que proporcioni realment un lloc en el món i que a més ens faci participar a tots
en la recuperació i la construcció del català del segle XXII.
En el debat sobre les formes d’integració podem trobar diferents propostes, des
del melting pot dels EUA fins a la guetització a la Gran Bretanya —que no deixa de ser la
perpetuació del seu model colonial—, passant per l’assimilació a França també coherent amb la seva política a les «províncies» d’ultramar. Però si es tracta de models,
el Canadà i Austràlia encapçalen el rànquing de l’èxit. El comentari de García Marcos no pot ser més eloqüent:
A mi juicio lo más atrayente del modelo australiano es que, como se puede observar, resulta en gran medida precursor, además en el terreno efectivo y concreto
de la vida de las lenguas, de muchos de los planteamientos más recientes sobre ecología y convivencia lingüísticas. En Australia se opera desde y para la diversificación
lingüística, sin por ello ignorar la necesidad de encontrar una lengua común que
articule un tejido social, entendido, no conforme a un prisma único y homogeneizador, sino con la inevitable y profusa heterogeneidad que de por sí conlleva el
multiculturalismo. Por ello no parte de la necesaria conflictividad de las lenguas
en contacto, ni en consecuencia aboga por una solución de la misma mediante la
exclusión o restricción de una, o más de una, de las lenguas en tal situación. Muy al
4. T. SKUTNABB-KANGAS, Linguistic Genocide..., p. 114.
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contrario, sustentada en el multiculturalismo y en el mestizaje como valores idiosincrásicos del país, consigue la coexistencia de las lenguas mediante la multiplicidad de opciones comunicativas de su sociedad. Bien es cierto que al final de ese programa de intervención política y planificadora, en el vértice superior de la pirámide
sociofuncional australiana, sigue manteniéndose el inglés. Pero también habrá de
reconocerse que para la articulación mínima de la sociedad es inevitable encontrar
alguna lengua que realice esas funciones y acaso el ejemplo australiano esté determinando el límite máximo de convivencia posible entre lenguas de acogida y lenguas inmigradas, más allá del cual la ecología de las lenguas y la reivindicación de
los derechos humanos lingüísticos mal entendidos, sencillamente, llevarían a la
incomunicación social y con ello a la pérdida de la función nodal e inexcusable por
la que existen las lenguas.5

Sense haver d’entrar en detalls, hi ha algunes coses evidents: el model australià
que «opera desde y para la diversificación lingüística» prescindeix de la història del
seu territori i per tant de la diversitat lingüística autòctona, de les llengües que es van
generar en el seu territori, les quals, com a molt, han estat reduïdes a element simbòlic. D’altra banda, aquesta pretesa diversitat és força restrictiva i elitista perquè té en
compte les llengües oficials però no pas les subordinades. L’italià, per exemple, pot
ser considerat com un component d’aquest model ecològic i convivencial; però, i el
friülès? El tagal també en forma part, però, i el cebuà? Atès que fins fa ben poc els límits «racials» per entrar al territori eren prou clars, no deuen tenir gaire població senegalesa, per posar només un exemple, però, si n’hi hagués, quina seria considerada
com la seva llengua, el wòlof (o el malinke, o el ful, o qualsevol altra d’africana) o el
francès? El model australià, doncs, no fa sinó perpetuar els estereotips europeus pel
que fa a la convivència lingüística i a més exclou les poblacions originàries. I del Canadà en podríem parlar en els mateixos termes. Ara bé, ja que aquest sistema és considerat modèlic, el podríem trasplantar. I ara ens ve una pregunta que potser el mateix García Marcos voldria contestar. Atès que, tal com diu, cal una llengua en el
«vértice superior de la pirámide sociofuncional», ens preguntem si aquesta llengua
podria ser el català. I si la resposta és que no, aleshores ja podem dir clarament que la
Catalunya del segle XXII es basarà en el lingüicidi i la negació de la història, i també
que els catalans del segle que ve constituiran una altra d’aquestes comunitats que
han perdut el seu lloc en el món perquè ja no hi tenen l’únic vincle tangible: la llen-

5. F. J. GARCÍA MARCOS (2002), Sociolingüística e inmigración, Granada, Granada Lingüística, p. 15.
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gua. Com que el model australià no ens sembla engrescador, cal que li busquem una
alternativa, i val a dir que en la nostra Austràlia el wòlof seria exactament igual que
l’anglès: una llengua parlada per catalans.
Abans d’entrar en propostes, també val la pena fer una reflexió sobre els procediments que s’han emprat a casa nostra. Cal tenir present que, quan les migracions comencen a tenir proporcions suficients per ser un fenomen visible, a la nostra societat
l’alarma pel que fa al futur del català ja no és patrimoni dels «pessimistes», sinó que
comença a ser una percepció generalitzada. Aquest fet segurament és una de les causes d’alguns moviments de replegament que es detecten en la nostra societat i també
d’una certa alarma sobre la influència que les noves migracions puguin exercir sobre
la llengua i el seu destí. A més a més, s’ha instal·lat una certa ambigüitat en alguns
comportaments i en algunes polítiques a diferents nivells que enterboleix força el
panorama. La manca de criteris clars (o qui sap si el que manca realment són objectius clars) ha fet possible, per exemple, que en un mateix municipi s’impulsi l’aprenentatge del català com a programa d’acollida però que es faci la formació d’adults
en castellà, o que en un mateix IES s’ensenyi català a l’aula d’acollida però en la
docència habitual s’empri preferentment el castellà, o que es facin festes «de la diversitat» però no es tingui en compte l’ús de les llengües d’origen.
En encarar la diversitat lingüística ambiental podem optar per diferents vies,
però sempre ens trobarem entre la negació i la incorporació en el nostre patrimoni
lingüístic. Potser si ens cenyíssim al present, la urgència ens podria fer creure que
l’homogeneïtzació o la igualació és la via més segura per aconseguir una convivència
poc conflictiva, però un projecte així pot generar molts ressentiments i molta frustració pel fet de rebutjar el que se’ns aporta. D’altra banda, ja hem vist que les transicions es poden allargar a les segones i terceres generacions, i és aquí on es generen els
conflictes greus, sobretot quan es troben en terra de ningú. Cal tenir present que
quan parlem de les llengües del passat familiar més immediat dels catalans del segle
XXII ens estem referint a les llengües que han aportat les migracions i que han fet canviar de manera notable el paisatge lingüístic del nostre país. Aquestes llengües es podran comptar per centenars si pensem que a l’inici de segle són ja unes tres-centes i,
per bé que moltes són parlades per molt poques persones al nostre país, un deu per
cent del total tenen prou parlants per poder perpetuar-se a casa nostra.
En cas que vulguem incorporar aquesta diversitat al nostre patrimoni, les que
segueixen són algunes qüestions que hauríem de tenir en compte:
— Cal reconèixer les identitats. No és possible conviure si neguem allò que és
l’altre, ni podem esperar res de l’altre si li atorguem una identitat subsidiària.

001-200 Multiculturalitat

23/1/07

09:20

Página 65

EL MULTILINGÜISME A LA CATALUNYA DEL SEGLE XXI

65

— Cal reconèixer les aportacions. Més enllà de la folklorització, cal crear els espais i les condicions que facin possible l’intercanvi real.
— Cal combatre els prejudicis lingüístics. Les actituds lingüístiques negatives
són molt destructives i letals per a la preservació de la diversitat, i són un atemptat
contra la dignitat de les persones. Si volem conviure sense renunciar a la diversitat,
és fonamental el respecte a totes les llengües.
— Cal que el Govern, les entitats i tots els organismes implicats en la convivència tinguin objectius clars i actuar en conseqüència. En qüestió de llengua els projectes a curt termini serveixen de molt poc. Per això cal plantejar-se la Catalunya del futur també a mitjà i llarg termini.
— Cal una aposta clara pel català com a llengua de cohesió.
Si recordem el primer text que hem citat, Txepetx afirma que «los grupos ya integrados ven como una amenaza al sistema la ampliación del quorum a nuevos miembros, y continúan «marcando» al hijo del emigrante a través de otros datos», i això és
cert en llengües que no proporcionen identitat, però quan es tracta de llengües «sense límits», justament perquè el que necessiten són més parlants que els assegurin el
futur, aleshores l’adquisició d’aquestes llengües pot equivaler a tenir la nacionalitat
o la ciutadania «sense papers». Bernat Joan ens recorda els trets que permeten que la
llengua faci aquest paper en la incorporació de nouvinguts a la societat receptora:
[...] la llengua, com a element identificador, com a signe d’identitat col·lectiva,
presenta una sèrie d’avantatges fonamentals:
a) Tothom el pot adoptar, independentment del seu lloc de naixement, del
color de la seua pell, dels papers que tengui, de les seues conviccions religioses, polítiques, ètiques...
b) No és excloent, perquè el fet que hom aprengui una llengua no vol dir (ans
al contrari) que automàticament desaprengui les altres. El plurilingüisme individual constitueix un avantatge, i un element cada dia més favorable per a moure’s
amb unes certes garanties per dins una societat competitiva com és la nostra.
c) No exigeix cap esforç impossible de realitzar a les persones que realment volen adoptar-la. Qualsevol persona amb un coeficient intel·lectual mitjà pot aprendre alguna llengua més, a banda de la seua. Es tracta, fonamentalment, d’una
qüestió de voluntat.
d ) No té límits quant a nombre de persones integrades. No existeixen quotes
d’integració en una determinada comunitat lingüística. Pot adoptar el coneixement
de la llengua catalana (o de qualsevol altra llengua) tothom qui vulgui, i el fet que se
n’hi apuntin molts de nous no impedirà que puguin continuar apuntant-se-n’hi.
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La llengua, per tant, constitueix un tret d’identitat sòlid (constitueix un element d’intercomunicació, però també una eina per a construir la visió del món
que té la comunitat que la parla), eficaç (tothom ens identifica fonamentalment a
partir de la llengua que solem usar), no excloent (tothom pot aprendre una llengua i considerar-la també com a pròpia, al marge del fet que en pugui tenir una altra), democràtic (en el sentit que la construeix el poble per al seu intercanvi comunicacional) i obert (conèixer la llengua d’un grup humà determinat permetrà de
conèixer moltes més coses del poble que la parla).6

La història ens ha proporcionat, doncs, un instrument —la llengua— que ens
permet la construcció del nostre futur amb les aportacions de tots. Una llengua revitalitzada i que pugui ser sentida com a pertanyent a tots perquè tots han contribuït a
recrear-la és un projecte prou engrescador per fonamentar-hi la convivència. Però
assolir aquest objectiu no és fàcil i no és possible si no compartim la llengua amb tothom —és a dir, si no la fem patrimoni de tots— i si no la fem permeable a la història
dels catalans del segle XXI.

6. Bernat JOAN (2003), «Enfocament sociolingüístic», a Q. GIBERT et al. (ed.), Autoestima i Països Catalans, Castellbisbal, La Busca, p. 107.
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L’alteració demolingüística de les noves migracions:
una oportunitat per a la llengua catalana?
Miquel Àngel Pradilla
Professor titular de la Universitat Rovira i Virgili
i membre de l’Institut d’Estudis Catalans i de la xarxa CRUSCAT

1. Preàmbul
Deixeu-nos dir d’entrada que no tenim una resposta sòlida a la pregunta que plantegem en el títol de la nostra intervenció. Constitueix, com és sabut, una de les grans
qüestions que presenta l’agenda sociolingüística domèstica. I respon a la preocupació que ha suscitat la cada cop més evident crisi en els usos de la llengua catalana i la
vinculació en termes de causa-efecte a la desorganització del nostre ecosistema lingüístic, ara molt més complex que fa una dècada.
Ara mateix ens manquen moltes dades —sobretot qualitatives— sobre el comportament comunicatiu de les noves migracions. Avançar en l’àmbit de la recerca
serà fonamental per deixar de moure’ns en el terreny de l’especulació. Un terreny
massa influenciable pel parti pris habitual dels investigadors, que sovint no acabem de
diferenciar les expectatives personals —els desitjos dels qui som membres de la comunitat— de les dinàmiques comunicatives reals. Unes dinàmiques, tot siga dit de
passada, massa sovint condicionades per les mateixes febleses sociojurídiques de la
llengua catalana en el seu territori històric. Objectivar el tema —en la mesura que
això siga possible— esdevindrà fonamental si volem encarar amb solvència una planificació lingüística adequada al nou context multicultural.
El sumari que desenvoluparem presenta quatre grans apartats. En el primer ens
ocuparem de caracteritzar esquemàticament el marc epistemològic d’una proposta
d’ordenació de la diversitat lingüística mundial sorgida de la nostra tradició sociolingüística. Ens estem referint a la teoria de la sostenibilitat lingüística, un nou paradigma elaborat per Albert Bastardas, que pren suport en la perspectiva de la complexitat
d’Edgar Morin. En aquest primer punt ens proposem abordar una revisió crítica,
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això sí, des d’un posicionament global favorable als postulats centrals de la proposta.
En segon lloc, avaluarem els grans vèrtexs de la diversitat lingüística en el nucli territorial de la llengua catalana (Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears). L’enfocament diacrònic ens permetrà esbossar les dinàmiques comunicatives impulsades per
les grans migracions del tercer quart del segle passat i el perfil demolingüístic de les
noves migracions. En tercer lloc, tenint en compte les dades demolingüístiques més
recents, ens referirem a la salut del català a Catalunya. La radiografia sociolingüística
de la societat catalana ens permetrà caracteritzar el context d’acollida a què s’incorpora la població nouvinguda. I, finalment, ens centrarem en el canvi de rumb de
l’acció planificadora que s’ha imposat els darrers anys. Amb una atenció preeminent
a les polítiques lingüístiques destinades a la integració de la població immigrada, presentarem algunes experiències planificadores especialment interessants.

2. La teoria de la sostenibilitat lingüística1
L’establiment d’un marc epistemològic solvent, que permeta avançar sòlidament en
la gestió de cada cas particular de diversitat lingüística, és una tasca intel·lectual imprescindible. La sociolingüística catalana, a partir de l’anàlisi de la conflictivitat auspiciada pel contacte de llengües domèstic, ha proporcionat a la sociolingüística general tot un seguit de formulacions reeixides. Per a l’avinentesa que ens ocupa ens ha
semblat oportú presentar l’esquelet argumentatiu del plantejament lingüístic sostenibilista elaborat pel prestigiós sociolingüista català Albert Bastardas.
Segons Albert Bastardas, la gran qüestió de fons és com s’hauria d’organitzar
idealment una espècie lingüísticament diversa amb voluntat de convivència fraternal. El món actual es caracteritza per un augment exponencial del contacte entre els
grups lingüístics, de manera que l’aïllament comunicatiu tradicional és a les acaballes. Amb la globalització, els grups han eixamplat les integracions polítiques i
econòmiques tradicionals. Alhora, les tecnologies de la informació i de la comunicació ofereixen perspectives comunicatives fins fa no res insospitades. D’altra banda, les
millores en les possibilitats de desplaçar-se unides als desequilibris econòmics en el
1. La síntesi elaborada en aquest apartat s’ha fet a partir de dos textos d’Albert Bastardas: la
ponència plenària llegida al Congrés Mundial sobre Polítiques Lingüístiques, Linguapax (Barcelona,
16 a 20 d’abril de 2002) (Bastardas, 2002), i el treball guanyador ex aequo del premi IDEES d’assaig breu de
2004 (Bastardas, 2005).
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món propicien uns moviments migratoris cada cop més importants. Les alteracions
sociolingüístiques d’aquests nous contactes dibuixen un nou panorama comunicatiu on els grups lingüístics d’acollida han d’ajustar novament els ressorts que els
haurien de garantir un nou però bon funcionament.
La sostenibilitat lingüística exigeix canvis simultanis en el pensament i en el pla
ètic, en els valors que han de representar-nos la realitat, en definitiva. Quant al pensament:
a) S’han d’evitar els paranys de la simplificació, del pensament dicotòmic, que en
l’àmbit lingüístic és una font permanent de prejudicis. La perspectiva de la complexitat
parteix de la noció simultània de «complementarietat antagònica», de la necessitat d’unir termes contraris que en la realitat existeixen interdependentment. Estem parlant de
la conciliació i l’organització adequada d’allò que semblava irreconciliable i antagònic.
b) El paradigma de la sociolingüística remet a una «ecologització» del pensament. En el cas de les llengües, l’humà i el context van de bracet: s’ha de tenir en
compte que la sostenibilitat de les llengües no depèn d’elles mateixes sinó de les vicissituds contextuals i històriques dels seus parlants.
c) S’assumeix d’entrada que hi haurà tensions i disfuncions. I que la dinamicitat
de la realitat exigirà revisions i canvis d’estratègia. La sociolingüística i la planificació
lingüística no han de perdre de vista, doncs, que actuen sobre una realitat presidida
pel desequilibri.
d) La tipologia de situacions és immensa, talment com la metodologia per abordar-les. Ara bé: és fonamental cercar principis generals i universals.
En relació amb els valors:
a) S’ha d’avançar en l’eradicació de la visió jerarquitzadora de la diversitat lingüística. Aquesta actitud aboca irremeiablement a un conflicte amb els col·lectius
dominants, que veuen amenaçat el monopoli del capital simbòlic i difonen una ideologia denigratòria de les reclamacions de les minories. La difusió de la insidiosa cantarella sobre l’anacronisme de les llengües petites en un món global n’és una mostra
fefaent. I és que el problema no és la diversitat lingüística, sinó la desigualtat de poder
dels grups lingüístics.
b) La desitjada intercomprensió lingüística mundial no s’ha de bastir sobre la renúncia dels grups lingüístics a la llengua pròpia. La modernitat i el progrés no necessàriament impliquen sacrificar l’ús dels codis tradicionals. El gran objectiu, insistim, serà organitzar des de la justícia i l’equitat les relacions de coexistència entre
grups lingüístics minoritzats i dominants.
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La situació que estem vivint en relació amb la diversitat lingüística podríem dir
que en certa manera és paradoxal. La gestió d’aquestes noves realitats que depassen
la col·lectivitat primària (estats, Unió Europea, ONU, etc.) es resol, en l’àmbit de
l’oficialitat, amb seleccions que afavoreixen les llengües estatals o les grans llengües
internacionals. El criteri d’eficàcia comunicativa, amb el temps, tendeix a afavorir la
concentració dels usos en una llengua —o dues, en el millor dels casos— en cada
espai d’una realitat administrativa —i, per tant, comunicativa— polinivellada (autonòmica, estatal, internacional). De manera paral·lela, també es constata que la
sensibilitat respecte a la diversitat lingüística avança, i altes instàncies internacionals
i governamentals es comprometen en una ètica de protecció i de solidaritat respecte dels grups lingüístics políticament subordinats. Arribats en aquest punt, deixeunos dir que hom té la sensació d’assistir a una col·lisió entre les actituds i els comportaments de les grans institucions internacionals. Unes actituds que prenen
forma de proclames emblemàtiques, de vegades sublimadores de la diversitat lingüística, i uns comportaments comunicatius força restrictius, on el caràcter essencialment instrumental dels codis utilitzats contravé els postulats solidaris que es difonen. De qualsevol manera, els avenços —si és que realment són substancials—
s’estan donant amb una lentitud exasperant. Tant que hom tem que pel camí cauran moltes llengües.
La grandesa de la causa de la sostenibilitat lingüística és, segons Bastardas, el seu
caràcter d’empresa universal, una comesa planetària que vol incidir en les causes del
desequilibri ecolingüístic i no únicament administrar remeis pal·liatius. Segons la
nostra opinió, en canvi, el requeriment programàtic d’una atenció mundial concertada de tots els pobles del planeta constitueix, per utòpic, un dels punts febles del
plantejament. Confiar la sort de la sostenibilitat lingüística a l’establiment d’un consens global entre els pobles sobre l’organització comunicativa del segle XXI ens sembla una estratègia paralitzadora abocada al fracàs. A parer nostre, el camí s’haurà de
fer indefectiblement amb més soledat de la que seria desitjable i amb més conflictivitat de la que seria necessària. No s’ha d’oblidar que les llengües, en tant que eines fonamentals de control social, difícilment es deslliuraran de les dinàmiques conflictives a què els grups en disputa les sotmetran.
En aquest procés dinàmic, el nostre autor ens presenta cinc punts orientadors
d’una acció lingüística sostenible:
a) Frenar els usos abusius de les grans interllengües i estendre la ideologia de la
igualtat i la solidaritat lingüístiques.
b) Dignificar l’autoimatge dels grups lingüístics subordinats.
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c) Controlar l’espai comunicatiu propi i regular autònomament els usos lingüístics públics.
d) Distribuir les funcions comunicatives, dotant de funcions exclusives i efectives els grups lingüístics en situació de subordinació.
e) Aconseguir la complicitat de governs, empreses i la societat en general.
La proposta de Bastardas per a la llengua catalana se circumscriu a Catalunya i
passaria per la potenciació de la funció de llengua comuna, d’interllengua. El nostre
és un cas d’ecosistema territorialment controlat, però amb l’autocontrol limitat
d’unes dinàmiques comunicatives mediatitzades per l’ordenació asimètrica del multilingüisme estatal. Així i tot, Bastardas considera que a Catalunya és possible un
acord, assumible fins i tot pel marc legal que emana de la Constitució i reforçat per
les formulacions lingüístiques del nou Estatut. L’esmentat consens lingüístic prendria suport en una distribució funcional precisa en una societat d’individus poliglots.
Així, un procés d’ordenació comunicativa ben pautat hauria de proporcionar una
reserva de funcions en els termes següents:
a) El català hauria de ser la llengua per defecte en les comunicacions oficials i no
oficials intergrupals [caldria afegir-hi les relacions interautonòmiques en l’àmbit lingüístic].
b) El castellà hauria de ser la llengua habitual de les relacions amb l’Administració general de l’Estat i amb els països hispanoparlants.
c) L’anglès, probablement, hauria de ser la llengua de les relacions internacionals, amb la Comunitat Europea i amb el món no hispanòfon.
d) La resta de llengües tindrien un espai funcional de caràcter intragrupal.
Si més no en la formulació teòrica, la proposta de fer del català la llengua de cohesió social és molt atractiva. El català es convertiria en la llengua que afavoriria la
integració social dels nouvinguts, la llengua que hauria d’esdevenir habitual en les
relacions quotidianes entre els diversos grups lingüístics. Com veurem més endavant, aquesta és la idea força del discurs lingüístic oficial a Catalunya. I si el resultat
d’una intervenció planificada amb aquest horitzó fos reeixit, la resposta a l’interrogant que titula aquest article seria afirmativa. A la pràctica, però, la comesa no és tan
senzilla. Un dels punts clau és el que fa referència als usos interpersonals col·loquials,
vinculats a la privacitat, situats fora de la formalitat comunicativa i, per tant, eximits
de la possible intervenció reguladora institucional. Una altra qüestió a debatre és la
viabilitat de l’assignació funcional prevista per al castellà: funcions formals de caràcter internacional i funcions informals de caràcter intragrupal. És aquesta la realitat
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lingüística actual? El consens s’ha de donar per descomptat? Quines són les pautes
comunicatives, les normes d’interacció, més consolidades actualment? Quins són,
en definitiva, els patrons de comportament lingüístic amb què es troben els nouvinguts? En els capítols que segueixen mirarem d’aportar arguments per a la interpretació d’una situació sociolingüística de gran complexitat.

3. Els territoris de parla catalana: un ecosistema comunicatiu complex
L’especificitat sociohistòrica dels diferents territoris de l’espai catalanòfon atorga un
plus de complexitat a la caracterització de les dinàmiques comunicatives que hi senyoregen. Des d’una perspectiva jurídica, la llengua catalana es manifesta en un conjunt de representacions que van de l’oficialitat única andorrana a la nul·la consideració legal a l’Aragó catalanòfon i a la Catalunya Nord francesa. Al bell mig d’aquestes
situacions extremes, a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears gaudeix d’un règim de doble oficialitat, mentre que a la ciutat sarda de l’Alguer, de la mà de la llei
regional de promoció i valoració de la cultura i la llengua de Sardenya (1 de gener de
1998), ha vist incrementat el seu estatus jurídic. Paral·lelament, l’oficialitat exclusiva
del francès a la Catalunya Nord, l’italià a l’Alguer i la cooficialitat del castellà a les tres
autonomies esmentades de l’Estat espanyol patrocinen un contacte de llengües amb
els grups lingüístics històrics en la formalitat comunicativa. Finalment, des d’una
perspectiva cultural, la presència de la llengua anglesa va fent-se un lloc cada cop
més vistent a la vora de les llengües oficials dels curricula acadèmics.
En aquest apartat ens entretindrem a analitzar de manera sumària el nucli territorial i demogràfic de la llengua, això és, les tres grans circumscripcions administratives de l’Estat espanyol. Començarem dirigint la mirada al segle XX i caracteritzarem
un primer període de migracions, que va alterar sensiblement l’existència plàcida del
grup etnolingüístic catalanòfon. Tot seguit, mirarem de radiografiar el mosaic lingüístic que les noves migracions estant configurant de manera especialment intensa
des de l’adveniment del nou mil·lenni.
El moviment migratori ha estat la base del creixement demogràfic en els territoris
esmentats durant els tres primers quarts del segle XX. El període comprès entre els anys
1950 i 1971 ha estat el més intens: només a Catalunya el saldo demogràfic s’ha estimat en
un milió i mig de persones. Paral·lelament, l’arribada d’una població jove amb una taxa
de fecunditat alta, va propiciar un creixement natural elevat. L’alteració demogràfica
era un fet, i les repercussions lingüístiques no es farien esperar. Efectivament, l’allau de
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nouvinguts al·lòctons tindrà com a conseqüència negativa per a la llengua la modificació del procés tradicional de reproducció cultural. Així, el mestissatge i la interacció comunicativa cada cop més castellanitzant definiran unes noves classes populars que ja
no podran ser el garant de la continuïtat cultural. En un sentit contrari, el projecte etnocida del dictador va actuar d’aglutinador —si més no momentàniament— d’un
sentiment cohesionador al voltant d’una èteria reivindicació nacional.
El gruix d’aquesta població que s’instal·lava massivament en territori catalanòfon provenia del mateix Estat espanyol i portava a l’equipatge, majoritàriament, una
llengua que en aquells temps de dictadura monopolitzava l’oficialitat. Una llengua
que era apresa, també massivament, pel grup lingüístic autòcton en una escola on
esdevenia l’únic codi que hi tenia cabuda. La llengua catalana, sense possibilitats de
ser apresa en el sistema educatiu, exclosa de les comunicacions institucionalitzades i
amb una presència molt feble en la col·loquialitat, no oferia contextos interpel·lants
solvents que garantissen una exposició important a la població acabada d’arribar.
D’altra banda, la representació de la llengua que s’estava consolidant mostrava una
matriu valorativa força deficitària. D’aquesta manera, el predomini social de la llengua castellana prendria suport en una clara asimetria de competències entre els
grups lingüístics en contacte: mentre que el grup catalanoparlant presentava un
grau de bilingüització efectiva força elevat, el castellanoparlant, si bé no podem dir
que romania impermeable a la llengua catalana, sí que es pot afirmar que mostrava
un grau de resistència important a incorporar-la en el seu repertori. Sens dubte, la
norma social predominant d’adaptació al castellà en les converses intergrupals invisibilitzava la presència de la llengua catalana en el seu territori històric. Una norma
de subordinació que sintetitzava tots els vèrtexs de minorització que malmetien l’ús
social de la llengua i l’arraconaven a un espai de privacitat intragrupal. Alhora, l’alfabetització massiva i la potenciació de la comunicació audiovisual definiran un context molt propici a l’homogeneïtzació cultural impulsada. Vist en perspectiva, sobta
constatar el fet que en unes circumstàncies ecolingüístiques tan adverses la llengua
catalana, amb graus diversos de vitalitat territorial, arribés al període democràtic en
condicions de plantejar processos de normalització lingüística que la rescabalessen
de la usurpació de funcions de què havia estat objecte.
La sortida de la llarga nit imposada per la dictadura franquista va permetre albirar nous horitzons de normalitat per a les llengües proscrites de l’Estat espanyol. En
el cas de la llengua catalana, l’ordenació territorial autonòmica pactada durant la
transició democràtica va tenir com a conseqüència l’activació de tres processos (pretesament) normalitzadors: el català, el balear i el valencià —l’Aragó catalanòfon
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n’ha restat al marge. Això no obstant, en alguns casos i en determinats moments, la
grandiloqüència de determinats plantejaments ha amagat unes pràctiques que han
anat des de la indolència fins a l’hostilitat.2
En una primera fase, els processos normalitzadors esmentats eren presentats
com un acte de justícia que ens havia de rescabalar de la política lingüicida de la dictadura. A partir de la dècada dels noranta les divergències, tant de procediments com
d’objectius, s’accentuaran notablement. Així, mentre que a Catalunya els esforços
normalitzadors perseguien la prioritat del català en els àmbits públics, a les Illes i sobretot al País Valencià s’ha anat rutinitzant una no-intervenció que ha consolidat la
virtualitat d’una planificació funcional efectiva. D’ençà del començament del període democràtic, a les Illes només hi ha hagut una legislatura (1999-2003) en què el poder autonòmic, en mans de l’anomenat «pacte de progrés», ha adquirit un veritable
compromís en la promoció de la llengua catalana. Al País Valencià el repartiment
temporal del poder ha propiciat una fase d’infraplanificació (1983-1995), governant l’esquerra, seguida d’una altra de contraplanificació (1995-2006), amb les elits conservadores
comandant la Generalitat.
La realitat social canviant i la recepció de nous valors ideològics són a la base de la
multiplicitat de discursos legitimadors de la política lingüística catalana. Si ens centrem en el cas de Catalunya, el discurs identitari inicial va deixar pas al discurs de la
integració. Aquest, fonamentat en la promoció del coneixement i l’adquisició del català, durant la dècada dels noranta va ser substituït pel discurs de la promoció de l’ús.
Un ús potenciat en el marc d’una hipòtesi segons la qual la millora dels usos institucionals formals (Administració, ensenyament, mitjans de comunicació, món socioeconòmic i de l’oci, etc.) retroalimentaria els usos vinculats a la privacitat individual.
La darrera etapa nuclearitzarà l’atenció cap els usos col·loquials. Aquest nou discurs,
amb la nova realitat multilingüe emergent a l’horitzó, assumeix la peremptorietat
de fer del català la llengua franca, el codi de relació intergrupal. Un nou repte que no
hauria de perdre de vista que les velles aspiracions de les etapes anteriors encara
no han estat superades. Així, la bilingüització efectiva, sense asimetria de competències entre els dos grans grups lingüístics, i la correcció dels importants dèficits en alguns contextos de comunicació pública han de continuar sent objectius ineludibles.
Les anomenades noves migracions configuren una realitat demolingüística encara
poc estudiada. Les xifres estimatives a l’abast ens mostren un calidoscopi de grups
2. Una anàlisi més detallada de les polítiques i planificacions lingüístiques que s’han aplicat en
l’àmbit territorial de la llengua catalana es pot trobar a PRADILLA (2006).
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lingüístics que amenaça de desequilibrar la precària situació comunicativa de la llengua catalana en el seu propi territori històric. L’increment de població, sobretot el
darrer lustre, ha estat notabilíssim (vegeu la taula 1) i respon a motivacions diferents
segons els territoris. Demogràficament, la dècada 1995-2005 ha propiciat un augment
de quasi el 21 % de la població de dret. La població de fet, si tenim en compte l’existència d’una bossa —important, segons alguns especialistes— d’immigrants
«sense papers» o de jubilats residents que no figuren als censos, encara és més gran.
En una època en què la natalitat s’ha estabilitzat, l’increment esmentat s’ha d’atribuir a l’arribada massiva de nous ciutadans.
Hom podria parlar genèricament de dos grans causes de mobilitat: la laboral i la
residencial. La mobilitat turística, tot i l’impacte ecolingüístic que provoca en una
societat terciaritzada com la nostra, la deixarem al marge. D’altra banda, el model
econòmic prevalent en cada territori donarà especificitat a les magnituds dels grups
lingüístics de procedència (vegeu la taula 2). Així, a Catalunya destaca la immigració
laboral de baixa qualificació procedent de Llatinoamèrica i Àfrica. En canvi, al País
Valencià el predomini correspon a la immigració residencial —sobretot de la Gran
Bretanya—, a la vora d’una immigració laboral romanesa en fase d’expansió. A les
Illes Balears s’hi observen tres grups prou equilibrats: el residencial, el laboral de procedència llatinoamericana i africana i el laboral de l’est europeu; en l’àmbit laboral la
novetat seria la presència de personal d’alta qualificació.
L’esmentada alteració demogràfica ha propiciat un augment espectacular de la
diversitat lingüística en els territoris de parla catalana. Quantificar el nombre de
llengües que s’hi han instal·lat, deixant de banda els problemes teòrics sobre la mateixa conceptualització de l’objecte d’estudi que es pretén catalogar, és una tasca
complicada. El Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (Universitat de Barcelona),
situant l’horitzó en la presència a Catalunya d’unes tres-centes llengües, ja n’ha inventariat més de dues-centes. El catàleg editat a propòsit de l’exposició «Les llengües
a Catalunya» (2005) ens ofereix una presentació detallada d’aquest mosaic lingüístic.
El multilingüisme constitueix, doncs, una realitat ben visible en el nostre paisatge
quotidià.
En la seua intervenció en aquest mateix cicle de conferències, Isidor Marí insistia
en la peremptorietat d’establir d’un consens que garantisca una política intercultural superadora de les desigualtats socioeconòmiques i polítiques dels nous ciutadans.
Ara bé, en el marc d’aquest compromís recíproc, la necessària relació intercultural
ha d’assegurar la primacia de la llengua catalana en el seu propi espai històric. Altrament, una opció generalitzada per la llengua del grup lingüístic castellanòfon incre-
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TAULA 1
Evolució de la població de dret als Països Catalans
1986

1995

2006

Catalunya

5.978.638

6.226.869

7.083.618

País Valencià

3.732.682

4.028.774

4.772.403

680.933

787.984

986.333

10.392.352

11.043.627

12.842.354

Balears
Països Catalans

Font: Institut Nacional d’Estadística.

TAULA 2
Llocs d’origen de la població immigrant*
Catalunya

País Valencià

Balears

Total

Marroc

181

50

15

246

Equador

81

51

9

141

Regne Unit

16

105

17

138

Alemanya

18

36

26

80

Perú

27

3

1,2

31,2

Romania

49

72

4

125

Argentina

34

19

9

62

Bolívia

34

16

3

53

Colòmbia

39

38

6

83

Bulgària

8

21

3

32

Ucraïna

11

13

0,7

24,7

* Milers de persones.
Font: Institut Nacional d’Estadística.
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mentaria el diferencial demolingüístic i en dificultaria enormement la funcionalitat
comunicativa. Aquest és el repte que ha d’ocupar amb la màxima diligència tant
l’Administració com la societat civil.

4. Cap a una avaluació territorialitzada. Catalunya
4.1. L’estat sociolingüístic rebut
Tal com s’ha dit, l’especificitat sociohistòrica de cadascun dels territoris de parla catalana exigeix una anàlisi particular i una política lingüística que la interprete correctament. En aquest sentit, el cas de Catalunya ens permetrà avaluar el capteniment
comunicatiu d’un ecosistema on des de l’adveniment de la democràcia s’han aplicat
unes polítiques lingüístiques favorables a la recuperació efectiva de la llengua històrica i territorial. Hom podria afirmar sense risc d’equivocar-se que som davant de la
zona que ha protagonitzat una aposta normalitzadora més convençuda. Ni tan sols
la mateixa Andorra, des de l’oficialitat exclusiva de la llengua catalana, pot exhibir
un comportament institucional tan favorable a la superació del procés històric de
minorització lingüística.
Una altra cosa, però, són els resultats que ha obtingut la política lingüística institucional.
Com a realitat dinàmica que és, el procés de normalització lingüística necessita
avaluar periòdicament l’estat sociolingüístic de l’ecosistema sobre el qual s’està intervenint. Amb aquesta finalitat, hom disposa de tècniques quantitatives i qualitatives. La nostra tradició compta amb importants enquestes demolingüístiques que ens
permeten apuntar, malgrat alguns dèficits metodològics de vegades gens trivials, les
principals tendències diacròniques sobre el coneixement i l’ús de la llengua catalana.
Una altra cosa és la situació deficitària que presenta la investigació qualitativa, tan
important com resulta per a la caracterització de microprocessos comunicatius de
gran complexitat i, com veurem, d’importància vital. Per a l’avinentesa que ens ocupa recorrerem a les dades de l’Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003 (EULC
2003). Es tracta de la recerca de més envergadura de què disposem i ens ofereix una
aproximació a la realitat sociolingüística de Catalunya amb importants novetats metodològiques. Probablement l’atenció preferent sobre els usos lingüístics interpersonals és la singularitat més cridanera. D’aquesta manera, des de la consideració que el
futur de la llengua es debat en la comunicació espontània, l’atenció per la col·loquia-
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litat comunicativa implica un canvi de paradigma en l’anàlisi dels comportaments
lingüístics. Amb aquesta caracterització sintètica, voldríem deixar constància de
l’«estat sociolingüístic rebut» en uns moments en què la multicultural és una realitat del nostre paisatge habitual. Presentarem, doncs, la radiografia d’un ecosistema
comunicatiu, on l’impacte demolingüístic de les noves migracions a què hem al·ludit en la secció anterior no s’ha reflectit en les dades de la recerca que ens servirà de
referència.3
A parer nostre, les dades de l’EULC 2003 ens aporten tres consideracions especialment positives per a la llengua catalana: 1) la transmissió lingüística intergeneracional del català és positiva; 2) el català ha demostrat tenir una capacitat d’atracció
considerable: s’ha produït un augment sostingut d’individus catalanòfons i bilingües
identitaris provinents del grup d’individus de llengua inicial castellana, i 3) el coneixement del català mostra una evolució molt favorable. Vegem-ho amb una mica
més de detall.
a) L’estudi de la transmissió lingüística intergeneracional és el resultat del contrast entre les dades referents a la llengua parlada amb els pares i amb els fills. El diferencial favorable al català és d’un 11,4 %. Així, un 39,5 % declara parlar català amb els
seus pares, mentre que un 50,9 % el parla amb els seus fills. Quant a l’ús del castellà,
els percentatges s’inverteixen (vegeu el gràfic 1).
GRÀFIC 1
Llengua amb el conjunt dels progenitors i amb el conjunt dels fills.
Catalunya, 2003. Percentatges (població de quinze anys i més)
100 %

2,3

3,3

80 %

38,9
50,3

60 %
40 %
20 %

7,9
6,9
50,9
39,5

0%
Llengua amb el conjunt de
progenitors
Català

Català i castellà

Llengua amb el conjunt de fills

Castellà

Altres situacions

3. El fet que a l’EULC 2003 la població nada a l’estranger s’hi trobe infrarepresentada ens permetrà convertir un dèficit metodològic especialment important en una virtut a destacar per al propòsit
d’aquest article.
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b) Arribats en aquest punt, és interessant destacar que un 17 % dels qui empren
el castellà amb els seus progenitors, parlen català als seus fills. D’altra banda, es constata que els fills de les famílies mixtes afavoreixen la transmissió del català en un
66,3 %. Els originaris de famílies catalanoparlants, com era de preveure, mantenen el
català molt majoritàriament (96,1 %) (vegeu el gràfic 2).
GRÀFIC 2
Llengua amb el conjunt dels fills segons la llengua
emprada amb el conjunt dels progenitors.
Catalunya, 2003. Percentatges (població de quinze anys i més)
Llengua amb els fills

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
Català

Català i
castellà

Castellà

Altres
situacions

Altres situacions

0,5

1,7

0,8

45

Castellà

1,1

16,3

70

35,8

Català i castellà

2,2

15,7

11,5

5,5

Català

96,1

66,3

17,7

13,8

Llengua amb els progenitors

GRÀFIC 3
Llengua inicial i llengua d’identificació.
Catalunya, 2003. Percentatges
100

2,8

5,2

53,5
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40
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48,8
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c) S’ha detectat una dissonància entre la llengua inicial i la llengua d’identificació favorable a la llengua catalana. Així, si bé hi ha un 53,5 % de castellanoparlants inicials enfront d’un 40,4 % de catalanoparlants, quant a la llengua d’identificació els resultats és capgiren i trobem un 48,8 % de catalanòfons enfront d’un 44,3 % de
castellanòfons (vegeu el gràfic 3).
d) El fet que un 20,7 % de castellanoparlants inicials haja passat al grup de catalanòfons o de bilingües identitaris és una magnífica notícia per a la llengua catalana.
Els bilingües inicials també mostren un comportament favorable al català, ja que un
60,5 % s’hi identifiquen exclusivament i un 32,9 % de manera compartida amb el castellà (vegeu el gràfic 4).
GRÀFIC 4
Llengua d’identificació dels catalanoparlants,
castellanoparlants i bilingües inicials.
Catalunya, 2003. Percentatges
Catalanoparlants
inicials

Bilingües inicials

Castellanoparlants
inicials

0%

0,2 0,2

96,6

32,9

60,5

14,2

6,5

6,6

79,2

20 %
Català

40 %

60 %

Català i castellà

80 %

100 %

Castellà

e) S’ha constatat que la llengua d’identificació està fortament correlacionada
amb l’ús efectiu de la llengua. En aquest sentit, convé destacar que el grup d’individus catalanòfons procedent del grup de castellanoparlants inicials mostra un ús notable tot i que inferior al dels homolingües4 catalanoparlants (vegeu el gràfic 5).
f ) El coneixement de la llengua catalana tendeix cap a la universalització en les
capacitats d’entendre (97,4 %), saber parlar (84,7 %) i saber llegir (90,5 %). L’habilitat
4. La categoria d’homolingüe fa referència als individus que comparteixen llengua inicial i llengua
d’identificació.
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escriptora té encara un important recorregut (62,3 %). La competència lingüística
està fortament correlacionada amb l’aprenentatge de la llengua a la llar. Així, els
resultats obtinguts pel grup de catalanoparlants o de bilingües inicials són sensiblement superiors als del grup de castellanoparlants (vegeu el gràfic 6).
g) Una altra variable a tenir en compte quant al coneixement del català és l’edat.
Hom podria destacar, d’una banda, el fet que el coneixement declarat augmenta a
GRÀFIC 5
Llengua inicial i llengua d’identificació per grups d’ús del català.
Catalunya, 2003. Percentatges
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GRÀFIC 6
Coneixement de català escalar (mesurat de 0 a 10) segons la llengua inicial.
Catalunya, 2003. Mitjanes
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mesura que disminueix l’edat (vegeu el gràfic 7), i, de l’altra, la compactació a l’alça
de les diferents habilitats que presenta la generació més jove.
GRÀFIC 7
Competència activa de català oral segons l’edat.
Catalunya, 2003. Percentatges
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Abordats sumàriament els aspectes positius que es desprenen de les dades de
l’EULC 2003, en les línies que segueixen posarem damunt de la taula alguns resultats
preocupants. En destacarem un parell: 1) l’avenç experimentat en l’àmbit de les
competències lingüístiques no ha tingut els efectes esperats en l’ús de la llengua; 2) el
comportament lingüístic de les generacions més joves ha encès els llums d’alarma.
Vegem-ho.
a) El contrast entre els resultats referents a l’habilitat de la parla en termes dicotòmics5 (84,7 %) i l’ús observat de la llengua catalana en la mateixa enquesta (61 %)
mostra un decalatge important. La coincidència d’aquest darrer percentatge amb el
dels qui han declarat un nivell d’oralitat alt (entre 8 i 10 punts) correlaciona l’ús efectiu amb el domini superior de l’habilitat d’expressió oral. Aquesta constatació corrobora la importància que té per al procés de normalització lingüística la correcció de
la asimetria de competències detectada entre els dos grans grups lingüístics del territori.
b) Si fem un còmput global dels diferents usos enquestats, el català (52 %) supera lleugerament el castellà (46 %). L’anàlisi dels diferents contextos d’interacció fora
5. Les possibilitats de resposta només són sí o no.

001-200 Multiculturalitat

23/1/07

09:21

Página 83

L’ALTERACIÓ DEMOLINGÜÍSTICA DE LES NOVES MIGRACIONS

83

de la llar mostra uns matisos que faríem bé de no perdre de vista. De manera genèrica, s’observa que els àmbits, públics o privats, amb graus diversos d’intervenció favorable al català, són percebuts com a més acollidors per a l’ús d’aquesta llengua.
Contràriament, en els usos interpersonals més col·loquials la norma d’adaptació al
castellà que impera en bona part dels individus catalanòfons té una incidència negativa en els resultats (vegeu el gràfic 8).
GRÀFIC 8
Usos lingüístics interpersonals fora de la llar.
Catalunya, 2003. Percentatges
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c) L’equilibri que mostren els percentatges en l’àmbit dels usos es veu reflectit
en la tipologia d’usuaris que presenta el gràfic 9. Aquests perfils sociolingüístics aporten llum sobre el comportament comunicatiu dels membres de la comunitat. Els
percentatges que acumulen els distants i els ocasionals, individus que fan un ús nul o
molt escàs de la llengua catalana, juntament amb l’ús esbiaixat cap al castellà dels alternadors configuren un grup molt important d’exclusivitat o preferència per l’ús de la
llengua castellana.
La societat catalana ha entrat en ple segle XXI amb una pugna comunicativa entre
els dos grans grups etnolingüístics que definirien les migracions del tercer quart del
segle passat. Les dades són força clares pel que fa a la vinculació del coneixement i l’ús
de la llengua catalana a l’origen de la població. Amb una dinàmica matisada per les dades apuntades, la població immigrant, fonamentalment hispanòfona, no ha protagonitzat globalment un procés d’integració lingüística que propicie l’establiment d’un
hàbitat favorable a la comunicació preeminent en la llengua històrica i territorial.
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GRÀFIC 9
Tipus d’usuaris del català.
Catalunya, 2003. Percentatges
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4.2. Política lingüística i immigració
Les dades esbossades en l’apartat anterior donen compte d’una situació sociolingüística d’una certa feblesa per a la llengua catalana. És obvi, doncs, que la gestió
institucional dels comportaments lingüístics no ha assolit els objectius desitjats. Per
tant, una primera qüestió a destacar és que la política lingüística del nou mil·lenni,
amb una nova realitat multicultural plenament instal·lada a Catalunya, no ha de
perdre de vista que s’haurà d’aplicar en un context intern de crisi dels usos de la
llengua catalana. A parer nostre, la precarietat demolingüística descrita esdevé el
veritable problema que llastra l’atracció massiva dels nouvinguts cap a la llengua
catalana. Dit d’una altra manera, ens fa la sensació que el projecte de fer del català
la llengua de cohesió social d’aquesta nova realitat multilingüe perd força quan
hom constata que aquest valor no s’ha aconseguit consolidar, tot i els esforços ingents que s’hi han destinat, en el gairebé quart de segle d’intervenció planificada sobre la llengua.
Malgrat tot, som del parer que la nova direccionalitat que ha pres la política lingüística és l’adequada. La identificació de la precarietat dels usos interpersonals
col·loquials i l’aposta programàtica per millorar-los ha de ser l’objectiu nuclear dels

001-200 Multiculturalitat

23/1/07

09:21

Página 85

L’ALTERACIÓ DEMOLINGÜÍSTICA DE LES NOVES MIGRACIONS

85

plantejaments institucionals.6 Només així tindrà sentit proposar la llengua catalana
com a llengua franca, com a llengua de comunicació intergrupal. En aquest sentit, la
campanya «Dóna corda al català» visualitza de manera sintètica l’orientació estratègica institucional. Es tracta d’una campanya àgil i fresca, moderna, que vincula l’ús
de la llengua als avantatges que se’n deriven; que potencia els valors cívics i d’integració al país; vol incidir en la representació del català com una llengua transgressora i lúdica, allunyada de la imatge institucionalitzada i encarcarada que s’ha anat formant entre la joventut; d’altra banda, des del moment que posa a disposició pública
el debat sobre els usos pretén conscienciar els catalanoparlants de la importància
cabdal que té el seu comportament lingüístic. L’acurat llançament publicitari als
mitjans de comunicació de la boca saltadora, la Queta, a ritme de rap i amb accent de
persona que està aprenent la llengua, ha aconseguit el millor impacte mediàtic de les
campanyes de foment de l’ús de la llengua realitzades fins ara.
La integració lingüística de l’important contingent de població immigrant es rebel·la, doncs, com un repte indefugible. Un objectiu, però, que només esdevé un dels
vèrtexs d’una incorporació a la societat d’acollida que també ha de ser reeixida des
dels punts de vista social i laboral. De fet, les polítiques d’igualtat i d’acomodació de
la ciutadania, la nova i l’autòctona, haurien de constituir-se en veritables polítiques
lingüístiques. Només un plantejament integral pot abordar la difícil comesa de cohesionar una societat culturalment i socialment diversa. Amb aquest horitzó, el Govern de la Generalitat acumula una important tradició de polítiques d’immigració.
Un precedent important el constitueix la creació, el 1992, de la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i la Coordinació de les Actuacions en Matèria d’Immigració. Aquest òrgan va ser l’encarregat d’elaborar el I Pla Interdepartamental d’Immigració (1993-2000). La creació de la Secretaria per a la Immigració, l’agost de 2000, va
suposar un nou pas endavant que va tenir com a conseqüència immediata l’elaboració del II Pla Interdepartamental d’Immigració (2000-2004). El marc polític d’actuació
actual s’aixopluga en el Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008.7 La seua formulació s’articula al voltant de dotze punts, dels quals, per a l’avinentesa que ens ocupa,
en destacarem un parell: el 4, que fa referència al desenvolupament de polítiques
educatives interculturals per a la cohesió social, i el 6, que planteja l’impuls del coneixement i l’ús del català. Tots dos punts coincideixen a presentar el sistema educa6. Una exposició detallada de les accions institucionals fetes durant l’any 2005 es pot consultar a
http://www6.gencat.net/llengcat/informe/index.htm.
7. Es pot consultar a http://www.gencat.net/benestar/immi/pdf/pla.pdf.
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tiu com un espai d’ús de la llengua catalana, la qual ha d’assumir el rol d’element
comú d’identitat i de cohesió.
Actualment, la política lingüística destinada a afavorir l’arrelament lingüístic en
català de la població immigrada presenta un esquema de transversalitat departamental, amb diversos fronts d’actuació. Al paper de l’escola, per la seua centralitat, hi dedicarem un comentari més extens. Però també voldríem destacar un parell d’experiències de gran interès: una d’institucional en l’àmbit municipal i una altra de cívica,
el programa «Voluntaris per la llengua». La primera ha impulsat entre el setembre de
2004 i desembre de 2005 plans d’acollida lingüística a set poblacions de perfil divers
(Badalona, Banyoles, Lleida, Manlleu, Reus, Ulldecona i Vic). Es tracta de programes
pilot per a l’impuls del coneixement i l’ús de la llengua catalana en un marc de coordinació del conjunt d’organismes i entitats que participen en l’acolliment de les persones nouvingudes. Els resultats d’aquests plans pilot han de proporcionar unes bases sòlides per a l’extensió progressiva de l’experiència a d’altres localitats. D’altra
banda, el programa «Voluntaris per la llengua» s’ha erigit com una de les experiències
més reeixides d’acolliment lingüístic, fins al punt que ha rebut un reconeixement explícit de la Comissió Europea com una de les millors experiències pedagògiques d’aprenentatge de la Unió Europea. Impulsat des de diversos departaments de la Generalitat, en aquest programa hi col·laboren més de dues-centes entitats de la societat
civil. El programa depassa amb escreix l’objectiu primigeni de proporcionar espais
d’ús de la llengua que millorin l’expressió oral dels nouvinguts. L’experiència també
propicia l’establiment de lligams emocionals amb els autòctons, els quals veuen reforçat el seu paper protagonista en la imprescindible visualització de la presència social de la llengua catalana. Entre el juliol de 2003 i el desembre de 2005 la xifra de parelles lingüístiques que hi han participat s’aproxima a les deu mil. Es tracta, sens dubte,
d’una experiència que mereix ser objecte de continuïtat i potenciació.
Tal com hem dit anteriorment, la consideració de l’escola com l’espai social per
excel·lència farà que li dediquem una atenció més matisada. No es pot perdre de vista que el sistema educatiu sol ser l’agent principal a l’hora de configurar la societat
imaginada. I el model lingüístic esdevé la pedra angular del projecte comunicatiu
que s’hi vol incardinar. En aquest sentit, el model escolar de Catalunya, emparat per
la Llei de normalització lingüística de 1983 i consolidat per l’encara vigent Llei de política lingüística de 1998, atorga a la llengua catalana la consideració de vehicle normal de l’activitat acadèmica i es planteja com a objectiu final el domini de les dues
llengües oficials. A més, amb la intenció d’evitar la creació de comunitats lingüístiques diferenciades, escolaritza l’alumnat conjuntament, això és, amb independència
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de la seua llengua inicial. I una darrera qüestió a destacar: l’esmentat model, si bé
prescriu l’ús normal del català en l’àmbit institucional, resta al marge del comportament lingüístic interpersonal vinculat a la privacitat.
Com s’ha vist en l’apartat anterior, l’escola ha tingut un paper primordial en
l’augment de la competència lingüística en llengua catalana dels segments de població jove, tanmateix la seua incidència en la millora dels usos col·loquials d’aquesta
llengua no ha estat la previsible. Així, en una avaluació de conjunt hom podria concloure que «(a) els nivells de coneixement de castellà són més homogenis que els de
català, els quals presenten força més dispersió, perquè hi ha molts alumnes que
en saben molt, però també molts que en saben poc, especialment els que resideixen en
localitats i barris amb presència escassa de catalanoparlants inicials. I (b) el nivell de
castellà parlat pels catalanoparlants és substancialment superior al nivell de català
parlat dels castellanoparlants inicials.» (Vila, 2006, p. 112) Aquesta asimetria de competències és una de les claus interpretatives més sòlides a l’hora d’explicar la feblesa
dels usos en català associada als castellanoparlants inicials. Un factor que, unit a la
vigència, també al sistema educatiu, de la norma de convergència al castellà en les
converses intergrupals de la privacitat, fa que el castellà tinga una presència majoritària fora de l’aula. El document de la comissió sobre coneixement i ús de la llengua
del Consell Assessor de la Llengua a l’Escola conclou que «En aquestes condicions, és
perfectament comprensible que els infants de primera llengua no catalana, sobretot
en contextos socials on aquesta té una presència social escassa, fossilitzin els seus coneixements de català i no desenvolupin les habilitats comunicatives i la diversitat de
registres imprescindibles per a la comunicació interpersonal d’un adolescent o un
jove. La combinació de factors socials extraescolars i de pràctiques educatives inadequades [preeminència de l’ensenyament de la llengua escrita i la desatenció del domini de les habilitats orals a l’ensenyament secundari i part del primari] fa que un
percentatge molt significatiu d’infants de primera llengua altra que el català no arribin a assolir un nivell suficient de confiança lingüística, és a dir, de seguretat psicològica
basada en les pròpies capacitats expressives en la llengua pròpia del país. Per a aquest
alumnat, l’escola només «et dóna la base», et proporciona les eines elementals, però
no et permet col·loquialitzar un idioma que, d’altra banda, l’entorn no força a utilitzar. En aquestes condicions en què es conjuminen un entorn poc estimulant, una
competència insuficient i una manca de confiança en les capacitats pròpies, no és estrany que segments significatius de l’alumnat abandonin progressivament l’ús actiu
del català, de vegades amagant el que són simples insuficiències rere discursos d’aparença ideològica.» (Vila, 2006, p. 113.)
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No cal dir que aquesta diagnosi exigeix una intervenció decisiva en l’àmbit educatiu. La projecció de futur que tenen els comportaments lingüístics de l’alumnat bé
que s’ho val. És peremptori identificar correctament les causes d’aquesta relació poc
compromesa entre una part significativa de la població juvenil i la llengua catalana:
la consolidació de la tendència juvenil a incorporar-se al potent imaginari cultural
hispanòfon seria una pèssima notícia per a l’esdevenidor de la llengua catalana.
La presència massiva d’alumnat estranger introdueix una nova dimensió al paper lingüístic del món educatiu. Actualment, a les aules catalanes hi són presents
alumnes de més de cent nacionalitats, que s’hi incorporen amb un bagatge lingüístic
que no es pot menystenir. Gestionar la complexitat d’una realitat multilingüe d’aquestes dimensions no és una tasca fàcil, i orientar els usos lingüístics cap a l’objectiu
de preeminència de la llengua catalana, amb un context sociolingüístic de partida
tan deficitari, requereix un compromís institucional i social sense reserves.
Certament, l’increment d’alumnat de nacionalitat estrangera a les aules catalanes ha estat espectacular. Dels 9.868 alumnes presents el curs 1991-1992, un 0,8 % del
total, el curs 2005-2006 s’ha passat a 106.733, un 10,63 %. Les magnituds dels llocs de
procedència també han variat. Així, el col·lectiu magrebí, el més nombrós a les acaballes del segle passat, ha cedit protagonisme a la immigració centreamericana i sudamericana (vegeu el gràfic 10).
La dimensió que ha anat prenent la presència d’alumnat al·loglot va motivar
que el Departament d’Educació creés un òrgan específic, la Subdirecció General de
Llengua i Cohesió Social. L’esmentat organisme s’ha ocupat d’impulsar polítiques
educatives d’equitat, interculturals i afavoridores del paper central de la llengua catalana com a eix vertebrador del projecte educatiu. D’altra banda, els plans per a la
llengua i la cohesió social que s’han anat reeditant des de 2004 han propiciat una
adaptació progressiva dels centres a la nova realitat. El projecte educatiu, el projecte
lingüístic, el reglament de règim interior, el pla d’acció tutorial, etc., s’han anat
adaptant al nou marc multicultural. S’han creat figures noves, com la de coordinador lingüístic, d’interculturalitat i cohesió social. Els tallers d’adaptació escolar s’han
vist reforçats amb la creació de les aules d’acollida. I amb l’entrada en acció del Servei
d’Interculturalitat i de Cohesió Social, s’ha posat en marxa una experiència força interessant, els plans educatius d’entorn. Aquests programes constitueixen una estructura de suport al món escolar, en el marc d’un plantejament integral de les necessitats educatives.
L’esforç que s’està esmerçant és ingent i, tanmateix, l’èxit de la comesa no està
garantit. Tal com hem dit anteriorment, les febleses estructurals de la nostra realitat
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sociolingüística d’acollida no juguen a favor nostre. Ens manca una avaluació rigorosa que objective els avenços o retrocessos d’una gestió comunicativa de l’ecosistema cada cop més complexa. Mentrestant, amb el convenciment que el camí triat és
el correcte, ens cal avançar en l’establiment d’un consens prou important al voltant
de la idea de fer del català l’instrument comunicatiu de les relacions intergrupals.
Guanyar la batalla discursiva en l’àmbit de la legitimació del procés de normalització
és, avui més que mai, amb l’ofensiva ideològica neoliberal instal·lada en l’agenda política domèstica, una aposta estratègica de primer ordre.
GRÀFIC 10
Procedència de l’alumnat de nacionalitat estrangera.
Curs 2005-2006
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Qui és el centre de l’Univers?
Josep-Maria Terricabras
Director de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona
i membre de l’Institut d’Estudis Catalans

Els que venim de la tradició bíblica acostumem a tenir una visió antropocèntrica de
la vida i de la història. Ho podem justificar —ens en podem excusar— amb les paraules del Gènesi (1,26):
Déu digué: «Fem l’home a la nostra imatge, semblant a nosaltres, i que sotmeti
els peixos, els ocells, els animals domèstics i els salvatges i totes les cuques que s’arrosseguen per terra».

Al cap de dos versos, trobem allò de «domineu la terra», que encara sembla fer
més explícita la nostra posició i la nostra missió en el món. Des d’aquesta tradició,
doncs, no sembla que hi hagi massa dubtes sobre la qüestió: els humans som el centre de l’Univers; al capdavall, també nosaltres hem estat declarats «fills de Déu», protagonistes destacats d’una «història de salvació».
Al llarg dels segles, però, no tot han estat flors i violes. L’esclat de la ciència, en el
Renaixement i sobretot a partir de la modernitat, ha representat el començament
d’una segona història, aquella que ens ha aportat molt més coneixement concret sobre el món i sobre nosaltres mateixos: aquesta història també ha estat salvadora en
molts casos i per a molts, però alhora ha comportat haver d’anar de decepció en decepció pel que fa al sentit i a la posició dels humans en el cosmos. Només apuntaré
quatre moments rellevants de la història d’aquestes decepcions.
El procés de debò va començar amb Nicolau Copèrnic (1473-1543) i ja ben decididament amb Galileo Galilei (1564-1642), que va mostrar que el geocentrisme era un
error i que, per tant, els humans no érem el centre de l’Univers. Recordem que una
de les grans objeccions que es van presentar contra les afirmacions de Galileu no
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provenien només de l’autoritat —en aquest cas, errònia— d’Aristòtil, Hiparc de Nicea o Claudi Ptolemeu, sinó de la mateixa Bíblia, atès que era difícil d’acceptar
—com qui diu, protocol·làriament— que Déu no hagués reservat el lloc central del
cosmos per als seus fills. Finalment, però, després de molta oposició i, com és sabut,
de persecucions i sofriment, els humans vam acceptar, a contracor, la nostra condició de «perifèrics».
Després va venir Charles Darwin (1809-1882), que ens va fer saber que hi havia
connexions i continuïtats en l’evolució de les espècies i que, per tant, els avantpassats
dels humans eren animals encara no humans. L’oposició també va ser enorme, perquè la nova imatge de l’origen de l’home i de les espècies es feia difícil d’encaixar en el
marc més aviat senzill i acabat del paradís terrenal descrit pel Gènesi. Amb dificultats
i condemnes, i amb oposicions que duren fins ara, els humans instruïts hem acceptat
Darwin, amb totes les correccions que calgui, i hem arribat a acceptar com una
evidència que som éssers en evolució, éssers inacabats, que venim d’espècies no humanes ara ja inexistents i que podem arribar a somniar en desenvolupaments posteriors no solament físics sinó mentals i morals, tal com han insinuat, per exemple,
personatges tan diferents com Nietzsche o Teilhard de Chardin. Els humans, doncs,
no solament som perifèrics, sinó que formem part —amb honors, si es vol, però sense pretensions desmesurades— de la família dels animals que, efectivament, han poblat la Terra i que, més o menys, l’han dominada.
En tercer lloc, hem de recordar l’aportació de Sigmund Freud (1856-1939), els
cent cinquanta anys del naixement del qual celebrem aquest any. Ell ens va anunciar
que la nostra vida psíquica no és simplement consciència, sinó que també és feta
d’un inconscient potent i condicionant de tota la nostra vida, carregada de traumes,
desigs insatisfets i repressions i sublimacions de vegades molt barroeres, de vegades
molt subtils. Freud ens diu, doncs, que l’autoconeixement és força més difícil que no
ens pensem. Amb ell arribem a adonar-nos de la situació real dels humans: pertanyem al nivell més evolucionat de l’escala animal, vivim en un petit globus —còsmicament insignificant i arraconat— i sovint tenim penes i treballs no solament per
entendre els altres, sinó per entendre’ns nosaltres mateixos, per saber realment qui
som i com som, per distingir entre realitat i ficció, entre creença i il·lusió, entre bé i
mal.
En quart lloc, podem constatar que han estat els mitjans de comunicació contemporanis —amb la seva capacitat tècnica, comunicativa i de seducció— aquells
que han consumat un món que es pot crear i recrear amb gran facilitat, que es pot
manipular per a la guerra i per a la pau, un món en què els humans poden acabar vi-
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vint en una tremenda varietat —i, si es vol, confusió— de plànols, nivells, categories, idees i realitats. La influència d’aquesta visió crítica de la comunicació —que ha
provocat dubtes i decepcions en les creences prèvies en «l’objectivitat», el «coneixement» o la mateixa «comunicació»— la podem personificar en l’obra de H. Marshall
McLuhan (1911-1980). Va ser el primer que va parlar del món com un veïnatge universal
(o aldea global, com en diuen alguns) i qui ens va anunciar que, per bé i per mal, «el
mitjà és el missatge». Allò que se’ns comunica, i com se’ns comunica, esdevenen,
doncs, la nostra referència última, la referència que ens fa alhora de motlle i de mirall. Són, efectivament, els mitjans —que ja hem incorporat i portem a la butxaca—
els que, en bona part, ens formen i ens conformen, ens provoquen sentit de pertinença i ens fan saber qui són els nostres enemics, ens transmeten valors i ens en critiquen. Tots vivim en una societat que finalment hem acceptat d’anomenar societat de
la informació i la comunicació.
Aquestes quatre fites —que són quatre pedres d’ensopec, pedres de decepció—,
ens indiquen clarament que nosaltres no som gens ni mica el centre de l’Univers: ni
ho som nosaltres com a petit grup humà —nacional, per exemple—, ni ho és cap altre grup a escala còsmica. I és que, amb mirada universal, els humans som ben poca
cosa, som una guspira que s’encén i que s’apaga, un cervell que aprèn i que oblida,
éssers que busquen la veritat i que no saben si l’han trobada, que enganyen i es deixen enganyar, que són capaços alhora de regenerar-se i d’autoenganyar-se.
Hem passat del nostre domini en el Gènesi al descobriment de la nostra dependència, que és alhora còsmica, biològica, psíquica i comunicacional. Això, evidentment, no té encara res a veure amb l’acceptació o el rebuig del missatge religiós
de la Bíblia. Alhora que som animals perifèrics i desorientats, informats o manipulats, també podem ser creients —amb creences ben diverses— o podem no ser-ne.
És un fet, però, que les creences o les idees que tinguem els homes del segle XXI tampoc no han quedat immunes a la transformació que ha sofert la manera humana de
veure’s en el món, que ha passat de ser una visió antropocèntrica i antropocràtica a
una visió que podríem dir —sense entrar ara en més detalls— que és alhora ecològica i multicèntrica.
Per tant, en un sentit fort de «centre», és evident que cap grup humà —ni els catalans, ni els europeus, ni els magrebins o els americans— no és el centre de l’Univers. Ara bé, hi ha un sentit menys fort de «centre» que també ens hem de plantejar:
perquè és ben clar que, quan preguntem «qui és el centre de l’Univers?», no esperem
només una resposta cosmològica, sinó que, al capdavall, també volem obtenir una
resposta política i moral. És a dir, volem saber qui té el poder, la capacitat, de prendre
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decisions o, dit d’una altra manera, quines decisions i quins valors han de ser prevalents quan diversos grups opten per decisions i valors discrepants. En aquest sentit de
«centre», el que volem preguntar és «qui pren decisions?» o, dit de manera ben planera, «qui mana aquí?, qui és l’amo?».
Formulada així, la pregunta no sempre és fàcil de respondre, senzillament perquè ja no vivim en una societat homogènia i, per tant, transparent —en la qual eren
clars els poders i els valors—, sinó que vivim en una societat plural i oberta, que passa per grans canvis, canvis molt ràpids, i que es troba immersa en un procés de migracions a gran escala. Això no vol dir, però, que la nostra societat no tingui poders. Més
aviat, al contrari, penso que en té diversos i, en opinió meva, n’hauria de tenir més.
És bo que hi hagi poders i contrapoders. Més encara, és inevitable.
I és que, si acceptem una anàlisi a petita escala —superant la deformació pròpia
de la mirada macro—, llavors descobrim que el poder forma part de totes les relacions humanes i que no hi ha relacions humanes sense alguna estructura de poder.
El problema, per tant, no rau a acceptar «poder sí o poder no», sinó a acceptar que el
poder, els poders, són ineliminables i a examinar els diversos tipus de poder, veure
des d’on i cap a on s’exerceixen, qui els exerceix, amb quins propòsits i amb quins objectius i resultats, per poder decidir millor de quins poders es participa, contra quins
es voldria lluitar.
I és que convé tenir molt present que tot allò que es converteix en punt de referència (eix de rotació, focus d’atenció, element catalitzador o dinamitzador, subjecte d’una oració, etc.), sempre és un poder. El cas més evident és el de l’individu: el
jo és un poder; cada jo ho és. El jo s’atribueix un poder —i se li reconeix— pel mer
fet d’estar en el món i d’enraonar: cada jo organitza el món, classifica els altres i organitza les relacions humanes i no humanes: d’aquí que jo —i qualsevol altre jo— parli
del meu cotxe o el meu gat, però també de la meva dona i els meus fills, fins i tot del meu
equip, el meu poble, el meu país o el meu déu. Així és com parlem i no hem pas de canviar. El que això revela és que el punt de vista de cadascú (el meu punt de vista) resulta
ser el punt de vista inevitable, perquè és l’únic punt de vista que, estrictament parlant, jo puc adoptar.
Si les coses són així —i ho són—, llavors el que hem de promoure és que tots els
jo tinguin els mateixos drets i possibilitats, i que els puguin exercir amb llibertat. Alguns discutirien segurament l’afirmació de Marx i Engels que «la història de la humanitat és la història de la lluita de classes». M’imagino que pràcticament ningú no
discutirà —llevat d’estar molt mal informat o molt deformat— que la història de la
humanitat és la història de la lluita d’interessos. I és que cada jo té els seus interessos i
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sovint vol reforçar i optimitzar les relacions de poder que inevitablement crea al
llarg de la seva vida. Per això, una visió democràtica de la vida no tendeix a suprimir
el poder sinó més aviat a escampar-lo, a fer-lo accessible a tothom i, sobretot, a preservar i respectar el que té cada individu, sense establir diferències ni privilegis en
aquell tret que ens fa bàsicament iguals.
Ja es veu, doncs, que el reconeixement del jo és només el primer pas, inevitable,
que també fa inevitable —en bon esperit democràtic— el reconeixement de tots els
jo i que, per tant, fa inevitable intercanviar punts de vista, dialogar, fins i tot intercanviar posicions per entendre millor l’altre. El diàleg és l’única via racional, raonable, democràtica, d’exercir el poder individual. El diàleg és la ritualització d’allò que,
si no, seria —i de vegades és—— una lluita de poders desfermada, cruel i anihiladora. La manera més crua de negar el jo, la llibertat i la personalitat d’algú és dir que és
«un no ningú», un no-existent i, per tant, un incapaç —i també indigne, és clar—
d’entrar en diàleg, de donar el seu punt de vista, d’escoltar i de ser escoltat.
Ara bé, després de mil·lennis d’experiència, el diàleg no és pas deixat a l’absoluta
improvisació. Les institucions són un intent —no sempre reeixit— de ritualització
del diàleg entre poders: ho són, per exemple, la família, l’escola, l’ajuntament, l’empresa, el jutjat, les associacions i agrupacions de tot tipus, el parlament o l’Estat. I ara
ja estem més a punt per pensar el que acabo de dir des del punt de vista no merament
individual sinó de grup. Ara ja podem veure que, si cap individu no té autoritat racional o moral —llevat per distorsió o mala fe— per convertir-se en el centre dominador del món dels altres, tampoc cap grup social no ho pot pretendre respecte a un
altre grup.
Això és important quan es parla de migracions, tot i que s’ha de reconèixer una
dificultat que convé abordar: i és que no hi ha migracions en abstracte —com qui
diu, sense saber d’on vénen ni on van, sense moviment ni direcció—, sinó que hi ha
im-migrants i e-migrants. El mer fet —socialment condicionat però històricament
casual— que uns grups surtin de casa seva per anar a un lloc determinat, per venir
cap a nosaltres, ens fa concloure sovint que la nostra posició és de superioritat i de
privilegi. Ens equivoquem. O no reaccionem completament diferent quan es tracta,
per exemple, d’immigrants europeus més o menys benestants que decideixen
instal·lar-se aquí perquè volen, i quan es tracta d’immigrants africans, sud-americans
o de l’Europa de l’Est, que acabaran instal·lant-se aquí si poden, si nosaltres —les nostres
lleis, el nostre tracte— els ho fem possible?
El fet és ben clar: no és l’emigració mateixa la que ens situa a nosaltres en un pla
superior respecte als immigrants, sinó que ho fa la situació econòmica i social amb
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què arriben aquests immigrants. Per tant, el nostre tracte —l’exercici de poder que
fem amb ells— no és condicionat per un fet neutre —el de venir cap a nosaltres—,
sinó per la major o menor autoconsciència de poder que ells ja tenen quan vénen cap
a nosaltres: els uns (els rics) s’instal·len com a bàsicament iguals i es posen —sense
haver de demanar permís a ningú— en la situació de diàleg que els sembla normal i
exigible, a saber, respecten i es fan respectar com a individus i com a grups; els altres
(els pobres) vénen com a individus que volen sobreviure i que no tenen (gairebé) cap
suport institucional (ritual) per iniciar el diàleg: no tenen el poder de la llengua del
país —tot i que alguns tenen la llengua de l’Estat—, i han deixat enrere el poder
del clan, del grup religiós, de la força que donen la família, la cultura compartida, la
societat heretada.
Em sembla un malíssim principi moral —encara que pugui ser políticament
molt eficaç— aquell que diu: «Sigues fort amb els dèbils i dèbil amb els forts». Si hem
entès els límits del nostre poder —com a individus i com a grup— és absolutament
indigne que aprofitem la (casual) necessitat econòmica dels altres per ampliar a costa seva el nostre jo i convertir-los a ells en ningú. En aquest cas concret, la responsabilitat concreta de l’inici del diàleg és nostra, perquè som els que tenim els recursos i
el poder per iniciar-lo. Això es confon sovint amb una altra cosa: com que els refugiats econòmics que arriben no tenen veu —vull dir que no tenen diners—, alguns
pensen que, del que es tracta, és d’enraonar nosaltres i que ells escoltin, però amb
això nosaltres només faríem soroll i, en ells, només s’hi faria silenci.
L’inici del diàleg significa posar les condicions institucionals (rituals) que facilitin
que aquestes persones puguin entrar realment en diàleg amb nosaltres. Per tant, no
es tracta ni de fer els nostres monòlegs ni de pensar que només tindrem èxit si aconseguim que ells acabin pensant i vivint com nosaltres. És molt probable que els descendents dels acabats d’arribar s’acabin acostant molt, en la seva manera de viure, a
modes i tipus de la societat d’acollida. També serà cert, però, que aquesta anirà passant per canvis, de vegades bruscos, de vegades gairebé imperceptibles, que la portaran a adoptar formes i costums que mai no hauria assumit sense el corrent migratori. En tot cas, aquests són canvis socials que l’evolució històrica haurà d’anar
mostrant.
El que és realment important és que els nouvinguts puguin esdevenir ciutadans
amb la mateixa plenitud que aquells que els acullen: se’ls ha d’incorporar al mercat
de treball, s’ha de possibilitar que tinguin un habitatge digne i que participin dels
ajuts propis de l’Estat del benestar, molt particularment de la sanitat i l’educació. Si
acceptem que la nostra societat sigui internament plural —amb posicionaments,
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hàbits i projectes diversos—, ens costarà menys d’acceptar la pluralitat sobrevinguda
d’altres plantejaments religiosos, ètics i socials.
En tot cas, el que no es pot perdre de vista és que hi ha una societat que acull i
unes persones que són acollides. Això vol dir que els principis i regles de la societat
d’acollida són els que s’ofereixen també a aquells que hi arriben i que, sense haver-hi
nascut, hi acabaran vivint, fins i tot potser, acabaran volent-hi viure. S’entendria molt
malament tot plegat si es pensés que els processos migratoris inicien un «diàleg intercultural». En cap cas no és així. Quan jo parlo amb un nouvingut no estem protagonitzant un diàleg intercultural, entre altres raons, perquè no és gens clar que cap
dels dos tinguem assumits els estàndards oficials d’una cultura determinada (què
deu ser això?) i, encara menys, que els hàgim de representar formalment. Quan parlem tots dos estem en la situació barrejada d’entesa i de desconfiança, de comprensió
i de desorientació, amb què ell i jo també ens podem arribar a trobar quan cadascun
de nosaltres parlem amb gent suposadament del «nostre grup» i amb la qual ens comuniquem amb prou dificultats.
La qüestió no és el diàleg intercultural. Tampoc no es tracta de crear artificialment una societat multicultural. No sabem encara quina nova societat sorgirà dels
corrents migratoris actuals, ni sabem fins a quin punt serà nova la societat del futur.
En bona part, això dependrà de la quantitat d’immigració que es produeixi sobre un
territori concret i de la capacitat o incapacitat dels nadius del territori per acollir amb
naturalitat i imaginació aquells que acaben d’arribar. El que és clar és que, entre nosaltres, tots hem d’acceptar el principi de ciutadania i això vol dir que, més enllà de
diferències importants, tothom ha d’acceptar els principis democràtics d’igualtat davant la llei, de respecte als drets humans, de no-discriminació per raons ideològiques
o de gènere, i de superioritat del poder civil sobre el religiós. Tots aquests principis
s’han d’anar afinant i aniran experimentant canvis d’interpretació i d’aplicació al
llarg de la història; siguin, però, quins siguin els canvis, sempre s’hauran d’anar fent
en la direcció del respecte i l’enfortiment dels principis, no en la línia de la seva dissolució. Sobre això no hi pot haver transacció o negociació de cap tipus, ni entre nosaltres ni amb els acabats d’arribar.
Això no vol dir, però, que la identitat del nostre poble —i de qualsevol altre
país— hagi de consistir en la possessió, per part de tots els seus membres, d’alguna
característica absolutament fixa i invariable —en una mena de marca o de senyal—
que portaríem a sobre o a dintre des de sempre i per sempre. De cap manera. Aquest
país, que té més de mil anys, ha passat per moltes vicissituds i per molts canvis. Tots
ells l’han anat fent i transformant, fins arribar a avui. Alhora, però, que afirmem que
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la Catalunya actual no és igual que la de fa mil anys, també hem de dir que aquell
país i aquest són el mateix, perquè es troben en una continuïtat —accidentada, si es
vol— en la qual nosaltres reconeixem, a distància, la nostra pròpia història, la nostra
cultura, els nostres costums i la nostra llengua.
Algú potser podria replicar que no s’han d’exagerar les diferències i els processos
històrics, sinó que s’ha d’afirmar que hi ha coses que s’han mantingut constants a
Catalunya durant centenars d’anys, com ara la llengua, el paisatge, el territori o la
gastronomia. I qui digués això podria afegir que, si aquestes coses —entre altres—
s’han mantingut constants, llavors també hauríem d’acceptar que hi ha uns trets
constants que expressarien la identitat de Catalunya. Aquesta mena d’observació és
freqüent, però és poc afinada. Que algunes coses s’hagin mantingut a Catalunya durant segles, és a dir, que se’n pugui parlar durant segles, no significa pas que s’hagin
mantingut constants, iguals, sense canvis. Encara que ja fa mil anys parléssim de la
llengua catalana o del territori català, no podem pas fer veure que la llengua i el territori han quedat intactes, incanviats fins ara. Només fa falta donar un cop d’ull a la
història per veure que no és així.
La llengua, el territori i la cuina de la Catalunya de fa mil anys tenen moltes semblances amb la llengua, el territori i la cuina de la Catalunya d’ara, però no són
iguals, sinó que mostren diferències importants, perquè han passat per un procés
important de canvis. Des de fa més de mil anys tenim llengua i territori: això, però,
només significa que el nostre és un poble antic, no que sigui un poble aturat, rígid, ja
fet i acabat per sempre més. Reconèixer que tenim al darrere una història i una tradició dinàmiques, vives, és acceptar la identitat de Catalunya, un país que ha evolucionat i crescut molt, i que encara té futur al davant.
La qüestió, doncs, de la identitat de Catalunya no es redueix a una discussió sobre el passat, com si encara hi fóssim, com si no ens n’haguéssim mogut, sinó que
consisteix en el descobriment constant de la vitalitat del país per tirar endavant: la
personalitat de Catalunya —i d’això estem parlant quan parlem de la seva identitat— es mostrarà plenament si la gent del nostre país és capaç de mirar cap al passat
amb agraïment i cap al futur amb confiança. Certament, en una època de canvis importants de població a tot Europa, en una època en què es construiran previsiblement societats encara més plurals i diversificades, els catalans podem mirar el futur
amb confiança. Ens avala el camí fet fins aquí. Som un poble que, mentre anava creixent, no perdia la perspectiva i sabia sempre qui era.
Per això també som un poble obert: si, als nouvinguts, els demanéssim que participessin amb nosaltres d’una mena d’essència eterna, els estaríem demanant un im-
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possible o, com a mínim, un canvi difícil i innecessari. Al capdavall, ells han crescut
en una altra realitat. El que els podem demanar no és que comparin amb nosaltres
identitats diferents o que les facin «dialogar» —de manera teòrica i irrellevant—,
sinó que es vulguin identificar amb els neguits i els projectes del país d’acollida, neguits
i projectes que, per bé o per mal, volent-ho o no, acabaran essent els seus. No es demana, doncs, als nouvinguts, comunió amb una suposada identitat rígida i unitària
d’aquest poble, sinó que se’ls demana voluntat d’identificació amb els diversos projectes, necessitats i neguits amb què anem avançant junts. Aquesta identificació serà,
per definició, flexible, oberta, sovint dissonant, tal com és, al capdavall, la identificació dels autòctons amb un país que no els sotmet sinó que els estimula i reclama.
De seguida s’entén, però, que per a un procés d’identificació profitós i amb sentit, el coneixement de la llengua del país és un element bàsic, fonamental. Em temo
que avui dia hi ha una opinió errònia però molt estesa, segons la qual una llengua és
simplement un mitjà, un instrument, per a la comprensió entre els humans. I, certament, ho és, però no és només això. Si el llenguatge només fos un mitjà per a entendre’s, això justificaria l’intent d’imposar una llengua sobre les altres i fins i tot justificaria la desaparició de moltes (o de totes les) llengües a favor d’una de sola.
Perquè, encara que moltes llengües desapareguessin, la mera existència d’una llengua coneguda per tots garantiria suficientment que els humans s’entenguessin. La
idea que el llenguatge és només un instrument per comunicar-se és la idea que hi ha
darrere la falta de respecte per la diversitat lingüística. Si només necessitem comunicar-nos els uns amb els altres, llavors no necessitem moltes llengües sinó una de sola,
coneguda per tots.
El cert és, però, que el llenguatge és més que una escala, més que un instrument,
més que un mitjà per passar missatges d’una persona a una altra. El llenguatge no és
com un telèfon que, si estigués espatllat, podria ser substituït per altres mitjans com
una carta, un correu electrònic o un colom missatger. El llenguatge no és simplement un mitjà sinó un medi —aquesta mateixa distinció la fa també, per exemple, el
francès, entre moyen i milieu—, el llenguatge no és simplement un instrument, sinó
que és una atmosfera, un ambient en el qual creixem, aprenem, estimem, odiem, patim, resem, pensem, riem, cometem errors i, finalment, morim. El llenguatge abraça
i produeix les nostres formes de vida. Per això les llengües no poden ser senzillament
substituïdes.
Cada llengua mostra una visió del món, cada llengua produeix diferents maneres d’interpretar i d’entendre no solament allò que els seus parlants diuen sinó també allò que fan, com reaccionen, quins sentiments tenen. Encara que algú parli mol-

001-200 Multiculturalitat

100

23/1/07

09:21

Página 100

LA MULTICULTURALITAT I LES LLENGÜES

tes llengües —tant de bo, enhorabona!—, tothom sap quina és la seva llengua de
debò o almenys la decisiva quan vol contestar preguntes com aquestes: en quina
llengua escric el meu diari personal, en quina prego o insulto a gust, en quina escric
poemes d’amor?
Cada llengua és un món, un veritable món. És clar que hi ha connexions entre
aquests móns —per això traduïm textos i llibres—, però no hauríem d’oblidar que
traduir és un art, i això significa que no hi ha ponts automàtics de connexió entre les
llengües. (Els traductors saben millor que ningú com n’és, de difícil, traduir poesia
d’una llengua a una altra de manera mitjanament correcta.)
Cada poble té en la seva llengua el seu tret més distintiu. Nosaltres també, és clar.
Per això som nosaltres els que hem de defensar la nostra llengua amb més força i amb
més energia que mai. Perquè la nostra no és una llengua com les altres. No. La nostra
també és una llengua, però no és com les altres, precisament perquè és la nostra. I
això que ho diu tothom que parla alguna llengua al món —perquè tothom defensa
la seva llengua—, també ho hem de dir nosaltres sense falsos complexos ni ridícules
submissions.
No sóc pas dels que s’entretenen a donar carnets de catalanitat ni dels que volen
separar els que han nascut aquí dels que han nascut allà. Ningú no tria el seu lloc de
naixement, ningú no tria el color de la seva pell. Per això aquestes coses tenen molt
poca importància. Les coses importants són les que es poden triar i que, efectivament, es trien. Per això la tria de la llengua és tan important. I per això és tan important, és clar, que el que arriba a aquest país i viu en aquest país no rebutgi o no
menystingui la llengua catalana. Perquè fer això sí que seria, per part seva, un senyal
clar de distanciament del nostre poble. Què diríem d’aquell que, vivint a Madrid no
volgués entendre el castellà, del que vivint a París no parlés mai francès, de l’habitant
de Londres que renunciés sistemàticament a l’anglès? Diríem que, si no ho fan per
incapacitat sinó per voluntat, per opció lingüística i política, llavors clarament no
són un bon ciutadà espanyol, francès o anglès i que, per tant, tampoc no són bons
ciutadans, ja que ningú no és bon ciutadà en abstracte sinó que sempre ho és, o no
ho és, dels llocs on viu, en els llocs on es guanya la vida, on conviu amb altres.
Per això, quan acollim immigrants, hem de voler que aprenguin el català. I no
ho exigim perquè siguem uns tossuts o uns empipadors, sinó perquè volem que els
nouvinguts visquin de debò amb nosaltres i siguin com nosaltres. Els que diuen que
els immigrants han d’aprendre el castellà i que amb això ja n’hi ha prou, aquests
—volent-ho o sense voler— el que fan és condemnar els immigrants a ser sempre
estrangers a Catalunya. Nosaltres no volem que els que vénen siguin estrangers, no
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volem que tinguin menys oportunitats que nosaltres, no volem mantenir-los marginats. I si la llengua no ha de ser marginada, tampoc no han de ser marginats els ciutadans per raons de llengua. Saber català a Catalunya significa fer un pas decisiu per
accedir a la plena ciutadania, significa poder compartir amb nosaltres pensaments i
sentiments, significa aconseguir que la llengua sigui un lligam fort d’unió entre
nosaltres, no un element de separació.
En el terreny lingüístic no hem de cultivar actituds i accions toves, de fireta, falsament respectuoses. I és un respecte fals aquell que les nostres lleis lingüístiques i
molts catalans —amb actituds toves i espantadisses— de fet acaben mostrant: d’una
banda, respecten la ignorància que molts tenen de la llengua catalana; de l’altra, respecten la falta de respecte que alguns tenen a la nostra llengua tot i viure en aquest
país. Heus aquí dues coses (ignorància i falta de respecte) que nosaltres no hauríem
de respectar, si no és que volem treballar per una societat cada dia més sotmesa, més
submisa, menys potent, menys digna.
Concretament, al Principat, es parlen, en aquests moments, més de tres-centes
llengües. Això no ens fa cap por, ben al contrari, ens alegra. Som un país obert i culte,
som un país acollidor i civilitzat. Però que les gramàtiques no ens facin oblidar ni la
geografia ni la història: tothom ha de saber a quin país viu. I, en aquest país, que es
veu que ha de tenir dues llengües oficials —una d’imposada, l’altra mig salvada—,
en aquest país, la llengua pròpia és el català; i aquesta llengua pròpia, justament per
ser-ho, és la que —més enllà de les moltes o poques altres llengües que es puguin
conèixer— també ha d’esdevenir llengua comuna de tots, la llengua de l’intercanvi i
del diàleg, la de la trobada i del debat, tant dels que neixen aquí com dels que arriben
de prop o dels que vénen de més lluny.
Nosaltres hem de parlar a favor de totes les llengües encara que no les parlem totes. Elles són la major riquesa de la humanitat. Però hem de parlar especialment a favor de la nostra i, per fer-ho, hem de parlar senzillament la nostra, la d’aquest país.
Els humans en bona part som humans precisament perquè parlem. I som els humans que som perquè parlem de la manera que parlem. Per això, la defensa de la
llengua és també la defensa de la dignitat humana. Els catalans som el que som i som
com som gràcies a aquesta llengua mil·lenària: a través dels segles, d’ella n’hem tret
el dret i la literatura, la gastronomia i el folklore, la història, la ciència i el pensament,
l’esport, l’humor i les relacions humanes. És en aquesta llengua que hem estat pastats. És en aquesta llengua que ha estat pastat aquest país. Per això la defensarem i demanarem a tothom que la vulgui defensar amb nosaltres.
De fet, no hauríem d’oblidar la raó profunda de per què som capaços de defensar
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una llengua: perquè ella ens ha defensat primer. Nosaltres ara defensem el català.
Abans, però, el català ens ha defensat a nosaltres. I ens continua defensant. I és el català també el que podrà defensar, millor que cap altra llengua, qualsevol que arribi a
aquest país i que s’hi vulgui quedar per parlar amb tothom i amb llibertat.
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Si jo ara parlo i vostès entenen el que dic, i si després poso per escrit el que he dit i l’escrit troba lectors és perquè tots nosaltres, vostès, jo mateix i els possibles lectors,
compartim el mateix codi lingüístic, parlem la mateixa llengua. El que acabo de dir
és veritat però no del tot. El repertori de paraules que faig servir i el significat que per
a mi té cada una no és exactament igual que per a cada un de vostès. I també el repertori dels recursos morfosintàctics que utilitzo té preferències i singularitats que em
són pròpies, i no diguem les singularitats del meu sistema fonètic. La llengua és bàsicament la mateixa, però la llengua de cada persona té característiques singulars que
són més o menys acceptades o rebutjades pels que parlen la mateixa llengua i entren
en comunicació amb aquesta persona. Així, un nen petit modifica les paraules que
sent al voltant seu i els adults corregeixen les seves desviacions, però a vegades les
consideren divertides i les repeteixen en l’àmbit familiar, i és àdhuc possible que arribin fins a cercles més amplis abans de desaparèixer. I si multipliquem aquest exemple
per tots els parlants d’una mateixa llengua, ens adonarem que una llengua és una realitat viva que està canviant contínuament i que necessita tenir mecanismes propis
que en mantinguin la unitat controlant-ne els canvis i, en definitiva, l’evolució.

El control de la norma lingüística i la seva institucionalització
En les societats exclusivament orals no és difícil imaginar com s’exerceix aquest control. Són les persones de més prestigi en el grup les que, acceptant o rebutjant els
possibles canvis, exerceixen aquest control. I com que aquestes persones, al seu torn,
tendeixen a constituir un grup que coincideix o és a prop del grup que exerceix el
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poder, i com que tendeixen a residir o a coincidir en algun lloc determinat, es pot dir
que la llengua té un centre des d’on s’exerceix el control que en manté la unitat.
Ara bé, en societats estrictament orals aquest control no va més enllà d’on arriben els intercanvis verbals freqüents i, per tant, una llengua que s’ha estès per un territori geogràfic extens amb el pas del temps fàcilment desenvolupa centres locals o
regionals que controlen evolucions pròpies, i apareixen així varietats dialectals que
amb el temps poden donar lloc a noves llengües.
La introducció de l’escriptura modifica fortament aquesta situació. El text escrit
arriba a espais molt més amplis que l’intercanvi oral i això fa més necessari el control
de la norma lingüística per mantenir la unitat de la llengua i al mateix temps en facilita el control. Són els mateixos escribes els que l’exerceixen a través de la pràctica i
també a través de l’ensenyament de l’escriptura. I com que aquest control l’exerceixen sobretot amb relació a la llengua escrita, és aquesta la que es converteix en el model de la llengua correcta i unificada.
Aquest paper decisiu de l’escriptura en la codificació d’una llengua es pot perllongar en dues direccions relativament independents: en la mesura que apareixen
estructures estatals fortes, com passava al Pròxim Orient en la més remota antiguitat, la funció dels escribes apareix estretament relacionada amb l’exercici del poder, i
la llengua regularitzada i unificada té prestigi, però al mateix temps els escriptors purament literaris apareixen com a mestres del llenguatge i de les seves possibilitats innovadores.
A Europa, al llarg de l’edat mitjana es produeix una situació singular: els europeus parlen una gran diversitat de llengües exclusivament orals, mentre que per als
usos cultes s’utilitza el llatí, una llengua que havia estat codificada feia segles i que
s’utilitzava per a les funcions cultes i l’escriptura, però que no era la primera llengua
de ningú. Amb el pas del temps, les llengües vulgars guanyen prestigi i comencen a
ser escrites i a ocupar funcions reservades fins aleshores al llatí, i així sorgeix la necessitat de codificar-les. Els trobadors constitueixen un primer exemple en aquest sentit, i Dante i la difusió de la impremta reforcen encara aquesta necessitat. Els que senten
aquesta necessitat són principalment escriptors i també professors de llatí que pretenen fer amb les llengües vulgars el que ja existia per al llatí. Però la decisió sobre la
norma en un territori extens i amb varietats locals importants implica triar entre diferents varietats dialectals. A la França renaixentista, la formulació de la norma és
paral·lela a la formació d’un estat unificat, i la norma escrita consagra el francès parlat i escrit a l’Illa de França com el francès genuí. A Espanya, després de la unificació
dels regnes, es considera que la llengua per excel·lència és la que es parla a l’antiga
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Castella. A Itàlia, on no es constitueix un poder polític centralitzat, es considera que
l’italià genuí és el de la Toscana, bressol dels grans escriptors Dante, Petrarca, Boccaccio. A les terres de llengua alemanya, en canvi, on l’ús administratiu i el cultiu literari de la llengua són més tardans, és la llengua a la qual Luter tradueix la Bíblia la que
es converteix en model de llengua unificada i reglamentada.
A França, el grup d’escriptors i de persones cultes interessades a mantenir la puresa de la llengua francesa que van fundar l’Académie Française van rebre tal suport
per part de la monarquia que l’acadèmia es va configurar com l’instrument de la política lingüística de l’Estat. A altres països, en canvi, els representants de la norma lingüística no reben l’autoritat de l’estat sinó del prestigi públic. És el cas, sobretot,
d’Anglaterra, on són les publicacions —gramàtiques i diccionaris— i els ensenyaments de Cambridge i d’Oxford els que ofereixen l’exemple a seguir.
La relació entre mantenir la puresa d’una llengua i els objectius polítics d’una
societat pren una nova actualitat al llarg del segle XIX en la mesura que es difon el
que es coneix com a teoria romàntica de la nacionalitat, que anuncia una estreta relació
entre cultura, formes de vida, llengua d’una col·lectivitat. Presa al peu de la lletra,
aquesta concepció implica que tots els que parlen una mateixa llengua constitueixen una mateixa nació i aspiren, per tant, a la independència política.
És sabut fins a quin punt aquesta teoria ha influït en la història moderna d’Europa; en nom seu, imperis tradicionals s’han fragmentat en nacions diferenciades, fonamentalment, per la llengua. I també en nom seu, països que han adquirit la independència han codificat com a llengua pròpia el que fins aleshores es considerava un
dialecte. Però també hi ha exemples en sentit contrari: poblacions que parlen una
mateixa llengua i que no per això creuen que comparteixen una mateixa identitat
nacional.
El francès no sols es parla a França, es parla també a una bona part de Bèlgica,
a Suïssa i a Luxemburg. L’alemany és la llengua d’Alemanya, però també es parla a
Àustria, a Suïssa i a Alsàcia. El neerlandès és la llengua d’Holanda, però també és llengua cooficial a Bèlgica. I l’anglès és la primera llengua d’Anglaterra, però és també la
llengua principal d’Irlanda i de Malta, al continent europeu, i d’un gran nombre de
països en altres continents. També l’espanyol i el portuguès es parlen en molts països
fora d’Europa.
Es pot considerar que segueixen sent llengües monocèntriques o cal admetre
que són policèntriques? I en tot cas, com es manté en aquests casos la unitat de la
llengua? Com i qui determina la norma?
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Alemany
Comencem per l’alemany. A Alemanya no existeix una institució com l’Académie
Française. La Deutsche Akademie és de creació recent i no té ni l’antiguitat ni l’autoritat d’aquesta. En aquestes circumstàncies, la unitat de la llengua i el control del seu
desenvolupament es basen, d’una manera semblant a Anglaterra, en el prestigi i el
consens de certes institucions culturals i d’editors de gramàtiques i diccionaris.
I què passa als territoris on es parla alemany fora d’Alemanya? Comencem per
deixar clar que avui ningú no pensa que aquests territoris, perquè parlen la mateixa
llengua, són part d’un mateix poble i han d’aspirar a un futur polític compartit. Hitler ho va creure respecte a Àustria i l’intent va acabar en fracàs, i avui tampoc ningú
no pretén recuperar i germanitzar Alsàcia. Prescindint d’implicacions polítiques, el
fet és que aquests territoris formen un contínuum lingüístic en el qual es parla alemany amb diferències dialectals molt fortes, però pràcticament reduïdes al llenguatge oral, mentre que s’utilitza l’alemany estàndard en l’escriptura i en els usos més
formals.
És cert que la uniformitat de la norma no és total. L’alemany parlat a Àustria no
és exactament el mateix que el parlat a Prússia, i certes particularitats arriben a la
llengua escrita i culta. Un signe de la importància donada a aquesta diferència és que,
a petició del Govern austríac, des de fa un temps en els exàmens de llengua de l’Institut Goethe es tenen en compte formes específicament austríaques. I des de Suïssa
s’han fet peticions semblants. Però el reconeixement d’aquestes singularitats no
anul·la el fet que els llibres i els periòdics editats a Alemanya circulen per tots els territoris de llengua alemanya, igual com ho fan pel·lícules i emissions de ràdio i televisió. Podem dir, per tant, que teòricament l’alemany és una llengua policèntrica perquè presenta diferències internes segons l’espai, diferències que en alguns casos
depenen d’autoritats polítiques diferents, però que la unitat de la llengua se sustenta
en un consens implícit el centre del qual és a Alemanya.

Neerlandès
El neerlandès constitueix un cas semblant. El neerlandès és la llengua del que en
aquesta llengua s’anomena Nederland i que nosaltres anomenem Holanda i també
de Flandes, un territori de l’actual Bèlgica. Al segle XVI, els holandesos van optar per
la reforma protestant, mentre que els flamencs es mantingueren catòlics, i això, en
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un temps en què la religió era un símbol d’identitat més important que la llengua, va
alçar un mur entre ells, que encara va augmentar quan el 1830, amb la creació de
Bèlgica, van formar part d’estats diferents. Dins de Bèlgica i en una situació d’inferioritat respecte dels valons de parla francesa, els flamencs insistien en l’originalitat de
la seva llengua, però des de fa uns anys, i plenament assegurada la seva situació a l’Estat belga, van arribar a la conclusió que acceptar que la seva llengua, el flamenc, era
una variant del neerlandès acreditaria el seu pes internacional, ja que es convertia
en una de les llengües oficials i de treball de la Unió Europea; de manera que l’any
1980 van firmar el tractat que creava la Taalunie (‘unió de la llengua’), una institució
conjunta de la comunitat flamenca de Bèlgica i l’Estat holandès que consagra la unitat de la llengua i que s’ocupa principalment de promocionar-la a l’estranger. La
normativa de la llengua es deixa a càrrec del consens entre institucions acadèmiques
i empreses editorials.

Francès
Igual que l’alemany o el neerlandès, el francès tampoc no es parla solament a França,
sinó a territoris veïns com són Valònia (una regió de Bèlgica), Luxemburg, Ginebra i
altres cantons de Suïssa i la Vall d’Aosta (a Itàlia). Però a França existeix l’Académie
Française, que des de la fundació s’atribueix una funció rectora sobre la llengua francesa i que al mateix temps identifica la llengua amb la nacionalitat francesa i rep l’autoritat de la vinculació amb les institucions de l’Estat francès. O sigui que el francès és
una llengua rigorosament monocèntrica, atès que la seva màxima autoritat és l’acadèmia, que és localitzada a París, capital de l’Estat francès, del qual l’acadèmia és solidària.
Plantejada així la situació, l’autoritat de l’acadèmia sobre els parlants del francès
fora de França és perfectament discutible, i un exemple serà suficient per mostrarho. Des de fa temps, a França existeix una gran preocupació per la invasió de termes
tècnics anglesos, i, per controlar-ho, es van crear ja el 1972 les primeres comissions de
terminologia, i a la dècada dels noranta, a la vegada que a l’article segon de la Constitució francesa s’afegia que «La llengua de la República és el francès», es va promulgar
la Llei Toubon de defensa del francès, que entre altres coses encarregava a l’acadèmia
trobar les paraules franceses adequades per designar les novetats tècniques arribades
de l’exterior i establia que les recomanacions de l’acadèmia es publiquin al Journal Officiel de l’Estat i així el seu ús esdevé obligatori. És evident que aquesta obligatorietat
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no pot tenir força fora de les fronteres de França, de manera que si el francès continua mostrant-se com un llengua única és pel prestigi de les institucions culturals
franceses i per l’àmplia difusió dels mitjans de comunicació en francès.
La qüestió es complica més quan es té en compte que el francès no sols es parla
en territoris que són fronterers amb França sinó en països situats en altres continents, generalment antigues colònies convertides en estats independents. El francès
és llengua oficial o cooficial al Canadà, a Haití, a Amèrica, a diferents països d’Àfrica i
en alguns d’Àsia i Oceania, i es pot suposar que el nombre de parlants de francès en
aquests països és superior al dels habitants de França. I com que es tracta de països
molt allunyats en els quals el francès està en contacte amb altres llengües autòctones i amb cultures molt diverses, es pot suposar que experimenta canvis més o
menys importants, però el fet és que l’Académie Française no sembla que els dediqui
cap atenció. Existeix un organisme internacional que reuneix aquests països —la
francofonia— i que porta a cap accions en defensa de la llengua, però s’entén de la
llengua francesa de França. És cert que en la majoria d’aquests països la literatura
autòctona en francès és molt reduïda i que les innovacions no sobrepassen l’àmbit
local.

Espanyol
A primera vista, el cas del castellà —o espanyol— és similar al del francès. És una
llengua que al llarg de l’edat mitjana es va convertir en la llengua principal del Regne d’Espanya, que al segle XVIII es va dotar d’una acadèmia de la llengua inspirada en
la francesa i que, com a conseqüència d’empreses colonitzadores, es va convertir
en la llengua principal de molts països ultramarins. De totes maneres, davant dels
perills de dislocació que representa la difusió de la llengua en escenaris tan extensos i
sotmesa a influències molt diverses, la política de defensa de l’espanyol ha estat clarament diversa.
Ja al segle XIX, quan les antigues colònies espanyoles començaven a independitzar-se, a les noves repúbliques es van constituir acadèmies de la llengua que es proposaven mantenir la unitat de la llengua i que malgrat els conflictes i el trencament
polític se solidaritzaven amb l’acadèmia de Madrid i n’acceptaven el paper rector.
Amb el temps, pràcticament tots els països americans on es parla espanyol han constituït les seves acadèmies, que avui estan federades en l’Asociación de Academias de
la Lengua Española, creada el 1951 i que té vint-i-dos membres. Simultàniament, i al
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llarg de la segona meitat del segle XX, s’ha produït una clara inflexió en la política de
la Real Academia Española, que, sense renunciar a la funció normativa, ha posat l’accent a inventariar i reflectir la llengua efectivament usada pels parlants i, al mateix
temps, ha deixat de considerar que l’espanyol parlat a Espanya sigui el model privilegiat de llengua correcta i ha tendit a posar la llengua efectivament parlada als diferents països en un pla d’igualtat. De manera que al diccionari actual hi figuren mots
i accepcions propis de diferents països que es considera que formen part del cabal
comú de la llengua i altres que es consideren exclusius d’un lloc determinat però no
per això exclosos de la llengua. I les decisions sobre aquestes inclusions es prenen per
consens de totes les acadèmies sense que l’espanyola tingui un paper singularitzat, si
bé és veritat que és la que es fa càrrec de bona part de la tasca. Es pot dir, per tant, que
actualment l’espanyol és una llengua policèntrica encara que amb un alt grau de coordinació que n’assegura la unitat.
Com ja he fet notar, aquesta política és clarament diferent del monocentrisme
francès, però la diferència té diversos motius, dels quals n’hi ha un que val la pena
destacar. És cert que el francès és llengua oficial de molts països i territoris a diferents
parts del món, però en aquests llocs, amb l’única excepció del Quebec, al Canadà,
l’ús del francès en les activitats cultes i en els mitjans de comunicació o en la producció literària no és especialment rellevant. La situació de l’espanyol és ben diferent.
Enfront dels quaranta-quatre milions d’habitants d’Espanya, els països americans de
llengua espanyola representen al voltant dels tres-cents cinquanta milions. I la
presència de l’espanyol en aquest context com a llengua culta, als sistemes de comunicació orals i escrits i com a vehicle de produccions literàries és molt superior a la
que té a Espanya.
L’única excepció al que estic dient seria l’espanyol als EUA, on certament el
nombre i la proporció de parlants de llengua espanyola augmenta contínuament,
però on és la llengua d’una minoria en gran part socialment desfavorida i on la pressió de l’anglès està produint una varietat de llengua, l’spanglish, que amb el temps podria trencar la unitat de la llengua per independitzar-se. Una possibilitat que si l’espanyol sols existís als EUA seria evident, però que en el context actual no sembla que
pugui passar de ser una varietat de llengua pròpia de determinades situacions.
En conjunt, podem dir que la gran vitalitat de l’espanyol en espais geogràficament molt diversos justifica l’adopció d’una política que es pot qualificar encertadament de «policentrisme coordinat», suficient per mantenir-ne la unitat.
De totes maneres, seria exagerat atribuir la continuïtat de la unitat de la llengua
a una política encertada de les acadèmies. Als nostres dies la reflexió sobre la llen-
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gua i sobre els problemes que hi estan relacionats es fa bàsicament en els departaments universitaris i en altres centres d’investigació, mentre que la producció d’instruments per a l’ús i per a l’ensenyament de la llengua (diccionaris, gramàtiques,
etc.) és tasca d’editorials especialitzades que disposen dels recursos adequats, sense
oblidar els manuals d’ús o d’estil que han popularitzat els grans periòdics i altres mitjans de comunicació.
De fet, l’evolució de l’acadèmia —des de dur a terme una activitat bàsicament
normativa fonamentada en els escriptors clàssics fins a procurar reflectir la realitat
de la llengua— ha estat impulsada des d’aquestes entitats.

Portuguès
Des del punt de vista que hem adoptat, el portuguès es pot considerar semblant a
l’espanyol. Sorgit del llatí a la península Ibèrica a l’edat mitjana, es va convertir en la
llengua d’un poble amb una activitat ultramarina que el va portar a constituir un
imperi colonial amb països que posteriorment es van independitzar. I encara que
avui a les antigues colònies d’Àsia i Àfrica —com ara Moçambic (19 milions d’habitants) i Angola (11 milions)— el portuguès és minoritari, és la llengua principal del
Brasil, que amb 182 milions d’habitants multiplica àmpliament la població de Portugal (27 milions).
Amb el pas del temps, la llengua portuguesa en aquests dos països ha desenvolupat algunes singularitats, però, a diferència del que hem vist en l’espanyol, les institucions portugueses no han estat capaces de trobar la manera d’institucionalitzar la
solidaritat. A Portugal no existeix una acadèmia de la llengua en el sentit clàssic de
l’expressió, encara que l’Academia das Ciências de Lisboa té, entre altres missions, la
de «preservar i perfeccionar la llengua», i al Brasil, l’Academia Brasileira de Letras es
proposa objectius semblants. Des de fa uns anys la Comunitat dels Països de Llengua
Portuguesa, una organització que aplega una dotzena de membres, promou la celebració de trobades per consensuar una norma comuna en les qüestions discutides
però fins ara sense èxit. Malgrat aquesta manca d’acord no estaria justificat dir que el
portuguès està a punt d’escindir-se a un costat i a l’altre de l’Atlàntic, ja que els mitjans de comunicació oral i les produccions escrites, malgrat certs particularismes i
certes singularitats ortogràfiques, mantenen una comunitat bàsica.
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Anglès
I així arribem a l’anglès, la llengua més parlada i més dinàmica del nostre temps.
Al començament d’aquest comentari ja feia notar que des de l’inici la unitat de
la llengua anglesa s’ha basat en el prestigi de certes institucions culturals, concretament de les universitats tradicionals d’Oxford i Cambridge. Les gramàtiques i els diccionaris publicats per aquestes universitats especifiquen la norma i els seus ensenyaments i publicacions en demostren l’ús. És, per tant, un model clarament diferent
del francès, amb una autoritat formalitzada, però que no ha resultat menys eficaç.
Una eficàcia que en algun punt resulta sorprenent. L’ortografia anglesa és un sistema arcaic i arbitrari, més que el de cap altra llengua europea, i en canvi s’ha mantingut inalterable fins avui sense necessitat que cap autoritat formal hi doni suport.
Però l’anglès no sols es parla a Anglaterra; Anglaterra ha estat al capdavant d’un
imperi, i, encara que amb el temps els elements que el constituïen s’han independitzat, molts continuen tenint l’anglès com a primera llengua: els EUA, el Canadà,
Austràlia, Nova Zelanda, l’Àfrica del Sud..., i en molts casos l’anglès parlat en aquests
llocs presenta diferències apreciables amb el que es parla a les illes Britàniques. Per
exemple, hi ha clares diferències entre l’anglès parlat i escrit a les illes Britàniques i el
parlat i escrit als EUA. El fet que els orígens de la llengua se situïn a Anglaterra i el pes
de la tradició literària atorguen en principi més prestigi a l’anglès d’aquest país, però
el fet que els EUA siguin la primera potència mundial en molts aspectes atorga també un gran prestigi a l’anglès que s’hi parla.
Per als estrangers interessats a aprofundir en la llengua anglesa, la diferència es
concreta en els exàmens de llengua que porten a cap i que certifiquen institucions
acadèmiques del Regne Unit i dels EUA. El British Council prepara els estudiants per
aconseguir el certificat de Cambridge, mentre que els instituts americans a l’estranger preparen el certificat de Michigan. I qualsevol estudiant d’anglès sap que es tracta de dos exàmens diferents i que superar-ne un de cap manera no assegura l’èxit en
l’altre. Però en realitat no es tracta tant que valorin dues llengües diferents sinó que
avaluen aspectes diferents de la llengua. En el certificat anglès l’accent es posa a dominar la llengua culta i, per tant, la llengua escrita i en part la tradició literària, mentre que el certificat americà valora principalment la familiaritat amb la llengua oral i
la capacitat comunicativa. Una diferència en la manera d’avaluar que en els darrers
anys s’ha suavitzat, però no ha desaparegut.
Deixant de banda aquestes maneres de valorar les diferents funcions d’una mateixa llengua, és cert que a la llengua anglesa es produeixen innovacions i canvis ori-
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ginats en gran part fora d’Anglaterra. Em limitaré a esmentar dos fets significatius i
d’un ordre completament divers.
El primer és que, com és ben sabut, l’anglès accepta amb facilitat les innovacions
terminològiques, i, als nostres dies, tant per l’acceleració del progrés tècnic com pel
canvi ràpid de les formes de vida, sorgeixen contínuament noves realitats que han de
ser anomenades. I, tenint en compte el lloc predominant que els EUA ocupen al
nostre món, moltes de les innovacions terminològiques neixen als EUA i d’allà passen a Anglaterra i als altres països de llengua anglesa per acabar introduint-se en la
resta de llengües.
El segon fet, d’un ordre ben diferent, és que en països que foren un temps colònies angleses, com ara l’Índia, hi abunden actualment els escriptors que, malgrat que
l’anglès no sigui la seva llengua materna, prefereixen utilitzar-lo en les seves produccions literàries per aconseguir així una audiència més àmplia, però no pretenen, en
canvi, inspirar-se en la tradició literària anglesa, sinó que utilitzen l’anglès per expressar les seves pròpies experiències, sovint molt allunyades d’aquesta tradició, fet
que els obliga a fer un esforç per adaptar la llengua anglesa a les seves pròpies necessitats expressives, sovint molt allunyades d’aquesta tradició. Aquest fet té una tal amplitud que hi ha qui pensa que en aquests esforços radiquen les millors perspectives
de renovació de la llengua literària anglesa.
Els dos fets que acabo d’esmentar s’originen fora d’Anglaterra; per tant, l’anglès,
més encara que l’espanyol, mereix el qualificatiu de llengua policèntrica.
Però tampoc no sembla probable que aquests fets, que en definitiva són una
mostra de la vitalitat de la llengua anglesa, hagin de trencar-ne la unitat. A les raons
ja indicades per a altres llengües, com ara l’existència d’una àmplia producció escrita
interessada a mantenir-ne la unitat, es pot afegir que l’extraordinària difusió de
l’anglès als nostres dies com a mitjà de comunicació per sobre de les fronteres multiplica el nombre d’aprenents d’anglès, que l’estudien amb els mateixos mètodes i les
mateixes normes per fer-ne ús en contexts internacionals i en darrer terme a Internet; i tot això tendeix a afavorir un anglès comú, neutre i intercanviable.

Català/valencià
Encara que el català va tenir un ús escrit i culte al llarg de l’edat mitjana i fins al Renaixement —fins al punt que la literatura catalana és una cimera de la literatura europea medieval—, els segles posteriors, en què va quedar reduït a un ús quasi exclu-
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sivament oral, no sols el van fer molt permeable a la influència del castellà sinó que
en van afavorir la diversificació dialectal. De manera que el renaixement literari del
segle XIX va fer evident la necessitat de disposar d’una norma i, després d’una etapa de
discussions i d’una tasca preparatòria en forma de diccionaris i gramàtiques, l’any
1907 la Diputació de Barcelona va crear l’Institut d’Estudis Catalans i Pompeu Fabra
va assumir la responsabilitat per a aquesta tasca, que es va concretar en les Normes ortogràfiques (1913), el Diccionari ortogràfic (1917) i la Gramàtica catalana (1918). La normativa
era tan necessària i les propostes tan equilibrades que, amb comptades excepcions,
van ser acceptades immediatament i des d’aleshores s’han mantingut vigents.
Des de la perspectiva en què se situa aquest comentari hi ha un punt de la normativa que cal destacar. Mentre que la norma basca substitueix les diferències dialectals per una llengua única, la norma catalana accepta l’existència de variants dialectals a les Illes Balears i a València, variants que no sols es refereixen a peculiaritats
del lèxic sinó a la morfologia i a la sintaxi. Les normes referides a les Illes Balears van
ser acceptades sense discussió des del començament, mentre que les que afectaven la
llengua parlada a València, després d’algunes discussions, es van concretar en les
anomenades Normes de Castelló (1932).
La qüestió de la norma es relaciona fàcilment amb la de la denominació de la
llengua. A les Illes Balears, les diferències dialectals permeten parlar de dialecte mallorquí, menorquí o eivissenc, però tradicionalment s’ha acceptat la denominació de
català per a la llengua comuna. En canvi, a València, des de l’edat mitjana la denominació de valencià ha alternat amb la de català. I l’Estatut d’autonomia del País Valencià
anomena la llengua parlada en el seu territori «valencià», sense fer cap referència a la
relació amb el català. Per sota de la qüestió semàntica hi ha un problema polític que
segueix obert i que requereix un comentari.
Tal com ja he recordat, al segle XIX, a Catalunya es va produir un renaixement literari, seguit d’una reivindicació política en forma de nacionalisme, i, paral·lelament, a les Illes Balears també es va produir un renaixement literari, que, en aquest
cas, no va tenir implicacions polítiques, mentre que a València tant els intents de reivindicar la llengua com les reivindicacions polítiques van ser mínimes.
Després de la Guerra Civil i en el marc de la lluita per la democràcia enfront del
franquisme, hi va haver intel·lectuals, i molt significativament Joan Fuster en el llibre Nosaltres, els valencians, que opinaven que, atès que catalans i valencians compartim
la mateixa llengua, els valencians havien d’integrar-se en el projecte nacional català.
La proposta va ser rebuda amb entusiasme en alguns cercles intel·lectuals, però va
ser vista amb recel i hostilitat pels partits polítics majoritaris i va provocar la reacció
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irada de determinats grups que van decidir que, atès que els valencians no eren catalans, la llengua que parlaven tampoc no era una varietat del català, sinó una llengua
diferent, i en nom seu la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana va fer públiques les
anomenades Normes del Puig. Els redactors de l’Estatut de la Comunitat Valenciana,
aprovat l’any 1982, en vista de la discussió oberta, van anomenar la llengua parlada a
la comunitat «valencià», sense que ni en el preàmbul ni en el text de l’Estatut no es
fes cap al·lusió a la relació amb el català, ni per afirmar-la ni per negar-la, i deixant,
per tant, oberta la qüestió.
El primer Govern de la Comunitat Valenciana de caràcter socialista, en posar en
marxa la política lingüística, va deixar sense decidir la qüestió, encara que el fet que la
majoria dels que a la universitat s’interessaven per la lingüística o dels que al magisteri s’interessaven per l’ensenyament de la llengua fossin partidaris de la identificació
amb el català va comportar que, a la pràctica, la implementació de la política i concretament l’ensenyament de la llengua, s’ajustés a les normes comunes.
A partir d’un govern del Partit Popular, la política es va decantar cap als defensors de la singularitat del valencià, i durant un temps va semblar que estava a punt de
consumar-se l’escissió, però la manca d’un suport intel·lectual solvent i el fet que
tant la Real Academia Española com el Tribunal Constitucional es neguessin a reconèixer aquesta singularitat ho van impedir. Posteriorment, i com una manera
d’encarrilar el conflicte, s’ha creat l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la qual
són representats els diferents sectors i que té com a tasca redactar la normativa de la
llengua, però, igual que l’Estatut, parla sols de llengua valenciana, sense fer cap referència a la relació amb el català, tot i que a la pràctica sembla acceptar les Normes de
Castelló i, per tant, implícitament, la unitat de la llengua. Però sembla un acord fràgil; de fet, els enfrontaments continuen i els més perjudicats són el prestigi i l’ensenyament de la llengua, que està en una situació cada vegada més dèbil.
Tenint en compte el que ha succeït, un no pot evitar la impressió que la proposta que els valencians, atès que parlen la mateixa llengua que els catalans, s’han de sumar al projecte polític català ha resultat contraproduent, i que seria més realista i
més eficaç, des del punt de vista de la llengua, reconèixer que València avui té una
personalitat col·lectiva consolidada i que Catalunya sols la pot tenir en compte al
mateix nivell. I, a partir d’aquest reconeixement, afirmar que la llengua és la mateixa
encara que presenti varietats locals i encara que se l’anomeni valencià. El tractat subscrit entre l’Estat holandès i la comunitat flamenca de Bèlgica per a la promoció i defensa del neerlandès, al qual m’he referit abans i que afirma la unitat de la llengua
sense deduir-ne conseqüències polítiques, pot ser un exemple en aquest sentit.
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Per completar el panorama de la vigència de la norma en l’àmbit geogràfic del
català, cal recordar encara que el català es parla a Andorra, que actualment té el
caràcter d’estat independent membre de l’ONU. El Govern andorrà, que considera
el català com a llengua oficial, accepta plenament l’autoritat normativa de l’IEC. I el
mateix fan els que al Rosselló francès s’ocupen de la promoció del català.
Com a resum del que hem dit fins aquí, podem concloure que el català presenta
diferències dialectals que la norma comuna reconeix i que, atès que les poblacions
parlants de català depenen d’autoritats polítiques diferents, es pot dir que el català és
una llengua policèntrica, però amb un policentrisme coordinat o solidari, ja que les
diferents autoritats proposen explícitament o implícitament una norma comuna.
Però el conflicte català/valencià posa en relleu una qüestió que s’ha fet repetidament
present en aquesta exposició, i és que, més enllà de les autoritats formals sobre la
llengua, que la unitat de la llengua es mantingui depèn fonamentalment d’un acord
implícit entre els escriptors, els responsables dels mitjans de comunicació i els ensenyants. I en el cas del català/valencià, és un fet que la majoria dels que a València escriuen i publiquen i dels que ensenyen llengua s’atenen a la norma comuna.

Un panorama en transició
Tot el que he dit fins aquí correspon a unes circumstàncies que encara són vigents.
Avui la norma continua sent fonamentalment la norma de la llengua escrita, i els
parlants de la llengua es comuniquen entre ells en el marc d’un estat o de diferents
estats, i en el cas del català, a més, en el marc de diferents comunitats autònomes.
Però aquesta situació està en plena evolució, vivim en societats cada vegada més plurilingües on els individus estan en contacte freqüent amb diferents llengües, i vivim
en un temps en què els contactes a distància són cada vegada més freqüents. I això
tindrà conseqüències sobre la norma lingüística i sobre la manera com canviaran i
evolucionaran les llengües.
Sóc incapaç de preveure el sentit general d’aquests canvis i el resultat final, però
sí que m’atreveixo a fer algunes observacions.
Tradicionalment, el primer camp d’aplicació de la norma lingüística ha estat
l’ensenyament de la llengua a l’escola. I es pot considerar que els exàmens utilitzats
per l’escola per avaluar el nivell de coneixement dels alumnes deixen clar quins són
els aspectes de la norma que es consideren més importants. Actualment, el nombre
d’aprenents de llengües estrangeres de qualsevol edat augmenta contínuament, i,
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atès que aquests aprenents senten sovint la necessitat de demostrar la seva competència, això ha comportat l’aparició d’exàmens que certifiquen aquesta competència. Exàmens proposats i controlats per institucions públiques solvents i sovint
amb un cert suport oficial. Actualment, les llengües més populars disposen d’exàmens d’aquest tipus, normalitzats, en el sentit que encara que el contingut de la prova sigui divers assegura el mateix nivell de competència.
Ara bé, les persones que se sotmeten a aquestes proves ja tenen una altra llengua
com a primera llengua i el que necessiten és demostrar, per exemple a l’hora de buscar feina o a l’hora d’inscriure’s en una universitat estrangera, que són capaços de comunicar-se en la llengua que han après. Abans he recordat la diferència entre les
proves angleses i les americanes, més centrades aquestes en la capacitat comunicativa i, per tant, en la llengua oral; ara afegeixo que s’observa una clara tendència en les
proves per a estrangers en totes les llengües a seguir l’exemple americà i a valorar la
competència comunicativa àdhuc per sobre de la norma estricta.
La segona observació és d’un ordre completament diferent. He començat dient
que, quan la llengua era solament oral, la distància geogràfica, fins i tot petita, influïa
en la seva progressiva diferenciació. Amb l’escriptura els espais comunicatius es fan
molt més grans, però avui els escriptors espanyols i els mexicans, malgrat que parlin
la mateixa llengua i que les seves produccions circulin en un territori comú, presenten diferències ben clares. L’escriptor mexicà viu la llengua espanyola parlant amb
altres mexicans, mentre que l’escriptor espanyol ho fa amb altres espanyols. Però la
facilitat de les comunicacions, el cosmopolitisme i, sobretot, Internet estan canviant
aquesta situació. L’estudiant de física barceloní que per Internet es comunica en
anglès amb altres persones interessades per la física d’altres parts del món utilitza
un anglès neutre, que si es modifica no serà per la distància o per la geografia. Els
científics tendeixen a produir un anglès propi, un argot professional que és diferent
del dels economistes o dels que s’interessen per la música moderna. En comptes d’una
diversificació en funció de l’espai, el que tendeix a produir-se és una diversificació per
àmbits d’interessos.
I la darrera observació és que en un futur proper sols les llengües que tinguin accés als nous mitjans de comunicació i que siguin presents a Internet tenen assegurada la supervivència. Però tot això ja desborda els objectius d’aquest comentari.
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Els desafiaments del català davant de la interculturalitat
Emili Boix-Fuster
Professor titular de la Universitat de Barcelona
i membre de la xarxa CRUSCAT

1. Els reptes del fenomen immigratori
Europa, la nostra vella Europa, està vivint darrerament una experiència immigratòria amb uns trets sense precedents. Mentre que els EUA van viure ja un llarg període
d’immigració (cinquanta milions entre 1845 i 1925), Europa s’enfronta amb una immigració africana, americana, asiàtica, de la resta d’Europa mateix, amb unes dimensions i amb un dramatisme nous, que supera les immigracions anteriors dels seixanta o setanta de la postguerra cap a Alemanya o cap al nord d’Itàlia.
Actualment, Espanya i Catalunya es troben al capdavant de les zones destinatàries
de més immigrants. El 2006 vivien a Catalunya 940.000 nous immigrants, que representaven un 13,7 % de la població, és a dir quasi una quarta part de la població immigrant a Espanya (El País, 26-X-2006). Fa pocs dies escoltàvem i llegíem (Josep Olivé,
UAB) que es preveu d’una manera agosarada que poden arribar a venir un milió d’habitants a Catalunya en els propers deu anys. Així doncs, la immigració que ara tenim
durarà perquè el contrast entre els nivells de vida dels països emissors i receptors és
brutal i perquè els necessitem: falta molta mà d’obra per tenir cura dels nostres avis,
per pujar les bastides dels blocs de pisos, per atendre els clients dels nostres restaurants
o, fins i tot, per llegir els sermons a les nostres esglésies. Fa poc, amb la meva coral vaig
anar a cantar en una església d’Esterri d’Àneu: la missa la celebrava un capellà immigrant colombià. El sermó va ser íntegrament en un català gairebé impecable, après al
seminari de la Seu d’Urgell. No tots els immigrants viuen la mateixa experiència que
aquell capellà d’Esterri. El més comú és que els immigrants aprenguin primer o únicament el castellà, llengua percebuda com a més útil. És representativa l’opinió d’un immigrant paquistanès (Abdul-Razzaq Sadiq) a El País (26-X-2006): «Nos ponen muy
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duro lo de aprender catalán. Yo quiero conocerlo más, y hablarlo, pero primero he de
consolidar el castellano, que es la segunda lengua en el mundo. Necesitamos tiempo
[...]. Primero siempre está la falta de papeles, luego la lengua, el trabajo y la vivienda.»
Per tant, la naturalesa intercultural de les nostres societats esdevé inevitable.
La població europea, amb les incerteses de la modernitat, podria tenir actituds
hostils i negatives envers la immigració, envers l’immigrant percebut com un intrús
que destarota la nostra parcel·la de món, un intrús perillós de qui s’ha de recelar.
Nosaltres, a Catalunya, estem vacunats contra tot això?

2. Catalunya, país d’immigració
Nosaltres, des de Catalunya, vivim aquesta experiència migratòria amb trets peculiars. No tractaré en aquesta intervenció dels altres territoris de llengua catalana, que
tenen altres especificitats. A les Illes Balears, per exemple, té molt pes la població resident europea, sobretot alemanya.
A Catalunya, d’una banda, ja hem viscut una profunda i intensa experiència immigratòria. Encara ara, l’època amb més afluència immigratòria ha estat la de mitjan
dècada dels anys seixanta, provinent sobretot d’Andalusia, quan les barraques ocupaven les platges del que ara és el Port Olímpic o els estatges del mateix Estadi Olímpic de Montjuïc, que s’havia convertit en una baluerna decadent.
Anna Cabré ha assenyalat més d’una vegada que tres de cada quatre catalans
provenim d’alguna manera, per una branca familiar o una altra, de la immigració
peninsular. No és per un atzar que els deu cognoms més freqüents a Catalunya el
2004 acabin tots amb z (Martínez, López, Sánchez, Fernández, Rodríguez, Pérez,
González, Gómez i Ruiz), amb l’excepció de Garcia (Família Fernàndez, 2004). Catalunya ha estat un país construït a partir de la immigració: l’arribada d’immigrants
forma part de la seva història i de la seva identitat. Tots som immigrants d’alguna
manera o altra. A les nostres societats occidentals circulen ingredients culturals de
tot tipus que es difonen per pol·linització. Un anunci antiracista alemany, que molts
deuen conèixer, recorda molt bé aquest aiguabarreig de les nostres societats:
El teu Crist és jueu, el teu cotxe és japonès, la teva pizza és italiana, la teva democràcia és grega, el teu cafè és brasiler, les teves vacances són marroquines, la teva
numeració és aràbiga, les teves lletres són llatines... I encara goses dir que el teu veí
és estranger?
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Socialment, però, s’ha restringit l’ús del mot immigrant als nouvinguts pobres.
Insòlitament s’etiquetaria Cruyff com a immigrant, un gran jugador de futbol, que,
per cert, ha mostrat com es podia progressar ben bé a Catalunya sense parlar pràcticament un mot de català i arribar, fins i tot, a rebre la Creu de Sant Jordi.
D’altra banda, des de Catalunya vivim aquesta immigració amb inquietud, que
pot esdevenir reticència o por. La immigració és viscuda de manera ambivalent: presenta grans esperances i, alhora, grans dubtes i ombres. Essent Catalunya una nació
minoritzada, mancada de poders propis, amb una llengua pròpia molt fràgil, no pot
gestionar els reptes de multiculturalitat i interculturalitat que planteja aquesta nova
immigració. L’Estat no vetlla prou pels nostres interessos, si no és que hi atempta en
contra directament. Recordem durant el segon mandat d’Aznar una tramesa d’immigrants indocumentats de les Canàries a Catalunya. O recordem, fa poc, el recurs
d’inconstitucionalitat presentat pel Defensor del Pueblo (quin pueblo?) contra l’Estatut d’autonomia aprovat el mes de juny del 2006 pel poble de Catalunya.
Hauríem de poder gestionar més la política d’immigració a la Catalunya actual,
per poder donar més qualitat de vida als immigrants, però també perquè aquesta política d’immigració és inevitablement també una política d’identitat. Correm el risc que
els nous immigrants optin gairebé exclusivament per la llengua i cultura castellanes.
Arribats a un territori amb doble lleialtat lingüística és bastant lògic que els immigrants triïn la llengua que els proporciona més avantatges, la que els permet més mobilitat, o, encara més evident, la que ja porten, si vénen dels països llatinoamericans i
arriben a «la madre patria», España. Zapata-Barrero (2006, p. 91) ho exposa clarament:
[...] es pot produir una pèrdua d’hegemonia nacionalista i un retrocés en la cultura pública pròpia. En altres termes, una castellanització de l’espai públic recuperat durant aquests darrers anys. És un fet que sense intervenció pública, l’immigrant s’integra en la cultura dominant, i a través d’aquesta relació de poder, en la
seva llengua. Sense intervenció pública s’ha de reconèixer que els immigrants no
són aliats, còmplices o partícips de l’autogovern.

En un dels exercicis que faig fer als meus estudiants de sociolingüística a la Universitat de Barcelona, els demano que descriguin la situació sociolingüística de la
nostra societat l’any 2050. La majoria són pessimistes: la veuen més castellanitzada i
força n’atribueixen la causa a la minorització demogràfica de la població catalana. De
fet, la immigració més recent l’únic que fa és fer més visibles dèficits previs en l’ús de
la llengua catalana. Com a catalanoparlant em sento amenaçat, perquè sento el risc
que el català no pugui ser llengua pública en el propi país, a la pròpia ciutat.
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Dos exemples de com la globalització pot representar un reculament de la llengua del país. D’una banda, en una entrevista recent al director dels cinemes Icària de
Barcelona, que celebrava un aniversari de la seva creació, aquest argumentava que
no havia exhibit pel·lícules en català perquè hi havia, segons ell, molts sud-americans que no entenien la llengua catalana. D’altra banda, en una recerca sobre els
usos lingüístics a més de quaranta escoles de conducció a Barcelona, menys d’un
cinc per cent feien classes de teòrica en català. Quan vaig preguntar ingènuament el
perquè, en una escola del barri de Gràcia em varen respondre: «Hay rusos.»
On podem arribar en el retrocés de la llengua catalana si tothom segueix el mateix raonament? En el meu barri de Gràcia, teòricament el més catalanoparlant de la
ciutat, el metge que ve a casa a visitar la filla malalta tampoc amolla un mot en català,
els cambrers que m’atenen a l’hora de dinar no entenen res si el client s’allunya del
guió del menú de cada dia. Les dones que atenen la meva tia que està immobilitzada
usen exclusivament el castellà, i quan vinc a visitar-la, les cadenes de televisió són exclusivament en aquesta llengua. Quan vaig a una botiga de les que abans se’n deia de
«todo a cien», haig d’emprar el castellà, amb un venedor que amb prou feines sap
aquesta llengua. Noto una melangia per un món catalanoparlant que desapareix,
com la que sentien Josep Maria Benet i Jornet o Pau Vidal pel Raval popular i català
que s’esvaïa i desapareixia a l’obra teatral Olors o a la novel·la Homeless, respectivament.
Aquest sentiment de pèrdua, de minorització de la llengua, el sento igual en l’ambient dels estudiants estrangers a Barcelona, que conec de primera mà, perquè des de
fa dos anys imparteixo en anglès una introducció a la situació sociolingüística a Catalunya a un grup d’estudiants Sócrates i Erasmus. La majoria d’estudiants, ben diversos
(provenen de Polònia, Bèlgica, Alemanya, Irlanda, EUA, Austràlia), vénen com uns
moderns goliards: tafanegen de puntetes la realitat que els acull i majoritàriament són
impermeables a la llengua catalana. No debades, la llengua dominant els és més útil
per anar per aquests mons de Déu. La majoria se n’aniran coneixent ben poc la realitat
del país, de la mateixa manera que anirien a estudiar a Copenhaguen o Amsterdam
i s’hi comunicarien en anglès amb els col·legues universitaris i «passarien» del danès i
l’holandès, respectivament. Al carrer, però, l’holandès i el danès serien llengües vives.

3. Les normes d’ús en les tries de llengua
Què es pot fer davant aquestes tendències que fan del castellà la llengua central de la
societat? L’opció de la majoria dels catalans (no ens enganyem) és acotar el cap i seguir
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el corrent, el que és normal: adaptar-se sistemàticament al castellà. En els noranta,
l’aleshores entrenador del RCD Espanyol, quan algun periodista gosà dirigir-li en
una roda de premsa una pregunta en català, li etzibà: «Hablemos normal.» I tenia raó
l’entrenador, tot i que no pas bones maneres. Els comercials catalanoparlants, els catalanoparlants en serveis socials, per exemple, s’adapten sistemàticament al castellà i
donen el següent missatge: el català, convé entendre’l però no cal parlar-lo. A més,
aquesta vella norma d’adaptació al castellà posa traves al possible aprenentatge del
català. És significatiu que els manuals de conversa bilingües per aprendre català duguin una frase: «Si us plau, parli’m en català», que és inversemblant en un manual de
conversa de l’anglès.
Un servidor fa molts anys que intenta mantenir el bilingüisme passiu, que ens convidava a seguir en èpoques llunyanes Aina Moll. Potser algú una mica grandet recordarà la imatge d’una preadolescent, la Norma, que ens convidava a mantenir el català
davant de castellanoparlants. Ara la Norma ja deu haver tingut fills i es deu haver convertit en una mare venerable. Un servidor s’adreça a venedors i cambrers en català perquè crec que és el meu dret com a ciutadà i com a client, perquè estic convençut que és
una bona manera de donar espais públics al català i de donar una oportunitat als nocatalanoparlants d’aprendre’l. He arribat a automatitzar força aquest comportament.
La immensa majoria dels meus amics i coneguts fan completament el contrari:
s’adrecen en castellà sistemàticament a treballadors de serveis, encara més si tenen
aspecte sud-americà o africà. Fa força anys, Kathryn Woolard va descriure amb meticulositat de bona antropòloga aquest comportament «normal»: la norma social d’adaptació sistemàtica al castellà, que ajuda a mantenir el que Barth anomenava «ethnic boundaries», límits o fronteres ètnics. I uso el terme ètnic com a sinònim de grup
cultural, malgrat que el terme ètnic sigui políticament incorrecte. A Catalunya tothom
té els mateixos drets cívics com a ciutadans catalans, però encara hi ha un grup ètnic
de matriu castellana i un grup ètnic de matriu catalana.
Els catalanoparlants, mitjançant les tries de llengua, indiquen qui és del seu
grup i qui no: així posen traves a la incorporació de nous membres al grup. Qualsevol
que parli imperfectament la llengua, fins i tot amb un accent d’algunes altres zones
dialectals del català, és respost en castellà. D’aquesta manera esdevé molt difícil
aprendre una llengua, perquè no hi ha una etapa intermèdia d’aprenent.
Un dia, excepcionalment, vaig optar per ser «normal»!: per parlar castellà quan
m’adreçava a «castellans». Val a dir que em vaig sentir alleujat, recomfortat. Perquè
anar contra corrent cansa, demana esforç. Adaptar-se a la llengua poderosa i dels poderosos no debades és una potent norma social. I davant aquesta omnipotència del
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castellà és comprensible que molts nous immigrants (especialment els sud-americans) no arribin a emprar activament la llengua catalana. Per què ho haurien de fer si
tothom els parla en castellà? Val a dir que el fenomen recent és el bilingüisme passiu
de molts empleats castellanoparlants, que, tot i ser joves i haver après ben segur el
català a l’escola, no l’empren mai. Ni tan sols en transaccions comercials. Probablement, el català no el troben en les seves xarxes de relacions socials més quotidianes.
Una senzilla i còmoda enquesta permet observar les normes que regulen les tries de
llengua. Es tracta de preguntar a un nombre de vianants, el mateix nombre en català
i en castellà, una de les preguntes autoritzades a estranys (no els podem demanar
què paguen cada any a hisenda): quina hora és o on es troba determinat lloc. En totes
les enquestes fetes s’observa un biaix en favor de la llengua castellana.
La majoria dels catalans cedeixen, no militen per la llengua en el dia a dia. Potser
experimenten una falsa seguretat en la llengua perquè hi ha institucions (el Govern
català i els governs locals, sobretot l’escola) que ja la defensen. No els correspon a ells
de fer-ho —pensen. Preval la comunicació per damunt de tot: el que interessa és
aconseguir un objectiu mitjançant la llengua, no pas afirmar cap identitat.
Aquest és un capteniment que m’atreveixo a denominar de suïcida. Si acotem el
cap, si parlem a tothom que no sigui dels «nostres» en castellà, el català a les grans
àrees metropolitanes pot quedar-se reduït a la cleda dels de sempre, i a la curta o a la
llarga seria minoria a casa seva, amb el risc que acabi essent abandonat, com s’abandona una bicicleta vella i entranyable. Dos llibres magnífics descriuen aquest abandó
de la llengua. L’un és ben recent, d’Antoni Mas, s’anomena La interrupció lingüística a
Guardamar (Universitat d’Alacant, 2006). Potser ben aviat haurem de deixar la frase «de
Salses a Guardamar», perquè a les dues viles el català hauria deixat de ser llengua
transmesa de pares a fills. L’altre, de Pierre Kretz, La langue perdue des alsaciens: Dialecte et
schizophrénie (Saisons d’Alsace, 1994), descriu l’acceptació resignada agra i trista amb
què els alsacians viuen i veuen el retrocés de llur llengua davant el francès.
El primer dèficit és que el poder bàsic —el central— actua molt rarament a favor de la llengua catalana. Els catalanoparlants no disposem d’un estat plurilingüe,
que reconegués en termes d’igualtat la nostra llengua i cultura i que, per tant, rebés
els immigrants en la nostra llengua, tal com succeeix al Canadà, model de democràcia federal multilingüe. Els aeroports de Vancouver o de Toronto, en el Canadà
anglòfon, usen en els cartells i en els impresos les dues llengües cooficials. En canvi, a
Espanya, la majoria de contactes amb l’Administració que té un immigrant són exclusivament en castellà: l’immigrant aprèn ben aviat quina llengua té més valor de
canvi. Aquesta manca de multilingüisme no es dóna sols en l’Administració pública.
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En el sector comercial, llevat de les excepcions d’algunes cadenes comercials com
Bonpreu, Caprabo i Condis, el multilingüisme banal és excepcional: no es veu reflectit el multilingüisme en el dia a dia. Espanya, amb la majoria d’habitants de matriu
castellana, encara «desprecia cuanto ignora», i és completament impermeable al
multilingüisme de l’Estat. És moltíssim més probable trobar retolació d’alimentació
en què se’ns adverteix en portuguès sobre «a gordura», el greix d’un producte, que
no pas en català.

4. Com es pot continuar essent una societat diferenciada?
Podem recapitular breument els reptes de la llengua catalana i, a continuació, relacionar-hi els reptes específics que planteja la interculturalitat.
En primer lloc, la situació del català té una doble causació: d’una banda, un procés de subordinació política i social des de fa segles; d’altra banda, un procés de desplaçament de població que ha dut milions de persones a les nostres terres, a la llarga
franja de la Mediterrània catalana, tal com deia el geògraf francès Pierre Deffontaines.
En segon lloc, el català té plantejats uns reptes, que Albert Branchadell va resumir molt elegantment i mnemotècnicament en sis mots començats per d: dissolució,
devaluació, desintegració, divisió, desaparició i desmobilització.
Dissolució fa referència al fet que la llengua perdi els trets genuïns, estructurals
(fonètics, morfosintàctics, lèxics i discursius) que la caracteritzen. En seria un bon
exemple la minva en l’ús dels pronoms adverbials en i hi. Un altre exemple el proporciona la minva de termes argòtics, dels quals és tan rica la llengua catalana. Ara
molts catalanoparlants manifesten irritació amb un «joder» o un «me la suda» clarament aliens a la llengua.
Devaluació fa referència al fet que la llengua no s’empri o deixi d’emprar-se per a
determinades funcions. Evidentment hi ha funcions més clau i significatives que altres. Un bon exemple el proporciona la pèrdua d’ús de la llengua catalana en els àmbits jurídics i administratius, sobretot des del segle XIX, quan s’imposa la llengua castellana. Començant en les facultats de dret i acabant en els despatxos de notaris,
jutges, advocats i procuradors, la llengua normal és el castellà i les campanyes catalanitzadores lluiten contra corrent. La llengua del poder continua essent el castellà,
tot i tenir el català un corpus terminològic ben preparat per a aquesta tasca.
Desintegració es refereix al fet que la comunitat lingüística es fragmenta, es divideix
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en les diferents regions o zones que la componen. Aquest repte es planteja de manera més evident al País Valencià, on, a poc a poc, s’implanta una norma independent
del català comú, on els infants a les escoles aprenen una visió distorsionada —millor
dit: escapçada— del domini lingüístic, limitat al sud del riuet de la Sénia.
Divisió es refereix al possible conflicte entre les comunitats etnolingüístiques a
l’interior del país. A Catalunya, per exemple, la divisió es donaria si hi hagués conflicte entre «catalans» i «castellans», entre gitanos i paios o entre un grup de la nova immigració i els autòctons. Els incidents en barris de Terrassa contra població islàmica
o les manifestacions contra la construcció d’una mesquita a Premià de Mar serien
exemples de divisió. El veto que Francisco Garcia Prieto imposà per prohibir l’accés a
la Feria de Abril el 1997 a Joan M. Pujals, de CDC, quan aquest estava impulsant la
Llei de política lingüística, fou un altre moment de divisió. Finalment, l’esment reiterat als orígens andalusos de José Montilla, candidat del PSC (PSC-PSOE) a la Presidència de la Generalitat, és un altre exemple d’incitació a la divisió ètnica. Algú s’imagina de què s’acusaria un candidat que exhibís que tingués arrels catalanes per
totes les branques dels seus avantpassats?
Desaparició es refereix a la interrupció en la transmissió lingüística intergeneracional. Tristament el català desapareix a llocs com la Catalunya Nord, on va néixer. El
català també va desapareixent de terres on arribà més tardanament: Alacant, València, l’Alguer...
Desmobilització es refereix al fet que davant de tots els altres reptes ja esmentats la
població catalana es plegui de braços, i no reaccioni de manera activa i organitzada.
Per exemple, en l’àrea del consum, no hi ha pràcticament cap entitat que pressioni
les grans empreses a retolar i a etiquetar en llengua catalana.
A tots aquests reptes entrelligats cal afegir el de la nova migració, que planteja
interrogants de política cultural i lingüística. La doble lleialtat, les dues ànimes que
té el país, planteja l’interrogant de cap a quina comunitat es dirigeixen els nouvinguts, els que els quebequesos anomenen al·lòctons? Cap al grup catalanoparlant o cap
al grup castellanoparlant? O a cap dels dos? La immigració, com un reactiu químic, fa
aparèixer ben visible la fragilitat social de la llengua catalana:
— En primer lloc, la manca de competències del Govern autonòmic en matèria
d’immigració. La societat catalana es troba en un procés de canvi important, però no
té eines per reclamar a la Generalitat perquè aquesta no les té a les seves mans.
— En segon lloc, la presència majoritària d’immigrants que ja arriben amb la
llengua castellana. En general, per als immigrants l’Administració parla i escriu solament en castellà, i el mateix passa amb els seus llocs de treball.
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— En tercer lloc, les normes d’ús ja esmentades en pro del castellà.
Tot plegat afavoreix la llengua castellana. Davant d’aquesta situació, les intervencions catalanitzadores són una feina de Síssif, perquè actuen contra la força del
corrent. Podem esmentar, per exemplar, els mestres en aules d’acollida que a escola
ensenyen en català als infants nouvinguts, però a fora, d’una manera que sembla esquizofrènica, usen exclusivament el castellà per adreçar-se a immigrants.
Els esforços dels voluntaris per la llengua o de les parelles lingüístiques aconsegueixen bon resultats, però només són cops de rem en una barca riu amunt, són
cops de rem contra corrent.

5. Respostes de les nacions minoritzades davant el repte de la
multiculturalitat
Partim del fet que la diversitat és positiva i necessària per al progrés social. Fins ara no
ha estat així. Massa vegades s’ha volgut que fóssim iguals en drets i iguals en trets,
com si les nostres llengües romàniques no ens permetessin distingir entre el que en
anglès anomenen same (‘igual, idèntic’) de equal (‘equitatiu, amb igualtat de drets’).
Levi-Strauss, a Race et histoire (1952, citat a Delgado, 1996, p. 88), resumia molt bé
aquesta invitació a la diversitat:
És el fet de la diversitat que cal salvar, i no pas el contingut històric que cada
època li ha donat i que cap època pot perpetuar més enllà de si mateixa... La diversitat de les cultures és al darrere nostre, al nostre voltant, davant nostre. L’única
exigència que podem fer valer, pel que fa a la diversitat, és que es realitzi sota unes
formes cadascuna de les quals contribueixi a augmentar la generositat de les altres.

Hi ha un lligam clar entre la identitat i la immigració. I partim que els immigrants es queden, no són en llur majoria Gastarbeiter (o treballadors convidats) com
en l’Alemanya dels seixanta. Les nacions minoritzades necessiten immigrants per
ocupar alguns sectors laborals o per equilibrar la baixa natalitat. En atencions geriàtriques són immigrants sobretot llatinoamericans els qui tenen cura dels nostres ancians dependents. Val a dir que la majoria de les vegades ho fan en llengua castellana.
Podem ben dir: «Tingues cura del tercer món, que després, quan siguis vell, serà ell
qui tindrà cura de tu.» El Pla de Ciutadania i Immigració (2005-2008) de la Generalitat
de Catalunya proposava set premisses per a la política immigratòria:

001-200 Multiculturalitat

126

23/1/07

09:21

Página 126

LA MULTICULTURALITAT I LES LLENGÜES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reconeixement de la diversitat cultural.
Drets humans i respecte de la dignitat de la persona.
Universalitat de les polítiques públiques i respecte dels drets individuals.
Estabilitat i cohesió de la societat catalana.
Defensa de la llengua catalana com a llengua de la ciutadania resident.
Coordinació, cooperació i responsabilitat.
Política d’integració amb base europea.

Zapata-Barrero (2006, p. 83) adverteix del risc sociolingüístic i polític que comporta la immigració llatinoamericana: «El procés nacionalista pot veure’s afectat de
forma molt contundent pel procés d’immigració de llengua castellana (principalment procedent de països de l’Amèrica Central i del Sud) sense una acció política estratègica.»
Zapata-Barrero (2006, p. 13-14) enumera set premisses des de les quals s’aborda el
tema de la immigració en termes de gestió de la identitat:
1. L’acomodació dels immigrants suposa una doble transformació: la identitat
dels immigrants i la de la societat d’acollida. És el principi de reciprocitat, el nucli de
la interculturalitat.
2. Cap dels arguments que es donin no pot vulnerar els valors liberals i democràtics.
3. Parlem de la cultura pública comuna, que és el que pot legitimar les polítiques.
4. Les demandes dels immigrants i les de les nacions minoritzades són en principi conflictives, ja que els immigrants tendiran a integrar-se a la cultura majoritària.
La qüestió és fins a quin punt es pot aconseguir que la immigració esdevingui una
font per al propi desenvolupament nacional. Aleshores la minoria nacional pot esdevenir minoritària en el seu propi territori i ser cada vegada menys present en la
vida pública.
5. Per a comunitats minoritzades (en graus molt diversos) com la flamenca, la
quebequesa o la catalana, el vincle directe entre les polítiques d’immigració i la comprensió de la comunitat política és vital. Parlar de gestió de la immigració significa
parlar dels fonaments que legitimen les demandes d’autogovern.
6. Cal reflexionar fins a quin punt la nació minoritzada és capaç de ser ella mateixa multicultural. La lluita per l’autenticitat dels grups nacionals, des del seu inici
en el segle XIX, ha portat a l’afany d’aconseguir societats unificades, compactes, en relació amb els altres. Aquest somni de societats compactes és no sols indesitjable, és ja
impossible.
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7. Una noció que serveix per descriure la situació no és tant la de desigualtat,
sinó la de desavantatge. Aquesta situació de desavantatge es produeix per raons diferents per als immigrants i per a les nacions minoritàries. Del que es tracta és de saber
també si aquesta situació empitjora en vincular-se tots dos o no és així.
Examinem breument les respostes de dues nacions minoritzades occidentals davant la multiculturalitat: el Quebec i Flandes. En tots dos casos la immigració es
planteja en societats on es planteja una doble pertinença: la de la comunitat política
majoritària estatal i la de la comunitat expressada per la nació minoritzada.
Will Kymlicka (2003, p. 25) parteix del punt de vista que una nació minoritzada
que busca mantenir el que ell anomena la seva «cultura societal» distinta ha de tenir
control sobre les polítiques d’immigració. Una cultura societal és «a territoriallyconcentrated culture, centred on a shared language which is used in a wide range of
societal institutions, in both public and private life (schools, media, law, economy,
government, etc.). I call it societal culture to emphasize that it involves a common
language and social institutions rather than common religious beliefs, or personal
lifestyles».1

5.1. El Quebec
Al Quebec, amb importants competències polítiques en immigració, es viu la immigració com una oportunitat, ja que s’intenta que aquesta s’incorpori majoritàriament al grup nuclear del país, el francòfon. Dos exemples de dues actuacions en pro
del francès. D’una banda, recordem que al Quebec hi ha escoles i universitats separades, unes en llengua anglesa i d’altres en llengua francesa. Els infants nouvinguts,
per exemple, han d’incorporar-se a l’escola francòfona. D’altra banda, el Govern
quebequès encoratja la immigració de països francòfons. La política quebequesa
dóna un pes preponderant al francès com a llengua d’ús públic cívic, alhora que respecta la gran diversitat de llengües en el món privat, amb la consegüent diversitat
d’actituds i de lligams envers la llengua francesa. El que es volia evitar (i s’ha aconse1. Una cultura societal és «una cultura concentrada territorialment, centrada en una llengua compartida que s’usa en un ample abast d’institucions, tant en la vida pública com privada (escoles, mitjans
de comunicació, pret, economia, govern, etc.). L’anomeno cultura societal per emfasitzar que significa un
llenguatge comú i insitucions socials més que no pas creences religioses comunes o estils de vida personals».
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guit en gran part) és que els nouvinguts s’incorporessin al món anglòfon. Així mateix, recordem que la ben coneguda Llei 101, del 1977, dóna un paper central al
francès com a llengua de treball. Aquest model planteja la inclusió del nouvingut
per integració: el francès es considera la marca identitària primera dins d’una societat ja plural, en què els immigrants poden aportar elements. La cultura quebequesa
no és una pàgina blanca ni una pàgina acabada, sinó una pàgina que s’està escrivint.
El model quebequès és liberal, inclusiu i integracionista, que vol fer perdurar un
patrimoni comú i permeable a les identitats múltiples i diverses dels nouvinguts.
L’Estat no és de cap manera neutral en la seva política lingüística. El que sí que es
propugna és una reciprocitat, un mutu reconeixement, entre les diferents cultures,
sobre la base, tanmateix, d’una cultura comuna. Els quebequesos, per assegurar la
continuïtat de la cultura i la llengua pròpies dintre un continent abassegadorament
anglès, han d’establir una vigilància contínua perquè no es perdi l’hegemonia del
francès. Així, a Mont-real, la metròpoli del Quebec francòfon, per exemple, cal vetllar perquè els immigrants optin pel francès. I aquesta vigilància corre el risc d’esdevenir antipàtica. En canvi, a Toronto, la gran metròpoli anglòfona, malgrat la gran
diversitat de cultures d’origen (la meitat de la població no ha nascut al Canadà), el
comú denominador és sempre i de manera indiscutida l’anglès.
Políticament, el moviment sobiranista quebequès està escorat a l’esquerra. El PQ
s’aproxima als plantejaments d’ERC.

5.2. Flandes
A Flandes, l’experiència històrica del nacionalisme flamenc ha estat diferent que al
Quebec i ha donat com a resultat reaccions diferents envers la immigració. Recordem que el moviment flamenc actual, amb importantíssimes competències de sobirania, és fruit d’una llarga marxa contra el domini francòfon arreu de Bèlgica. El resultat d’aquest plantejament és una visió etnicista: els grups immigrants són
percebuts com a grups ètnics diferents i separats del grup troncal flamenc. Hi ha por
del que en alemany anomenen überfremdung (una immersió produïda per l’abassegadora presència d’estrangers) i pesen molt els partits d’extrema dreta, dels quals el representant més conegut és el Vlaams Blok, ara anomenat Vlaams Belang. Malgrat
aquests partits d’extrema dreta (recordem l’alta votació al partit Vlaams Belang en
les recents eleccions belgues), hi ha una certa multiculturalització a Flandes.
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6. Sortides a l’atzucac
La immigració és un procés costós, dur. L’aculturació, l’apropiació d’una nova cultura és complex i dolorós. Els grans relats sobre la immigració, començats en els anys
trenta, ens ho relaten molt bé: la vulnerabilitat de l’immigrant és evident. Recordo,
per exemple, The Polish Peasant in Europe and America (El camperol polonès a Europa i a Amèrica),
de Thomas i Znaniecki, un clàssic de la sociologia de la immigració que va atreure
molt l’atenció dels sociòlegs catalans en els seixanta, perquè aquests estaven amoïnats per entendre què estava passant al país. L’adquisició d’una nova llengua és normalment un dels components d’aquesta immigració i també té un preu molt alt.
Aconsello (aniria bé que es traduís) el deliciós llibre d’Eva Hoffman Lost in translation: A
life in a new language (Penguin, 1989), que relata els mil detalls i matisos que aprèn una
noia jueva polonesa, la mateix autora, que passa a viure al Vancouver anglòfon des
de la seva Polònia natal. Davant les barreres idiomàtiques, una opció és esforçar-se
per obrir-se al nou món, com fa Eva Hoffman, o bé tancar-se. Un tercer autor polonès, el gran periodista Ryszard Kapuscinski, ens descriu molt bé com l’immigrant
corre el risc de tancar-se quan s’ha d’enfrontar amb l’alteritat:
De sobte, em vaig sentir atrapat en un parany, acorralat. Acorralat per la llengua. En aquell moment la llengua em va semblar una cosa material, proveïda d’una corporeïtat física, un mur que tot d’una sorgeix al camí i ens barra el pas, tanca
el món i ens hi veda l’accés. En aquella sensació hi havia quelcom de desagradable i
humiliant. Potser això explica per què l’home experimenta por i inseguretat, per
què s’eriça alerta i recelós quan es troba per primera vegada davant d’una persona
o d’una cosa estranya. ¿Quines conseqüències tindrà aquesta trobada? ¿Com s’acabarà? Val més no córrer riscos i no sortir de la closca segura del món nostrat! Val
més no treure el nas més enllà de la cleda!

No pretenc donar un solucionari a aquest desafiament de la interculturalitat
que fins ara he presentat. El que faig a continuació és donar les respostes que hi han
donat dos autors ben diferents, amb perspectives diferents: Maalouf i Beck.

6.1. El joc de les identitats
Una primera resposta a aquest multiculturalisme és la donada pel llibre de considerable èxit d’Amin Maalouf (1998) amb el títol ben eloqüent de Les identitats que maten,
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que segons confessa ell mateix duia el subtítol: Com domesticar la pantera?, escrit després
del desastre de la Guerra Civil de l’ex-Iugoslàvia. En general, Maalouf, un cristià libanès afincat a París, és a dir un exiliat d’un país delmat per la Guerra Civil i el conflicte amb Israel, desconfia profundament de les lluites per les identitats. Ell és un
personatge fronterer, dels que ell mateix afirma que «poden jugar un rol per teixir
lligams, dissipar malentesos». Com ell afirma «on ne sait jamais où s’arrête la legitime affirmation de l’identité» (p. 46). Maalouf es refereix directament a les revenges
identitàries: «tota pràctica discriminatòria és perillosa, fins i tot quan s’exerceix a favor d’una comunitat que l’hagi soferta» (p. 195). Totes les doctrines poden «derrapar», totes poden ser pervertides. D’acord amb Delgado (com vèiem més amunt),
Maalouf nega que hi hagi identitats essencialistes, un fons identitari, sinó que tots
som un feix d’identitats múltiples. Tothom és minoritari en algun tret i cada vegada
més hi ha més gent que es pot sentir immigrant: l’univers on vivim no és semblant a
la nostra terra d’origen i cada vegada sentim més que la nostra identitat, tal com la
imaginàvem des de la infantesa, està amenaçada. Identitat és allò que fa que cadascú no
sigui idèntic a qualsevol altra persona, és a dir, una combinació única. Una identitat
és «un dessin sur une peau tendre, qu’une seule appartenance soit touchée et c’est
toute la personne qui vibre» (p. 37). Les amenaces que poden rebre les identitats són
especialment fortes quan la modernitat uniforma. Perquè una persona es pugui sentir còmoda en el món d’avui, no ha de sentir-se obligada a abandonar la seva llengua
identitària. Un ha d’apropiar-se de la modernitat, no tenir sempre la impressió de
manllevar dels altres
Aquestes prevencions envers la concepció tribal de la identitat porten més aviat
a una visió republicana a la francesa de la identitat. De tota manera, Maalouf apunta
un element no present en el republicanisme francès que és monològic culturalment: el principi de la reciprocitat i la invitació al manteniment de la diversitat. Una
excel·lent citació convida a la igualtat entre les llengües (p. 60):
Si aquell del qual estudio la llengua no respecta la meva, parlar la seva llengua
cessa d’ésser un gest d’obertura, esdevé un acte de vassallatge i de submissió. En
canvi, cal un combat contra la uniformitat, perspicaç, exigent, selectiu, sense pors
excessives i constantment obert a l’avenir.

Massa sovint les llengües centrals de la humanitat (l’anglès, el francès, el castellà...) se’ns imposen, ens hi obliguen. Com es pot estimar allò que no s’ha pogut
triar lliurement?
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El llibre conclou amb una crida. Tothom ha de poder identificar-se al país on viu
i al món d’avui. Les societats han d’assumir les pertinences múltiples que han forjat
llur identitat.

6.2. És possible un patriotisme cosmopolita?
Una altra resposta no és tan reticent a la lluita per les identitats. Més aviat el que fa és
impulsar un home (una persona) pertanyent a diferents àmbits de pertinença, una
persona diguem-ne glocal, per a la qual el tant... com substitueixi l’històricament dominant o... o. Ulrich Beck, en el seu assaig La mirada cosmopolita (2004), reivindica que s’esmicolin les velles distincions entre nosaltres i els altres, que s’abandonin els nacionalismes introvertits, que es volen blindar a l’exterior. La globalitat, la tenim a les nostres
llars, bé que conservem les inèrcies nacionals. El nacionalisme batega als cors, mentre que el cosmopolitisme encara està conceptualitzat, no viscut de manera interioritzada. El fracàs en l’aprovació de la Constitució europea va mostrar els límits encara del procés de globalització. Però l’esdevenir cosmopolita de la realitat es compleix
com a efecte col·lateral de decisions no conscients. El cosmopolitisme encara és suportat, no creat: és un cosmopolitisme encara deformat (p. 20):
Ni l’estat ni les nacions poden ja ordenar la vida i la convivència de les persones.
Toca a les persones cercar el propi camí i redefinir els propis interessos i els propis
vincles entre les ruïnes de les certeses.

La mirada cosmopolita significa que, en un món de crisis globals i de perills generals de la civilització, les velles distincions entre dintre i fora, entre nacional i internacional,
entre nosaltres i els altres perden el seu caràcter vinculant. Cal un realisme cosmopolita.
El meu barber de tota la vida, anomenat Bosch, ha afegit al seu cartell «since 1926»
per donar-li un toc internacional, que de tan pretenciós gairebé és pedant. Els anuncis de les grans marques comencen tots a incorporar fragments en anglès. Així, Lufthansa du el subtítol «There’s no better way to fly»; Nokia, «Connecting People»; Armand Basi, «Who wants to be conventional?», etc. Hi ha, doncs, un cosmopolitisme
banal. Fins i tot diversos anuncis ja s’emeten completament en anglès.
La mirada nacional és cega, exclou la mirada cosmopolita; la mirada cosmopolita inclou la mirada nacional. Evidentment cal escandallar: cal diferenciar entre el
cosmopolitisme emancipador i el cosmopolitisme despòtic.
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En aquest món globalitzat, el nomadisme i la diàspora hebreus, que havien estat
tan condemnats, esdevenen un avantatge.
Sempre, però, encara per a la majoria de la humanitat hi ha unes arrels des de les
quals s’estableix el diàleg amb la resta de l’espècie humana. Nussbaum (1996) descrivia molt bé com seria un món de «patriotes cosmopolites»:
Les persones acceptarien la responsabilitat ciutadana de vetllar per la cultura i
la política al lloc on viuen. Sens dubte molts decidirien passar la vida allà on s’han
criat, i aquesta és una de les raons per les quals es conserven i transmeten les pràctiques culturals locals. Però d’altres se n’anirien, i això significa que les pràctiques
culturals viatjarien també (com, d’altra banda, sempre han fet). El resultat seria un
món en què cadascuna de les formes locals de vida humana seria el resultat de processos d’hibridació cultural persistents a llarg termini.

Ara bé, aquests intercanvis, desitjables, no haurien d’amenaçar la continuïtat de
tot un grup cultural. No es pot demanar a un col·lectiu que estigui tan obert als altres
fins al punt que deixi de ser ell mateix. La precaució i tot el que calgui són necessaris
per impedir que les afirmacions de «nosaltres» esdevinguin exclusions «no als altres»
en les nostres societats cada vegada més heterogènies i complexes. Sovint als grups
minoritaris, a les nacions minoritzades, se’ls exigeix que es dissolguin, com si fossin els
únics obstacles per al diàleg intercultural. És bo el cosmopolitisme quan trenca l’agorafòbia i el tancament de perspectives d’algunes cultures locals, quan permet adonarse de les limitacions i les aportacions de la cultura d’origen. Però el cosmopolitisme és
negatiu quan esperona l’abandó d’aquesta cultura inicial. Aquest dilema entre la cultura pròpia minoritària, asfixiant i compacta, i la cultura més universal, pretesament
més oberta al món, està perfectament retratat en un diàleg al conte «Els morts», de
Dublinesos, de James Joyce, entre una independentista irlandesa, Miss Ivors, i el protagonista central, Gabriel Conroy. Ella li pregunta on passarà les vacances i Gabriel respon «incomodat» que havia pensat anar «a França o a Bèlgica o a Alemanya». I ella li
retreu: «I per què va a França i a Bèlgica en comptes de visitar el seu país?»
—Bé —va dir Gabriel—, en part és per a mantenir contacte amb les llengües i
en part per canviar.
—I no té una llengua pròpia per a mantenir-hi contacte, l’irlandès? —preguntà Miss Ivors.
—Bé —digué Gabriel—, si es tracta d’això, sap?, l’irlandès no és la meva llengua.
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Els seus veïns s’havien girat per escoltar l’interrogatori. Gabriel va mirar a dreta
i esquerra nerviosament i va intentar mantenir el bon humor sotmès a unes ordalies com aquelles que feien que el front se li enrojolés.
—I no té el seu país per a visitar —continuà Miss Ivors—, del qual no sap res, la
seva gent, i la seva pàtria?
—Oh, si li he de dir la veritat —retorquí Gabriel en sec—, estic tip de la meva
pàtria, tip!
(Trad. catalana de Joaquim Mallafrè, EDHASA, 1988, p. 195.)

També alguns intel·lectuals catalans estan tips de la seva terra catalana i es lliuren de ple a l’espanyolisme més abrandat. Jo defenso un cosmopolitisme o un europeisme, si voleu, amb els peus ben a terra, un gira al món però torna al Born. Com
deia molt gràficament Gilbert K. Chesterton, cal tenir casa per tenir finestres al món
(recollit a Cardús, 1996):
[...] és bonic que una casa tingui finestres i que tingui finestres grans, molt
grans; és molt bonic poder veure a fora i que entri la llum. Però si les finestres fossin
tan grans, el problema és que no tindríem casa. Perquè tinguem finestres convé
que hi hagi casa. L’obertura té un límit: per ser oberts hem de poder tancar. Per
tant, i aplicant la reflexió al nostre cas [...]. Obertura sí, però obertura des del reconeixement dels propis límits. Obertura cap a fora, però sabent on és dins, que és dir
sabem on som. Aquesta societat a la intempèrie és precisament la que desperta pors
extraordinàries i la que crea conflictes immensos.

7. Conclusions
He descrit els principals reptes que planteja el desafiament de la interculturalitat i algunes respostes que s’hi han donat. La interculturalitat a Catalunya té aspectes comuns a moltes zones d’Europa i del planeta (la gestió de l’alteritat i de la diversitat)
però en té d’especials perquè s’afegeix a un moviment de recuperació i de defensa de
la identitat, un component important del qual és la mobilització per la llengua pròpia del territori. En aquest context es corre el risc d’estigmatitzar el nouvingut com a
responsable de les limitacions (ja existents). La por genera monstres.
Acabo amb algunes notes que conviden a noves recerques, a noves indagacions.
L’aspiració hauria de ser construir un demos prou heterogeni per acceptar l’heterogeneïtat i suficientment unificat per garantir l’estabilitat, la coherència, el benestar i la
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convivència pacífica (Pardos-Prado, 2006, p. 42). Cal apaivagar les múltiples incerteses de les societats complexes.
1. Es fa urgent conèixer les percepcions de la població envers la immigració, per tal
de poder preveure possibles situacions conflictives: l’immigrant, sobretot si és de cultures molt allunyades, esdevé amb facilitat un boc expiatori. Així mateix, és necessari
resseguir el discurs de la immigració i sobre la immigració. Es reserva el mot immigrant a
aquells que han abandonat un territori en condicions precàries, de tal manera que els
nouvinguts poden ser segmentats en funció de l’ordre d’arribada. Fins a quin punt la
població manté el somni (ja impossible) d’una societat compacta, força homogènia?
2. Així mateix, es fa urgent aplegar i fer circular la ja llarga llista d’experiències
d’ensenyament del català per a nouvinguts. En destacaria les activitats proposades
per Martínez i Nussbaum (2006). Aquestes autores proposen, en el cas de les parelles
lingüístiques, els objectius per als autòctons i per als al·lòctons que segueixen. Per a
l’alumnat autòcton:
— Actuar com a agent integrador.
— Comprendre fenòmens d’immigració.
— Conèixer altres realitats socials, històriques, geogràfiques i lingüístiques.
— Practicar l’ús del català en contextos no acadèmics.
— Reflexionar sobre els propis coneixements en llengua catalana i els fenòmens lingüístics.
— Modificar els hàbits d’ús interpersonal del català.
— Practicar la construcció d’un tipus de text escrit (informe).
— Establir contactes personals i afectius amb nois i noies del centre.
Els objectius de l’al·lòcton són complementaris dels de l’autòcton:
— Augmentar les oportunitats d’integració.
— Accedir a nous coneixements respecte de la realitat de Catalunya i de la cultura escolar.
— Millorar la competència comunicativa oral en català.
— Augmentar els coneixements explícits en llengua catalana.
— Reflexionar sobre els propis processos d’aprenentatge del català, sobre les
mancances, les dificultats i els avenços.
— Augmentar la disposició per emprar el català en qualsevol context.
— Establir contactes personals i afectius amb nois i noies del mateix centre.
Observem que, a més dels objectius d’augment de competència, n’hi ha que
plantegen un canvi en les normes d’ús.
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Es fa urgent posar les condicions perquè els barris i les feines no siguin llocs aïllats on s’apleguen els immigrants. No debades la integració cultural és impossible
sense un mínim d’integració socioeconòmica. Carbonell (a Vila, 2006, p. 156) ens recorda que per a l’aprenentatge de la llengua és fonamental que les relacions socials
donin accés a interaccions en català:
Crec que només la integració possibilitarà que les persones nouvingudes utilitzin la nostra llengua, i difícilment al revés. Raó per la qual no puc estar d’acord
amb l’afirmació tan estesa a casa nostra que diu que «el català és la porta d’accés a la
integració». El català no en pot ser la porta d’accés, ja que això voldria dir deixar a
fora aquells i aquelles que encara no el parlen, la qual cosa aniria en contra dels
nostres interessos perquè impossibilitaria, precisament, un aprenentatge que requereix motivació, empatia, desig de comunicació, contextualització, etc. Amb qui
practicaran el català si els deixem a fora? Només amb el mestre i els altres aprenents? El català ha de ser, d’acord amb el símil anterior, la sala d’estar, la cuina, el
passadís, el menjador, el dormitori, etc., de la integració. I, fins i tot, la comuna!
stricto sensu, és a dir, el lloc de tots.

3. Ara per ara el model de política multicultural més adequat per al català és el
quebequès, amb una llengua pública comuna al costat d’un respecte escrupolós per
totes les altres llengües i cultures. En aquesta política es mira de no encapsular cada
grup ètnic en la seva cel·la, un dels riscos de les polítiques anomenades multiculturals.
4. Cal, sobretot, un esforç d’imaginació perquè la intel·ligència pugui actuar raonadament sobre l’experiència.
En primer lloc, cal una lluita ideològica constant per esborrar les velles però vigents ideologies contra la diversitat. Encara la diversitat cultural pateix un greu
descrèdit. És l’antic i venerable discurs de Babel, segons el qual la pluralitat és un obstacle per al progrés, segons el qual aquest increment de la pluralitat duria inexorablement a la conflictivitat social. En canvi, caldria tenir clar precisament el contrari:
la diferenciació cultural garanteix millor l’organització i la comunicació. Les campanyes d’interculturalitat obliguen, doncs, a [re]pensar els costums, fins aleshores
evidents, de la societat receptora. I la societat catalana no hi està acostumada.
En segon lloc, cal repetir que, en aquest context, la llengua catalana és fràgil socialment. Els seus reptes actuals (dissolució, devaluació, desintegració, divisió, desaparició, desmobilització) poden ser agreujats o millorats per l’afluència de nova població a les nostres terres. De la nostra capacitat d’acció amb intel·ligència depèn que
el desafiament de la interculturalitat sigui una oportunitat o una amenaça. De la
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nostra capacitat d’acció amb intel·ligència depèn que la interculturalitat sigui un
conflicte desbordat o un conflicte assumible.
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Una, dues... moltes?
Llengües inicials i transmissió lingüística a Catalunya
F. Xavier Vila
Professor titular de la Universitat de Barcelona
i membre de la xarxa CRUSCAT

Introducció
Les noves onades immigratòries dels darrers anys han trasbalsat un panorama demolingüístic que hom creia conèixer amb certa profunditat. En aquest article revisarem
algunes de les principals tendències demolingüístiques que estan operant en aquests
moments a Catalunya per tal d’entendre quina és la situació de les llengües al nostre
país i quina pot ser-ne l’evolució en un futur immediat. Concretament, als pròxims
apartats repassarem l’evolució de les llengües inicials de la població resident a Catalunya; l’evolució de les llengües inicials entre els autòctons; les dinàmiques de transmissió lingüística intergeneracional; l’evolució del coneixement del català, i algunes
de les línies de futur que poden entreveure’s en les dinàmiques de naixements dels
darrers anys.
La major part de les dades que analitzarem en aquest treball provenen de l’Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya 2003 (EULC 2003), una iniciativa de recerca sobre
els usos integrada en el sistema d’estadístiques oficials de la Generalitat i que fou explotada al llarg dels anys 2004 i 2005 per un equip del qual formava part l’autor d’aquestes línies (Torres [coord.], 2005).

Les llengües inicials d’un país d’immigració
D’acord amb les dades de l’Estadística sobre els usos lingüístics a Catalunya (EULC 2003), la
d’abast més gran feta fins ara al nostre país (Torres [coord.], 2005), el castellà és
la llengua inicial, és a dir, la llengua apresa a casa de petit, amb els pares, de la majoria
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de la població resident a Catalunya. Concretament, el castellà és la llengua inicial del
53,5 % d’aquesta població, mentre que el català ho és del 40,4 % i un 2,8 % es declara
bilingüe inicial català-castellà. A la mateixa enquesta, un 3,3 % declara haver après en
primer lloc una altra llengua o combinació de llengües, com ara català i francès o
castellà i àrab (Fabà, 2005, p. 56).1 En altres paraules, a Catalunya podem parlar de dos
grans grups de llengua inicial o primera (catalanoparlants i castellanoparlants), d’un
petit segment de bilingües inicials, intermedis entre els dos grups majoritaris, i de
nombrosos grupets d’al·loglots sense prou entitat per a aparèixer per separat però
prou rellevants en conjunt per a ser tinguts en compte.
Podem desglossar aquestes dades per franges d’edat, i el resultat és el que apareix
al gràfic 1. En aquest gràfic s’hi veu com la configuració demolingüística que acabem
de descriure es reprodueix al llarg de la major part de la piràmide d’edat. Hi ha, però,
un matís important: entre les persones de més de seixanta-nou anys, els catalanoparlans són majoritaris.
GRÀFIC 1
Llengua inicial de la població a Catalunya. Xifres absolutes en milers. EULC 03
De 85 anys i més
De 80 a 84 anys
De 75 a79 anys
De 70 a74 anys
De 65 a 69 anys

Llengua inicial
ns/nc

De 60 a 64 anys

Llengua inicial
Altres llengües i
combinacions

De 55 a 59 anys
De 50 a 54 anys

Llengua inicial
Català i Castellà

De 45 a 49 anys
De 40 a 44 anys

Llengua inicial
Castellà

De 35 a 39 anys
De 30 a 34 anys
De 25 a 29 anys
De 20 a 24 anys
De 15 a 19 anys
0

50

100

150

200

250

300

350

1. A causa de la metodologia, l’EULC 2003 no recollí adequadament la presència de les darreres
immigracions, sobretot no hispanòfones, per la qual cosa les dades infravaloren en alguns punts —probablement en dos o tres— la presència de les llengües inicials altres que el català i el castellà a la societat
catalana (Payrató i Vila, 2004; Torres, 2005a).
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De fet, el gràfic anterior permet una perspectiva evolutiva de la llengua inicial
dels residents a Catalunya. Al gràfic s’hi constata que la diferència entre catalanoparlants i castellanoparlants inicials és lluny de ser estable. Aquesta diferència, que, com
hem vist, és favorable primer per al català i per sota dels setanta passa a ser-ho per al
castellà, creix a partir de les generacions més grans i assoleix el punt màxim entre els
nascuts durant el tardofranquisme i la primera transició. Es tracta d’una evolució directament lligada a l’arribada a Catalunya de centenars de milers d’immigrants hispanòfons al llarg del segle XX, amb unes taxes de natalitat considerablement més altes que les de la població autòctona. Ara bé, a partir de l’estancament de la
immigració a mitjan anys setanta, i amb la igualació progressiva de les taxes de natalitat i la barreja amb la població d’origen autòcton, la diferència entre el castellà i el
català com a llengua inicial dels residents a Catalunya s’ha anat reduint fins al punt
que, entre els més joves, els contingents de parlants inicials de castellà i de català
quasi s’han igualat (Torres, 2005b).
El gràfic també permet una lectura de grups lingüístics més menuts. D’una banda, el pes dels bilingües familiars català-castellà és superior entre les generacions més
joves, segurament com a conseqüència del procés d’ascens i d’integració social i geogràfica dels descendents de les immigracions del segle XX en el si de la comunitat
d’acollida. En canvi, aquesta tendència no s’observa, si més no amb claredat, en el
grup de les altres llengües i combinacions de llengües. De fet, en la franja d’edat més
baixa (de quinze a dinou anys) els resultats d’aquest subgrup són inferiors als de les
cohorts superiors. Les raons per a aquesta evolució poden ser diverses, però probablement es poden sintetitzar en dues de principals. En primer lloc, cal tenir present
que els iniciadors dels processos migratoris són, per definició, persones en edat de
treballar i, per tant, més aviat majors d’edat. I, en segon lloc, cal tenir molt present
que les taxes de reproducció de les llengües immigrades sovint són limitades. Encara que en referir-se a les grans immigracions del segle passat hom tendeixi a evocar
les onades murcianes, andaluses i extremenyes, cal recordar que en les immigracions
espanyoles hi hagué contingents considerables de persones provinents de territoris
amb llengües pròpies altres que el castellà, sobretot de Galícia.2 Ara bé, la majoria
d’aquests al·loglots inicials avui se situen en franges d’edat adultes i grans, i no han
transmès la llengua als fills. Així, dels quaranta-vuit parlants de gallec seleccionats
2. De fet, els gallecs, amb els arabòfons i els amazigòfons, formen una de les tres minories lingüístiques principals de Catalunya, per bé que siguin molt menys visibles i molt més envellits que els altres
dos grups.
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aleatòriament en la mostra de l’EULC 2003, només dos van declarar parlar en gallec
als fills, cinc deien que hi parlaven en castellà i una altra llengua (presumiblement el
gallec) i dos més en castellà, gallec i català. En altres mots, només un migrat 19 % dels
gallecs, el col·lectiu al·loglot més important a Catalunya fins fa molt pocs anys, traspassa la llengua inicial als fills,3 sola o acompanyada, contra un 58 % que parla en castellà als fills i un 21 % en català.4 Així, els al·loglots detectats en les generacions més
joves no són autòctons, sinó essencialment persones nascudes fora de Catalunya.

Les llengües inicials dels nats a Catalunya
El cas dels gallecs a Catalunya ens duu naturalment a plantejar-nos quin és el comportament demolingüístic de la població nascuda en aquest territori. De fet, un dels
elements centrals per a entendre l’evolució demolingüística d’una societat és distingir adequadament les tendències que es registren entre les persones nascudes i socialitzades al mateix territori i les que són conseqüència dels fluxos de població, tant positius com negatius. Per a il·lustrar-la podem servir-nos del gràfic 2.
La primera de les constatacions que permet fer el gràfic podria semblar una mera
curiositat històrica, però no ho és en absolut, i té a veure amb la posició del català
com a única llengua inicial dels autòctons fins a dates molt properes. De fet, tot fa
pensar que Catalunya ha estat un país etnolingüísticament homogeni fins a començament del segle XX, abans de les grans immigracions contemporànies (Cabré,
1999). Com a mínim, no gaire més heterogeni que Castella o Andalusia. Les persones
nascudes a Catalunya han estat, de manera pràcticament general, catalanoparlants
inicials, i un cop expulsats els arabòfons que podien romandre al país després de la
conquesta cristiana de l’edat mitjana, els parlants d’altres llengües només han constituït uns percentatges molt minsos de la població total, normalment forasters que
semblen haver-se assimilat totalment, fins al punt que no han quedat bosses de parlants inicials de cap altra llengua. Aquesta dada és tan contundent i incontrovertible
que encara la reflecteixen les enquestes fetes després de l’any 2000, com és l’EULC
2003. N’hi ha prou de donar un cop d’ull a les primeres barres del gràfic 2, on hi ha
3. Dels quals no sabem, a més, si viuen a Catalunya o si van restar o retornar a Galícia, és clar.
4. La qual cosa no impedeix que un percentatge d’aquests fills de gallecs hagi après més o menys
aquest idioma en les estades amb familiars a Galícia o, fins i tot, en cursos específics en centres gallecs.
De tota manera, ja no es tracta de la llengua inicial.
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distribuïdes, segons la llengua inicial, les persones de més edat nascudes a Catalunya,
per a comprovar que els castellanoparlants inicials nascuts a Catalunya són pocs:
menys del 6 % entre els més grans de vuitanta-cinc anys; si a més es té en compte que
pràcticament el 80 % dels nats a Catalunya no catalanoparlants ni bilingües de setanta-cinc o més anys eren fills de pares nascuts fora de Catalunya,5 és a dir, que són segones generacions, s’entén fins a quin punt la presència de castellanoparlants inicials nascuts a Catalunya és un fenomen històricament recent, lligat amb les immigracions
del segle passat.6 Una dada, segurament més transcendent del que alguns voldrien
admetre, per a entendre el funcionament de les llengües al llarg del segle.
GRÀFIC 2
Llengua inicial dels nats a Catalunya segons grups d’edat quinquennal. Percentatges. Font: EULC 03
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5. Tots dos progenitors de fora: 62 %; un de nascut a fora, l’altre a Catalunya: 17 %.
6. Entenc que aquesta afirmació —que la llengua inicial i, per extensió, l’única llengua quotidiana de la immensa majoria de la població de Catalunya fins al segle XX ha estat el català— no hauria de
ser més que una constatació objectivament trivial en referència al nostre passat. Malauradament, hi ha
com a mínim dues grans línies de discurs publicat que, a còpia de repetir-se, arriben de vegades a ocultar-ne l’evidència. La primera d’aquestes línies deriva de la retòrica renaixentista. De tant insistir en el
tòpic —no per inexacte menys repetit— que durant la decadència el català havia quedat «reclòs en
l’àmbit familiar», hom ha acabat generant una imatge fictícia de la societat catalana, com si aquesta, pel
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La segona constatació del gràfic té a veure, com no podia ser altrament, amb el
fenomen sociolingüístic principal del segle passat: l’aparició d’un col·lectiu creixent
de persones nascudes a Catalunya que tenen el castellà com a llengua inicial. Igual
com al primer gràfic, hom percep en el segon un procés pel qual el castellà passa de
ser pràcticament negligible com a llengua inicial dels autòctons a ser la llengua inicial més freqüent en les generacions del tardofranquisme i principi de la transició. A
partir d’aleshores, pràcticament s’equiparen en efectius com a conseqüència de la reducció del diferencial natalici.
Ara bé, a diferència d’allò que s’esdevé amb la llengua inicial dels residents a Catalunya, a hores d’ara el català continua essent la llengua àmpliament majoritària
dels nats a Catalunya, si més no si tenim en compte la població de quinze i més anys.
Aquesta posició es deu en bona part al predomini del català en les generacions de
més edat, però no pas de manera exclusiva. En termes diacrònics, el català va perdre
la condició de llengua inicial majoritària entre els nascuts a mitjan anys seixanta,
com a conseqüència de no adoptar el català com a llengua amb els fills per part de les
grans onades immigratòries dels anys cinquanta i seixanta. Ara bé, igual com vèiem
amb el conjunt de la població, d’ençà de mitjan anys setanta es detecta una recuperació del pes del català que fa que, vint anys després, els catalanoparlants i castellanoparlants inicials estiguessin quasi igualats pel que fa als nascuts a Catalunya. Una
tendència que, segons fan pensar alguns indicis, es degué mantenir com a mínim durant una dècada més.
El gràfic 2 confirma igualment les dades exposades a l’apartat anterior en relació

mer fet de la unió dinàstica o de l’annexió de facto a Castella el 1714, hagués passat a funcionar en l’idioma
de la cort en pràcticament tots els àmbits de la vida social, amb l’única excepció d’algunes expansions
sentimentals i casolanes. La segona de les línies discursives que enterboleixen una comprensió adequada de la història lingüística catalana és la generada pel nacionalisme espanyol de matriu castellana. Al
llarg de les darreres dues dècades, i en un exemple paradigmàtic de la reconstrucció selectiva del passat
que practiquen els nacionalismes denunciada per Eric Hobsbawm i Benedict Anderson, diversos autors
com el finat Juan Ramón Lodares (2000) o Miquel Porta Perales s’han aplicat a elaborar un relat de la
història lingüística de Catalunya que encaixés millor amb la reivindicació del castellà com a «llengua
pròpia» present històricament al país en termes quasi d’igualtat amb el català, una relat que el mateix
Porta Perales ha sintetitzat darrerament a («Nuestro castellano de siempre» ABC 25/VIII/2006; podeu llegir l’article a diverses pàgines d’activisme etnolingüístic, com ara http://nacionalismo.blogs.com/byebyespain/
2006/08/la_lengua_del_o.html. No cal dir que la realitat demolingüística exposada resulta molt aclaridora
de la manca de fonament d’aquestes pretensions, perquè deixa fora de dubte que el castellà ha estat fins
al segle XX una llengua demogràficament irrellevant a Catalunya.
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amb la manca de vitalitat de les llengües altres immigrades al llarg del segle XX. D’acord amb les dades exposades, les llengües altres que el català i el castellà que arriben
al llarg del segle XX no es reprodueixen en les generacions de nats a Catalunya, si més
no fins als anys noranta. Certament, el cas dels gallecs es pot considerar en certa manera particular, ja que es tracta d’una llengua fortament minoritzada que rep una
fortíssima pressió substitutòria, ja al país d’origen, precisament, cap al castellà. Però
el cert és que aquestes llengües quasi no tenen presència com a llengua inicial dels
nats a Catalunya.

Les dinàmiques de transmissió intergeneracional de les llengües
La reproducció intergeneracional d’una llengua fora de la societat d’origen requereix una sèrie de condicions aparentment difícils d’assolir. En termes generals, cal l’existència d’una comunitat prou nombrosa i ben cohesionada, la construcció d’uns
límits intergrupals difícils de franquejar i un fort compromís amb la llengua per part
dels parlants. Aquestes condicions només semblen donar-se quan la percepció de
rendibilitat supera de llarg els costos de la reproducció, i tot fa pensar que cap de les
llengües altres no ha reeixit fins ara a construir-les a Catalunya. La qual cosa, d’altra
banda, no resulta cap novetat, atès que la reproducció intergeneracional del multilingüisme derivat de la immigració en societats postindustrials és més l’excepció que
la norma.
Sigui com sigui, la comparació entre les llengües inicials dels nats a Catalunya i
dels residents en aquest país ens porta cap a l’anàlisi dels fluxos i les transferències entre subgrups lingüístics pel que fa a la transmissió lingüística intergeneracional. Això
és precisament el que intentem reflectir al gràfic 3.
D’acord amb les dades de l’EULC 2003, podem distingir tres línies de comportament en la transmissió lingüística intergeneracional:
— Pel que fa als dos grups quantitativament més importants (catalanoparlants
i castellanoparlants), hi ha una tendència majoritària a transmetre al fill la llengua
inicial pròpia. Ara bé, es detecta una diferència significativa entre tots dos: les persones de llengua inicial catalana diuen que transmeten el català als fills de manera gairebé categòrica; en canvi, un percentatge significatiu de castellanoparlants declara
transmetre el català als fills, sol (17,7 %) o acompanyat del castellà (11,5 %).
— En segon lloc, els bilingües inicials català-castellà es decanten majoritàriament pel català a l’hora de parlar amb els fills (66,3 %).
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GRÀFIC 3
Població de Catalunya. Llengua amb el conjunt dels fills segons la llengua
emprada amb el conjunt dels progenitors. 2003
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GRÀFIC 4
Població de Catalunya. Llengua amb el conjunt dels progenitors i el conjunt dels fills. 2003
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— Finalment, tal com hem vist anteriorment amb el cas del gallec, les persones
amb una llengua inicial altra que el català, el castellà o el català-castellà tenen comportaments heterogenis, però a) no transmeten majoritàriament la llengua inicial, i b), en termes generals, tendeixen a transmetre més el castellà (sol o acompanyat) que el català.
La suma dels comportaments descrits es tradueix en una dinàmica doble, que no
deixa de ser complexa: d’una banda, el català no sols reté les noves generacions, sinó
que fins i tot atreu contingents provinents sobretot dels bilingües, els castellanoparlants, i, en força menor part, els altres; d’una altra, el castellà s’interposa poderosament
entre les llengües altres i el català, i acreix els efectius amb fills d’al·loglots. Presos en
conjunt, els comportaments descrits tenen una repercussió moderadament positiva
per a la llengua catalana. Així, tal com vèiem anteriorment, la llengua inicial —normalment coincident amb la parlada amb els progenitors— dels residents a Catalunya és majoritàriament el castellà; en canvi, la llengua més triada per a parlar amb els
fills és el català (vegeu el gràfic 4).
Val a dir que aquesta evolució favorable per al català no és privativa de la transmissió intergeneracional. De fet, l’anàlisi del que hom denomina llengua d’identificació,
és a dir, la llengua declarada per l’enquestat a la pregunta «Quina és la seva llengua?»,
mostra uns fluxos entre grups similars als detectats.7 D’acord amb l’EULC 2003 (vegeu el gràfic 5), els parlants inicials de català s’identifiquen de manera quasi universal
amb la llengua inicial (96,6 %); els bilingües català-castellà també fan del català la seva
llengua (d’identificació) de manera majoritària (60,5 %); entre els castellanoparlants
inicials, la majoria (79,2 %) esmenten la llengua inicial com a llengua d’identificació;
finalment, els altres tornen a mostrar un comportament heterogeni en què el castellà és l’opció lingüística simple prioritària.

L’avenç, encara limitat, del coneixement del català
A Catalunya, és gairebé un lloc comú que el coneixement de la llengua catalana ha
progressat de manera significativa durant les darreres dècades, sobretot si hom descompta dels càlculs la població immigrada recentment. El gràfic 6 sintetitza els re7. És obvi que no podem referir-nos a aquesta llengua com la llengua pròpia, ja que, a banda que el
terme és fixat en la legislació vigent amb un sentit diferent (històric i col·lectiu, no pas sincrònic i individual) del que aquí ens interessa, la idea de propietat implica una consideració d’impropietat que no és
gens clar que pugui derivar-se de la pregunta.
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GRÀFIC 5
Llengua d’identificació de cada grup de llengua inicial. Percentatges. EULC 03
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GRÀFIC 6
Coneixement de català entre la població jove i adulta. Catalunya (1996-2003). Percentatges
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sultats d’un seguit d’enquestes recents. En termes generals, totes les enquestes assenyalen que gairebé tota la població diu que entén el català, més de tres quartes
parts diu que el sap parlar i llegir, i prop de la meitat diu que el sap escriure.
Aquest avenç es deu a un cúmul de factors —més presència en àmbits formals,
irrupció de mitjans de comunicació, consolidació d’una indústria editorial i cultural
en català potent...—, però no hi ha dubte que té un motor bàsic: el model d’ensenyament que fa del català la llengua prioritària de docència. De fet, tot fa pensar que
sense aquest model el nivell de català dels no catalanoparlants inicials cauria espectacularment, tal com passa a les Illes Balears i al País Valencià.
Ara bé, tot i que el progrés en relació amb trenta anys enrere sigui innegable en
molts aspectes, hi ha molts indicis que fan pensar que està essent sobreestimat en alguns aspectes. És molt probable que el mesurament dicotòmic del coneixement de
la llengua («sap parlar català» / «no sap parlar català») empenyi els parlants amb
competències febles o intermèdies, que rarament o mai no usen aquest idioma però
no el desconeixen absolutament, a declarar que el saben parlar. Així, les xifres optimistes de creixement de català estarien relativament inflades, perquè s’hi inclourien
persones que, en termes pràctics, no han adquirit un nivell de fluïdesa i proficiència
suficient (Vila, en preparació).
El gràfic 7 intenta visualitzar algun dels motius per a dubtar de la precisió del
mesurament dicotòmic del coneixement del català (i de qualsevol altra llengua). Al
gràfic s’hi superposen dos sistemes de mesurament: d’una banda, en columnes, hi ha
els percentatges de persones que declararen que sí que sabien parlar català a l’EULC
2003. D’una altra, les línies mostren el percentatge de persones que es van autoatribuir un determinat nivell de coneixement de català en una escala de zero a deu, inclosa a la mateixa enquesta.
El gràfic mostra clarament com el mesurament escalar permet matisar considerablement el nivell i el ritme de creixement de les habilitats lingüístiques en català.
De fet, a la vista de les dades és possible afirmar que, en termes generals, el nivell de
català ha ascendit en les darreres generacions —cal recordar que entre els adults hi
havia percentatges altíssims de persones amb coneixements molt baixos de català,
com recorden les puntuacions del grup de quaranta-cinc a seixanta-quatre anys. Ara
bé, el mesurament escalar permet constatar que el coneixement de català continua
presentant insuficiències considerables, fins i tot, en les generacions més joves. N’hi
ha prou de comprovar que un 15 % de la cohort més jove s’autoatribueix un nivell de
coneixement inferior a set, nivell que, a la pràctica, sembla correspondre a una competència intermèdia, escassament fluïda, en la llengua pròpia del país. Una competèn-
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GRÀFIC 7
Coneixement de català per edats. Dicotòmic i percentatge de SÍ. EULC 03
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GRÀFIC 8
Capacitat de parlar el català entre no catalanoparlants o bilingües català-castellà inicials i pes d’aquests
sobre el seu grup d’edat. Catalunya 2003. Percentatges
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cia que, atesa la bilingüització generalitzada de la població en castellà, reprodueix el
monolingüisme hispanòfon de facto.
De fet, es mesurin com es mesurin, les dades de coneixement dels no catalanoparlants mostren febleses més que evidents. El gràfic 8 permet constatar que el mesurament escalar de la capacitat de parlar el català entre els no catalanoparlants i no
bilingües català-castellà inicials indiquen que a) el coneixement de català creix en les
generacions joves en relació amb les generacions més grans, i que b) percentatges
amplíssims —més del 40 %— dels parlants no natius del català tenen uns nivells de
llengua intermedis o baixos. No és estrany, en aquest context, que no l’arribin a incorporar de manera efectiva en el comportament lingüístic actiu.

Algunes línies de futur
En ciències humanes i socials, la capacitat de predir el futur és, com a molt, limitada.
Sigui per motius intrínsecs del comportament humà, sigui per mancances dels
marcs teòrics disponibles, resulta aventurat de fer grans prediccions sobre com evolucionarà la situació demolingüística a Catalunya durant els pròxims anys. N’hi ha
prou de pensar que no sabem quina serà l’evolució futura de la immigració, entre altres coses, perquè ignorem com evolucionaran algunes de les variables que la condicionen: Continuarà en expansió l’economia catalana? Es basarà en la construcció i el
turisme i, per tant, en la captació de mà d’obra poc qualificada com fins ara? Esclatarà
alguna crisi econòmica en algun país com la del corralito de l’Argentina de principi del
2000? S’aguditzarà la sequera al Sahel i agreujarà la situació dels països subsaharians?
Són moltes les preguntes, moltes les respostes, i resulta agosarat mirar de respondreles ara i aquí.
Ara bé, si el futur encara s’ha d’escriure, sí que hi ha algunes ratlles d’aquest futur sobre les quals podem tenir intuïcions més o menys fonamentades. És el cas, per
exemple, de l’evolució de les llengües inicials entre els nascuts a Catalunya. El gràfic 9 mostra l’evolució, en xifres absolutes, de la natalitat a Catalunya al llarg dels
darrers anys. Tal com s’hi pot apreciar, en termes generals, hi ha hagut un increment sostingut de la xifra de naixements, protagonitzat sobretot pels fills de progenitors estrangers, que han passat a representar prop d’un 15 % del total. Si a aquest hi
sumem els fills de parelles de passaport mixt (espanyol i altre), les xifres se situen per
sobre del 20 % i s’acosten al quart de la població nascuda a Catalunya. En altres paraules, i sense risc d’equivocar-nos fent prediccions, podem afirmar que la composi-

001-200 Multiculturalitat

23/1/07

09:21

150

Página 150

LA MULTICULTURALITAT I LES LLENGÜES

ció demolingüística de la població nascuda a Catalunya ja ha experimentat un canvi
substancial que encara no es percep en les enquestes pel simple motiu que els protagonistes encara no són recollits pels procediments demoscòpics habituals.
GRÀFIC 9
Evolució dels naixements a Catalunya entre 1998 i 2004 segons nacionalitat. Dades absolutes
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Les xifres exposades amaguen una heterogeneïtat molt considerable. D’una banda, no sabem el pes del català i el castellà entre els fills dels ciutadans espanyols. Hem
vist anteriorment que la tendència en les noves generacions era a retallar la distància
entre el català i el castellà, fins al punt que els contingents de llengua inicial pràcticament s’equiparaven entre els nats a Catalunya de quinze a dinou anys (no disposem
encara de dades per als més joves). Que es podria haver produït una mena de sorpasso
per part del català, o tal vegada les tendències han canviat durant els darrers lustres?
No tenim dades per a pronunciar-nos en un sentit o en un altre.
D’altra banda, i encara en relació amb l’heterogeneïtat de les dades, el col·lectiu
d’estrangers és molt divers internament, perquè cap grup no arriba ni tan sols a un
40 % del total de naixements. És més, n’hi ha prou de desglossar una mica aquestes xifres per a entreveure’n la complexitat que representen per a qualsevol projecció demolingüística (vegeu el gràfic 10).
La gran majoria de fills de mare estrangera no provenen de països catalanoparlants ni hispanoamericans, sinó de la resta del món. Així, el pas d’una Catalunya
lingüísticament dual a una altra de més heterogènia, com a mínim en termes de
llengua inicial, ja està en marxa; fins i tot sense tenir en compte els infants al·loglots
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que immigraran en els pròxims anys, el canvi ja és de proporcions molt considerables.
GRÀFIC 10
Nombre de naixements a Catalunya segons la nacionalitat de la mare. Any 2004
Andorra, 11
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hispanoamericans,
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Altres països, 9.707

Ara bé, quines són les proporcions d’aquest canvi? Podem projectar aquestes xifres en termes demolingüístics? És impensable fer una projecció directa d’aquestes
dades, però podem mirar d’extreure alguna conclusió encreuant les dades sobre evolució de llengua inicial anteriorment exposades amb les tendències d’aparellament i
natalitat dels diferents col·lectius implicats. Així, si donem un cop d’ull als grups de
mares que van tenir més fills l’any 2004 a Catalunya (vegeu la taula 1), ràpidament
constatem unes quantes dades rellevants per als nostres propòsits:
TAULA 1
Endogàmia dels col·lectius de dones amb més fills a Catalunya. Any 2004
País de
la mare

Nombre
de naixements

Pare del
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Pare de
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70,9

19,5
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691
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31,0
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5,3
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13,4
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62.110

95,0

95,0

Font: IDESCAT, elaboració nostra
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En primer lloc, quatre dels cinc col·lectius de dones amb més naixements durant el 2004 tenen taxes d’endogàmia —mesurada aquí en termes d’aparellament
amb pares del mateix estat— molt elevades i unes taxes d’aparellament amb autòctons baixes o molt baixes. Només les colombianes mostren un percentatge de parelles amb autòctons de més del 30 %. Fora d’aquest col·lectiu, doncs, les parelles amb
catalanoparlants deuen ser reduïdes, per la qual cosa és difícil que es produeixi una
tria significativa del català com a llengua parlada amb els fills.
En segon lloc, dos dels tres col·lectius amb més natalitat (les dones marroquines
i xineses) mostren una altíssima endogàmia, quasi tanta com la de les dones amb passaport espanyol residents a Catalunya. El cas de les romaneses és similar, tot i que no
tan exacerbat, amb un 19,5 % d’infants de parelles mixtes. Certament, aquesta endogàmia pot amagar diferències lingüístiques significatives d’origen, com ara en el
cas de parelles entre arabòfons i amazigòfons o de parelles entre parlants de llengües
xineses diferents. En tots els casos, però, i atès el desconeixement de català i de castellà en el moment d’arribada a Catalunya, és raonable pensar que la majoria de les
parelles d’aquests tres orígens deuen adoptar d’entrada alguna de les llengües d’origen més que no pas el castellà o, encara menys, el català, amb els fills.
En tercer lloc, i pel que fa a equatorianes i colombianes, és raonable suposar que
deuen transmetre el castellà com a llengua inicial als fills, en percentatges aclaparadors en les parelles del mateix estat, amb altres llatinoamericans, a castellanoparlants i, fins i tot, a catalanoparlants.
D’altra banda, i a part del nombre total d’integrants de cada colònia estrangera,
és important de tenir en compte que hi ha determinades variables que condicionen
la formació de les parelles mixtes. Limitant-nos a les dones que tingueren fills l’any
2004, la taula 2 palesa que els col·lectius més proclius a aparellar-se amb ciutadans
espanyols són els provinents d’alguns països occidentals i llatinoamericans que tenen relativament pocs compatriotes a Catalunya, la qual cosa suggereix que en bona
part es podria tractar de parelles establertes en els països d’origen. Per contra, els
col·lectius més reticents a aparellar-se amb locals —o a tenir-hi fills, en qualsevol
cas— són les dones de països africans i asiàtics.
Comptat i debatut, en vista de les dades exposades i a manca de dades més fiables,
podem plantejar com a raonable que com a mínim la meitat dels fills de progenitors
estrangers nascuts a Catalunya durant els darrers anys —entre un 6 % i un 7 % dels infants— tindran com a llengua inicial a la llar un idioma diferent del català o el castellà.
Les noves llengües inicials significatives entre nats a Catalunya seran, en aquests moments, bàsicament l’àrab marroquí i/o l’amazic, alguna llengua xinesa i el romanès.
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TAULA 2
Nombre de naixements de mares estrangeres en funció de l’exogàmia amb ciutadans espanyols
País de la mare

Matrimonis amb espanyols

Nombre de naixements

Mali

0,0

49

No consta

0,0

10

Senegal

1,5

200

Bangla Desh

2,1

47

Algèria

4,5

133

Gàmbia

4,8

374

Xina

5,3

770

Armènia

5,4

37

Mauritània

5,6

18

Resta de l’Amèrica del Sud

5,6

54

[...]

[...]

[...]

Bèlgica

59,5

42

Austràlia

60,0

5

Suïssa

61,1

18

Cuba

62,0

142

Finlàndia

66,7

6

Mèxic

67,5

77

Estats Units

73,1

67

Grècia

80,0

5

Andorra

81,8

11

Espanya

95,0

62.110
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L’altra meitat de fills d’estranger[s] es repartirà de manera variable entre diferents col·lectius. De manera destacada, hi haurà hispanòfons entre els fills dels hispanoamericans i d’aquests amb els ciutadans castellanoparlants. A més, en funció
de les parelles mixtes, i tenint en compte l’alta taxa de retenció del català dels catalanoparlants i els bilingües català-castellà inicials, és segur que hi haurà un percentatge significatiu de nous bilingües o plurilingües català i/o castellà i/o altres llengües.
Totes aquestes xifres s’hauran de sumar, òbviament, a les dels nous immigrats
que puguin arribar al país en els anys vinents.

Síntesi i consideracions finals
En aquest article hem revisat algunes de les tendències demolingüístiques principals
vigents avui dia a Catalunya. En termes generals, i servint-nos de dades força recents,
hem constat que Catalunya va començar el segle XX essent una societat etnolingüísticament homogènia i catalanoparlant, però que les grans immigracions hi van
aportar uns contingents molt importants de castellanoparlants que, en bona part,
han transmès l’idioma d’origen als fills nascuts a la nova terra. Avui, el català és la
llengua inicial majoritària. Ara bé, els fluxos demolingüístics fan que el català no sols
retingui els fills dels parlants inicials, sinó que, fins i tot, n’atregui de manera significativa d’altres llengües, sobretot del castellà. Amb tot, aquest idioma constitueix la
llengua més adoptada pels al·loglots en incorporar-se a la societat catalana, i sovint
l’idioma transmès als fills és aquest. Finalment, hem constatat que les darreres onades immigratòries estan incrementant el nombre de parlants inicials d’altres llengües.
Encara és massa d’hora per a poder saber quin serà el pes d’aquestes noves llengües inicials a Catalunya, però les dades corresponents a la natalitat dels estrangers fan pensar
que la Catalunya dual està deixant pas a una societat amb força més pluralitat de
llengües d’origen familiar.
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Llengua i construcció social
Josep M. Nadal
Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Girona

I. Solem enfrontar-nos a les llengües carregats de prejudicis. Un dels més estesos es
fonamenta en la passió occidental per la unitat i es pot relacionar amb el mite de Babel: a partir de la narració bíblica, la història de les llengües sempre ha estat vista com
un camí que va de la unitat a una fragmentació que sempre ha estat percebuda com un
càstig.
En el món romànic, el mite de la unitat ha estat afavorit per la manera com fem
la fotografia del passat: unes vegades, a través de la comparació i reconstrucció lingüístiques, que, per definició, duen a una antiga llengua comuna; unes altres vegades, a través de les dades que traiem d’uns textos escrits que, també per definició,
projecten la idea d’una antiga llengua comuna. Per això estem convençuts que abans
de les llengües sempre hi ha hagut «una llengua». I reculant molt, «la llengua», que
era perfecta perquè provenia del mateix acte de la creació del món, en la qual coincidien el significant i una idea de la natura de les coses. Però el càstig de Babel hauria
consolidat l’oblit d’aquesta llengua que ja s’havia iniciat amb l’expulsió del paradís.
Dante ja havia explicat en el De vulgari eloquentia que la confusió babèlica «no ha estat
sinó l’oblit de la llengua precedent». Per culpa d’aquest oblit, mots i idees de les coses
necessàriament havien deixat de coincidir perquè el món continuava essent un i en
canvi, ara, les llengües eren moltes. És així com l’Homo loquens s’hauria allunyat de
l’Homo sapiens. I des d’aquest dia l’home occidental ha afrontat amb disgust la diversitat de llengües.
Però, quan diem llengües, de què parlem, exactament? La llengua és una construcció política que es projecta sobre un material lingüístic prepolític. La distinció
entre idiomes naturals i llengua, que ja feia Roger Bacon el segle XIII, permet de superar
una bona part dels malentesos amb què mirem el món postbabèlic, és a dir, el món
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de no se sap ben bé quantes, encara que moltes, llengües. Una indeterminació quantitativa, aquesta, que no s’ha pogut resoldre perquè a una bona part del món occidental el procés de construcció de les llengües encara és discutible i discutit, i perquè
a una altra part del món no es pot aplicar el concepte de llengua perquè encara no s’hi
han produït els processos sociolingüístics necessaris.
D’acord amb aquests models que Europa ha intentat d’estendre a tot el món, la
construcció de les llengües ha seguit tres etapes que sempre han implicat una reducció de la diversitat:
— segles VIII-XV, escripturació
— segles XV-XVIII, codificació
— segles XVIII-XX, estatalització.
En les dues primeres etapes, la construcció de les llengües es va produir en el
marc d’unes organitzacions polítiques que eren alhora universals i locals. Per això
unitat i diversitat no estaven en contradicció. Algú s’hi ha referit com «la paradoxa
dels imperis» contraposant-la a les «contradiccions de la república». Però en la tercera etapa hi va haver un aparellament entre estat i nació i entre territori i llengua que necessàriament havia d’entrar en contradicció amb el pluralisme de les dues etapes anteriors, perquè el nombre d’estats és menor que el nombre de les llengües que
havien superat les dues primeres etapes. I, com que aquestes en alguns casos ja tenien prou força per oposar-se a la liquidació, el conflicte era inevitable. En aquest
sentit, com diu Roland J. L. Breton,
[...] el mapa real de les llengües del món actual és, de fet, el dels estats, que s’han
atorgat, en tots els casos, el dret de decidir quina haurà de ser la llengua oficial dels
habitants del seu territori. Estats que són, pràcticament tots, monolingües, sigui
quina sigui la diversitat de la seva població [...]. La geografia de les llengües oficials és
la de les llengües obligatòries, les úniques que s’ensenyen als nens escolaritzats, les
úniques que s’utilitzen en tots els usos estatals i en la major part dels usos escrits
mediàtics, comercials, econòmics i fins i tot privats. El mapa de les llengües d’estat
coincideix, així mateix, amb el mapa de les llengües de cultura, de l’estatus social i
del poder. És el mapa del prestigi lingüístic, ja que l’estat valoritza i difon el medi
lingüístic que ha triat amb la mateixa intensitat amb què tendeix a menysvalorar,
estigmatitzar, bandejar, marginalitzar i eradicar les parles que no reconeix [...] (la
vocació de les quals seria la de desaparèixer davant del progrés que representa la
llengua de l’estat). Un discurs, en definitiva, que té com a objectiu persuadir els locutors d’aquestes llengües que abandonin el seu ús i, principalment, que no el
transmetin a les generacions següents.
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No es pot negar que l’objectiu fonamental de l’«estat nació» ha estat transformar
el territori en un espai on «el poble» és mobilitzat políticament i culturalment per
crear un espai de comunicació homogeni que dugui a la llengua nacional. I en aquest context
els termes nacional i estatal són la mateixa cosa, i, per tant, aquesta llengua entra en
conflicte amb les «antigues llengües nacionals» que no han estat triades per l’Estat.
L’estat nació és, per definició, culturicida. I encara més avui perquè està afeblit per la
pèrdua de capacitat de decisió a causa de la globalització i tendeix a afirmar, com a defensa compensatòria, una identitat nacional i cultural encara més excloent. Ho hem
comprovat amb les actituds expressades en el debat sobre l’Estatut català.
En conseqüència, la situació d’avui «es troba condicionada, per sobre de tot, per
l’existència d’uns estats que, a tot arreu, des de fa dos segles han decidit intervenir en
la història lingüística i que, en el seu nom, propaguen exclusivament un escàs centenar de llengües a expenses de gairebé totes les altres, que així són empeses a la desaparició». Però aquest condicionament estatal no ha estat uniforme, i el cas d’Espanya,
en contrast amb el de França, ho exemplifica prou bé: en el segle XVI l’Imperi de Carles V no afavoria una opció com la que promovia el rei Francesc I de França. Crec que
aquesta és una de les coses que expliquen per què a Espanya avui encara es pot discutir el model d’estat i, doncs, el mapa de les llengües. Ja ho va assenyalar fa uns anys
John H. Elliott quan afirmava que «la lengua, como Nebrija nos recuerda, siempre
ha sido compañera del imperio; pero el imperio habla en muchas lenguas».
El resultat d’aquest procés espanyol ha estat que el mapa de les llengües d’Espanya
no és una cosa que avui es pugui donar per tancada. El conflicte hi és i la tensió prové
d’un concepte de l’Estat que, en nom de la nació hegemònica que s’ha apropiat de l’Estat, necessita silenciar totes les altres nacions i les seves llengües. Ho ha explicat Miquel
Caminal: «El nudo gordiano o dificultad insoluble se encuentra en la equivalencia entre Estado y Nación, es decir el Estado nacional... El «Estado ideal», tanto en su forma
unitaria como en su forma federal, es nacional. El nacionalismo hace del Estado, nación; y el nacionalismo proyecta las naciones sin Estado hacia su derecho de autodeterminación. Éste es el círculo vicioso del nacionalismo y del modelo de Estado Nacional».
II. En aquest procés de conversió de l’antic estat compost en nació, el territori ha
pres una importància cabdal que explica per què des del Renaixement els mapes
s’han convertit en un factor clau. En el segle XVI va començar una «llarga guerra per
reorganitzar l’espai» per fer-lo internament «transparent», és a dir, fàcil per a un govern estatal que pretenia estar per sobre dels poders locals. I és clar, un conjunt d’espais internament transparents, homogenis, per tant, és com un tauler d’escacs on
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cada quadrat ha d’eliminar les diferències internes i ha d’emfasitzar les diferències
externes. Calia, doncs, dibuixar els mapes i, després, aconseguir que el territori fos un
reflex del mapa, al qual es comença a donar una forma regular i recognoscible, com
si així es reforcés el seu caràcter natural. L’hexagone francès n’és una manifestació primerenca. Però aquest procés d’homogeneïtzació interna que acompanya l’inici dels
estats moderns encara no proposava l’homogeneïtzació lingüística. Potser a França
una mica des del 1539. Però no a d’altres llocs on continuaven convivint diferents
llengües amb funcions diferents.
A finals del segle XVIII, aquest tauler d’escacs va incorporar la llengua als marcadors territorials. Cada territori estatal havia d’aparellar-se amb una i només una llengua, la llengua nacional, que havia d’ocupar totes les funcions i ser imposada a tots els
ciutadans. Com ha dit Lluís Aracil, «la llengua nacional és un afer important: és la
llengua». En conclusió, des de l’inici de l’Europa dels estats, el camí ha avançat cap a
una reducció del nombre de llengües com a conseqüència de la tendència al monolingüisme estatal a la qual s’han oposat, en alguns casos, resistències. Auguste Brun ja
ho va explicar molt bé l’any 1946 tot referint-se als eslògans de la Revolució Francesa:
La unitat de la República exigeix la unitat de l’idioma [...]. Ciutadans, si detesteu
el federalisme, heu d’abjurar del federalisme lingüístic. La llengua ha de ser una,
com la República. Aquesta era la concepció jacobina de la unitat.

III. Fins ara m’he centrat en un aspecte del procés. El torno a resumir: l’estat ha seguit un procés d’homogeneïtzació interna que ha comportat una reducció de la diversitat lingüística. Europa n’és l’exemple paradigmàtic. Però hi ha un altre aspecte
que també ha amenaçat la diversitat lingüística, en aquest cas fora d’Europa. Es tracta del fet que des del Renaixement alguns estats europeus iniciessin una aventura
més enllà de les seves fronteres amb la intenció d’apropiar-se de la totalitat del planeta en el marc d’una economia cada cop més mundialitzada. De fet, la globalització és
una colonització iniciada fa temps, que entre el segle XVI i avui ha pres una intensitat
extraordinària i que avui, a través d’uns quants processos que fins ara mai no havien
coincidit, sembla imparable: l’exploració de territoris desconeguts, les conquestes
militars, l’ampliació del radi d’acció del diner, la difusió de les idees, el comerç, l’acció
de les multinacionals, els organismes internacionals i els fenòmens migratoris. Tots
aquests processos exemplifiquen formes de globalització que gairebé sempre equivalen a formes de colonització. Ja es veu, doncs, que la globalització no és pas un fenomen del segle XXI. Allò que és nou és la intensitat i la universalitat del fenomen.

001-200 Multiculturalitat

23/1/07

09:21

Página 161

LLENGUA I CONSTRUCCIÓ SOCIAL

161

A través d’aquest procés expansiu, algunes llengües han esdevingut llengües imperials (llengües parlades a molts països per molta gent). El fet és important.
Per resumir, fins a finals del segle XX assistim: 1) a la creació de les llengües europees per reagrupació d’algunes de les microllengües sorgides de la diversitat amagada sota el llatí institucional de l’Imperi; 2) a la reducció progressiva de la diversitat de
llengües que tindria el moment culminant amb la creació de l’estat nació i amb la
tendència homogeneïtzadora cap al monolingüisme territorial que afavoreix no
més d’un centenar de llengües; 3) a l’aparició reeixida d’algunes resistències i, doncs,
a la construcció social de llengües alternatives a les llengües estatals, i 4) a la conversió d’algunes llengües d’estat, no més de deu o dotze, en llengües imperials, gairebé
sempre com a producte de l’expansió colonial a d’altres territoris.
IV. Avui, però, les coses han canviat molt, ja que la majoria de les llengües han deixat
de viure aïllades i, per tant, la parella llengua/territori ha de repensar-se. Condicionats per
la proximitat de l’anterior marc històric, encara tendim a considerar el conflicte de
llengües com un enfrontament entre la llengua històrica del territori, el català en el
nostre cas, i la llengua imposada per l’estat culturicida, el castellà (que després de tot
aconseguiria anomenar-se espanyol). I és cert que la història ha estat aquesta fins gairebé
la fi del segle XX. Però l’Europa d’avui ha experimentat un fort augment de la complexitat lingüística a causa de l’augment de les llengües històriques que es resisteixen a
desaparèixer i a causa de l’arribada de moltes llengües noves amb els fluxos migratoris.
Quines són les conseqüències més immediates d’aquesta nova complexitat?
1. Una primera qüestió. És segur que el nombre de les llengües ha augmentat al
llarg de la història humana perquè hi ha alguna relació entre creixement demogràfic
i creixement del nombre de llengües: com a mínim hem d’acceptar que aquell és
una condició necessària per a aquest. Però els dos creixements no han estat paral·lels
perquè l’evolució del nombre de llengües està regulada per altres variables. A l’inici
del segle XXI, el món té una població set vegades més gran que a l’inici del segle XIX i,
en canvi, el creixement de les llengües no ha estat el mateix. Entre els segles XVI i XX
hi ha hagut una aturada en el creixement de la densitat lingüística. I molts estudiosos creuen que avui tendim irremeiablement a la «mort massiva de llengües».
L’aturada s’explica fàcilment pel que hem dit amb relació a l’Europa moderna i la influència que ha exercit a la resta del món. Els estats nació i la modernització que els ha
acompanyat (concentració de la població, augment de les vies de comunicació i dels intercanvis, homogeneïtzació de les formes de vida, etc.) han estat factors clau de l’aturada.
I abans, amb l’escripturació i la codificació que la impremta implicava, ja hi havia hagut
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una certa reducció de la diversitat. Sembla com si per fer-se sostenible, la diversitat posés
límits a la fragmentació. Potser per això Europa és el continent amb menys llengües.
TAULA 1
Continent

Llengües

Percentatge

Amèrica

1.000

15

Àfrica

2.011

30

225

3

Àsia

2.165

32

Pacífic

1.302

19

Europa

2. Una segona qüestió. Els canvis poblacionals del món es caracteritzen en els
darrers cinquanta anys pel creixement espectacular de la vida urbana i per les migracions selectives cap a uns pocs països. Com a conseqüència d’aquestes dues tendències, s’està produint, en primer lloc, un gran augment de les megaciutats, la majoria en
països en procés de desenvolupament, i, en segon lloc, una acumulació de població
desplaçada en uns pocs països, fins al punt que cinquanta-cinc països concentren el
90 % de la població migrada.
En aquest context es concentren moltes llengües noves. Algunes, arribades amb
la immigració, amb una demografia petitíssima i de vegades sense cap tradició escrita,
que se sobreposen a la llengua o a les llengües històriques. D’altres, arribades per dalt
amb la uniformització de la globalització, amb una demografia alta. La complexitat
lingüística resultant es converteix en un factor reductiu essencial perquè «com més
gran és la densitat de llengües, més amenaçades viuen». Entre altres raons perquè hi
ha una relació directament proporcional entre alta densitat lingüística i baixa magnitud de les llengües: si hi ha moltes llengües, gairebé totes són petites. Catalunya, i
molt especialment Barcelona, no han escapat d’aquestes tendències. No m’entretindré a donar dades de la immigració perquè ja són conegudes.
V. Com s’ha d’analitzar aquesta nova complexitat lingüística? Louis-Jean Calvet
ens ha proposat un bon instrument per abordar la qüestió: el model gravitacional.
Calvet parteix de la idea que la diversitat postbabèlica presenta regularitats interpretables. Les que ara ens interessen són les que regulen la sostenibilitat de les llengües. La més potent i general és la que es basa en les relacions de força. «Partint del
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principi que les llengües es relacionen a través dels bilingües i que els sistemes de bilingüisme són jerarquitzats, condicionats per relacions de força, arribem a una representació de les relacions entre les llengües del món en termes de gravitacions al
voltant d’unes llengües pivot escalonades a nivells diferents...»
En aquest model s’expliciten les relacions de força que mantenen entre si les
llengües. Com que fins fa ben poc la lingüística moderna ha viscut obsessionada per
ser considerada una ciència i, en conseqüència, només s’ha preocupat de les característiques estructurals de les llengües, s’ha imposat la idea que «totes les llengües són
iguals». I és veritat que des d’un punt de vista estructural són iguals. Però quan les
considerem com una construcció social hi ha molts factors que les fan desiguals. I
d’aquestes desigualtats sorgeixen les relacions de força que les situen en un lloc o un
altre, més cèntric o més perifèric, del sistema. I és també d’aquestes desigualtats d’on
sorgeix la tendència, avui més forta que mai, a la reducció de la diversitat. Per tant,
allò que situa moltes llengües en situació de risc.
Quins són aquests factors que fan desiguals les llengües?
1. La magnitud. El miratge d’una igualtat desitjada però inexistent ens duu a
creure que la magnitud de les llengües no ha de tenir-se en compte. Però les coses
són diferents i en les converses de carrer ser «llengua gran» o ser «llengua petita» forma part de qualsevol argumentació. I no podem negar que les llengües són, si ateníem el nombre de parlants, molt diferents. Vegeu-ne el resum següent a la taula 2.
TAULA 2
Nombre de parlants
Més de 100 milions

Nombre de llengües

% de llengües

8

0,13

72

1,2

Entre 1 i 9,9 milions

239

3,9

Entre 100.000 i 999.000

795

13,1

Entre 10.000 i 99.000

1.605

26,5

Entre 1.000 i 9.999

1.782

29,4

Entre 100 i 999

1.075

17,7

Entre 10 i 99,9 milions

Entre 10 i 99

302

5

D’1 a 9

181

3
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Hi ha d’altres factors relacionats amb la magnitud. Hi ha llengües que ocupen
un espai molt gran: de fet, entre només cinc grans llengües (anglès, francès, rus, espanyol i xinès mandarí) s’ocupa el 60 % del planeta; hi ha llengües que són parlades a
molts estats: entre només nou llengües (anglès, francès, àrab, castellà, portuguès, indonesi, xinès mandarí, rus i hindi) sumen cent trenta-nou estats; hi ha llengües que
són parlades per un percentatge molt alt de la població mundial: entre només onze
llengües (xinès mandarí, anglès, hindi, castellà, rus, àrab, bengalí, indonesi, francès,
alemany i japonès) sumen el 60,72 % dels parlants del món, i hi ha llengües que són
apreses com a segona llengua per molta gent, cosa que en demostra el poder d’atracció: per exemple, l’anglès, amb 379.430.000; l’hindi, amb 261.740.000; l’indonesi, amb
151.158.000; el suahili, amb 80.210.000, o el francès, amb 58.360.000.
La conjunció d’aquests quatre factors selecciona unes poques llengües, generalment entre les més parlades, les que Calvet anomena en el seu model hiperllengua i
llengües imperials, que formen grans àrees de comunicació internacional (l’anglofonia,
la francofonia, etc.) a les quals semblen reservades unes funcions que atorga el mateix mercat i que s’escapen del control dels mateixos estats.
2. Deixar de ser un supòsit: el monolingüisme d’uns quants. Acabem de veure
que la desigualtat entre les llengües, derivada en part de la seva magnitud, es manifesta en l’actitud dels parlants amb relació a l’adquisició d’una segona llengua. En
general, els parlants tendeixen a adquirir llengües d’una gravitació superior o idèntica a la seva llengua. Per això els parlants nadius de l’anglès es mostren tan reacis a
adquirir, sigui quina sigui, una segona llengua. I per la mateixa raó els parlants nadius de les llengües imperials tendeixen a adquirir només l’anglès o una altra llengua imperial. I així successivament. Per això en els estats multilingües els parlants
nadius de la llengua estatal no solen parlar cap de les altres llengües de l’estat. Per
tant, el monolingüisme augmenta a mesura que les llengües s’acosten al centre de
gravetat absolut, on hi ha unes poques llengües grans, amb l’anglès en la posició
més central, i el multilingüisme augmenta a mesura que ens acostem a la perifèria
del sistema, on estan situades les llengües petites. I només s’escapen d’aquesta
tendència els parlants de llengües que encara viuen en situacions d’incomunicació
absoluta; en aquest cas, el monolingüisme no és una conseqüència de la força de les
llengües en qüestió, sinó de la situació d’aquestes llengües que de moment encara
viuen fora del sistema.
Resumint. La situació final és aquesta: 1) un percentatge petit dels parlants del
món viu en territoris amb moltes llengües i es veu obligat a practicar el multilingüisme: el 4 % de la població del món es reparteix el 96 % de les llengües del món; 2) tots
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aquests parlants, a més, han adquirit alguna de les grans llengües, una de les quals és,
en els estats multilingües, la llengua estatal, i 3) tothom suposa que utilitzant alguna
d’aquestes grans llengües serà entès. En canvi, les llengües petites, històriques o acabades d’arribar, han deixat de formar part del conjunt de coses que donem per fetes,
és a dir, han deixat de formar part de les pautes de comportament de les situacions
presidides per l’anonimat. Les conseqüències lingüístiques d’aquesta situació són fàcils d’imaginar: les llengües petites han deixat de ser segures.
3. La territorialitat i la individualització. Abans he fet referència a la importància
que la delimitació dels territoris ha tingut en la creació dels estats i, encara més, en el
pas d’aquests als estats nació. La cartografia i l’estatalització del món han anat de bracet. Els mapes, doncs, no han estat ni són irrellevants. El català ho expressa molt bé:
sortir o no sortir al mapa és sinònim de ser o de no ser. Les fronteres, doncs, són fonamentals. Però els mapes polítics i les fronteres que dibuixen són artificials. I a més
no són innocents: intenten que el territori acabi essent realment un reflex del mateix mapa. Per això la construcció de l’estat nació intenta sobreposar els mapes polítics que dibuixa sobre uns mapes etnolingüístics que reflecteixen realitats prèvies a
l’Estat. L’objectiu sempre és el mateix: treure del mapa allò que no quadra; i, per ferho, l’estat nació mai no ha pogut evitar les pràctiques violentes. Encara que alguns
voldrien que no ho recordéssim. Ja ens ho va recordar Renan: «El olvido, diría incluso el error histórico, son un factor esencial en la creación de una nación, de ahí que el
progreso de los estudios históricos resulte a menudo un peligro para la nacionalidad.
La investigación histórica, en efecto, descubre los hechos violentos acaecidos en el
origen de todas las formaciones políticas, incluso aquellas cuyas consecuencias han
sido de lo más benéficas. La unidad siempre se hace brutalmente; la reunión de la
Francia del Norte y de la Francia del Sur ha sido fruto de un exterminio y de un terror continuado durante cerca de un siglo...» I en aquest cas, esborrar del mapa és
sinònim de neteja ètnica. I, com ha indicat Will Kymlicka, l’ocultació de la violència
amb què s’han imposat les fronteres estatals és el que ara les fa tan difícils de discutir,
fins al punt que si ho fas et situes fora de la llei. Però les fronteres s’han introduït injustament i, per tant, continuen essent una font de conflictes. Un estudi de les contradiccions entre els dos mapes seria molt il.lustratiu. I sempre trobaríem el mateix
problema: la construcció de l’estat nació que sempre es basa en la inclusió forçosa de
les velles nacions en la nova nació (estat). Una inclusió que sempre produeix un desequilibri intern temporal: la coexistència en un mateix territori d’individus bilingües i d’individus monolingües. I, per la lògica del sistema, tots els monolingües ho
són en la llengua de l’estat que esdevé l’única llengua segura per parlar amb desco-
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neguts. Avui aquesta situació s’ha agreujat amb la presència d’altres grups que tenen
una llengua identitària pròpia que sovint no és ni el castellà ni el català. Perquè en
aquesta situació la tria d’una de les llengües del país receptor els duu irremeiablement a la llengua de l’estat, perquè és l’única que forma part del conjunt de coses
que poden donar per fetes.
Les contradiccions de les fronteres també es reflecteixen en la nominació, que és
un element fonamental per al manteniment de la llengua. Sortir al mapa és sinònim
de ser, i ser implica tenir un nom. Però la fragmentació del territori etnolingüístic
produïda pel mapa polític converteix la nominació en un conflicte recurrent de les
llengües perifèriques. És la diferència de passar de castellà a espanyol a passar de català a
català, valencià i balear.
La desvertebració del territori i les incerteses de la nominació són característiques de les llengües perifèriques i n’impedeixen una individualització clara que també pot ser dificultada per la proximitat de les llengües i per la manca de gramatització. L’estandardització és, en aquest sentit, fonamental. Però també aquí, una altra
vegada, hi ha problemes perquè entre les llengües perifèriques i la llengua de l’estat
se sol produir un procés d’aclimatació que tendeix a una certa hibridació. És el que ha
passat amb el «francès» i les altres llengües germanes, com ara el picard: aquestes, de
tan semblants, poden passar per variants d’aquell. Consegüentment, deixen de tenir
nom i deixen de sortir al mapa.
4. Repartiment de funcions: el temps de la multiglòssia? El model gravitacional
origina dues preguntes importants. 1) Es produeix un repartiment funcional de les
llengües (una mena de multiglòssia)?; 2) la posició jeràrquica que ocupa cada llengua
en el sistema determina la funció que pot tenir-hi? En el món universitari, la llengua anglesa s’ha convertit, certament, en «la llengua» de la recerca. Unes poques
llengües del centre del sistema tenen l’exclusiva de les relacions internacionals. El lligam entre religió i llengua és, en alguns casos, evident. O, per posar un altre exemple, ara intranscendent, l’italià sembla ocupar un lloc preferent a l’òpera.
La correspondència entre llengües i funcions és més complexa en els territoris
multilingües on la família, els amics, la feina, l’escola, l’Administració, la religió, la
creació literària, els mitjans de comunicació, l’oci, etc., delimiten unes àrees de comunicació que es creuen amb grups diferents i amb unes quantes llengües en joc. Josep M. Colomer ha centrat molt bé la situació: «Una llengua defineix una àrea de comunicació. La major part de la gent viu inserida en diverses xarxes de comunicació
de diferent amplària que poden ser organitzades a través de diferents llengües. Es pot
parlar de llengües «grans» i llengües «petites» pel nombre de persones que hi estan
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vinculades. Actualment, molts individus comparteixen un sistema lingüístic dual
format per alguna petita llengua local i una o més grans «llengües franques»».
Ja sé que fa uns anys miràvem la diglòssia amb desconfiança. Eren els temps en què
les tensions lingüístiques només es produïen entre la llengua hegemònica de l’Estat i
la llengua històrica del territori. I en aquesta situació la diglòssia semblava una capitulació de la llengua més feble a la qual semblaven reservar-se només les funcions secundàries. Era, doncs, un pas més en la reculada de les llengües febles i, consegüentment, la normalització de la llengua amenaçada duia a lluitar per ocupar tots els
espais funcionals. Però en la situació actual, la multiglòssia sembla inevitable perquè les
àrees de comunicació són moltes, i les llengües també. I com que ni les unes ni les altres no són iguals, semblen buscar-se mecànicament.
Per tant, potser més que mirar-nos la multiglòssia amb desconfiança, hauríem de
considerar com gestionar-la i quin paper hi han de tenir les llengües per assegurar la
sostenibilitat de la diversitat lingüística. Les tensions són múltiples. I probablement
les llengües històriques hi tindran el paper més difícil. En primer lloc, perquè les
grans llengües —la hiperllengua, les llengües imperials i, si és el cas, la llengua de
l’estat— tendeixen a ocupar unes àrees de comunicació que el mateix mercat els assigna a causa de la magnitud de tots dos. Aquests espais solen depassar els límits del
territori nacional i, en conseqüència, no és fàcil intervenir-hi. En segon lloc, perquè
es configuren unes altres àrees molt més locals que temporalment semblen reservades, també mecànicament, a cadascuna de les llengües, les de sempre i les que acaben
d’arribar. En aquestes àrees també és difícil intervenir-hi, perquè la regulació és produeix per interessos molt particulars: la família, els amics, etc. I en tercer lloc, perquè
les àrees intermèdies, aquelles que són menys marcades i permetrien una intervenció a favor de les llengües històriques són controlades, molt sovint, per l’Estat.
El repartiment de funcions tindrà conseqüències que desconec. I això malgrat
que la situació aparenta ser estable, perquè momentàniament totes les llengües hi
tenen algun paper. Però una situació com aquesta és extraordinàriament dinàmica, i
l’indicador fonamental de la direcció que prendrà el futur el trobem en la pugna per
ocupar espais no marcats, és a dir, espais que no són assignats mecànicament. El punt
de partida és sempre el mateix: el desplaçament de les llengües ha generat una situació multilingüe en la qual poden entrar en concurrència o en conflicte llengües que
ocupen jerarquies diferents en el sistema gravitacional.
Una d’aquestes àrees no marcades és definida per la comunicació més oberta en
la qual es relacionen persones que poden ser de llengua diferent. En les situacions de
multilingüisme cal trobar «pautes de comportament» per a la vida quotidiana. Ber-
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ger i Luckmann hi van insistir el 1963 referint-se al comportament en general. Quan
sortim al carrer volem saber com ens hem de comportar i com es comportaran els
altres. Aquests sabers acaben guiant el comportament lingüístic. En un grup reduït
en què tots ens coneixem i reconeixem sabem que podem utilitzar la nostra llengua.
Però en les grans ciutats i en les relacions anònimes, que són les més freqüents en la
vida moderna, què hem de fer davant d’una persona desconeguda? Què suposem
que parla? I aquesta persona, què suposa que parlem nosaltres? Fa uns anys la nació
podia ser concebuda com un tot homogeni i, per tant, tots podíem donar per sabut,
encara que sovint era irreal, que compartíem la llengua. Però avui allò que tots donem per fet és que no compartim necessàriament la llengua. És un supòsit tan fort
que de vegades quan dos parlants de la mateixa llengua es comuniquen ho fan triant
una llengua que es dóna per sabuda i que sovint no és la seva. I la sensació de desànim
i de ridícul és immediata. I és que en una situació multilingüe cal trobar una llengua
vehicular, una llengua amb la qual es parlen individus de llengües diferents perquè suposen que és coneguda per tots.
VI. Totes aquestes tendències es relacionen prou bé amb els usos lingüístics de la immigració.
El desconeixement del català entre la població immigrant xinesa, romanesa, marroquina i equatoriana de Barcelona és molt significatiu i ens fa veure que el català, a
diferència del castellà, no pot donar-se per sabut. Per això la llengua castellana s’està
convertint en la llengua vehicular per excel·lència. I és clar, això afecta tots els parlants, els catalanoparlants i els castellanoparlants també. Per això de vegades descobrir que la persona que m’atén a la fleca i jo compartim la llengua i, per tant, començar a comunicar-nos-hi, pot ser una autèntica aventura que, si es dóna, costa
temps.
Però aquestes dades s’han obtingut a partir d’una població adulta arribada de fa
poc. És lògic, per tant, que el coneixement actiu o passiu del català hi presenti febleses. I no perquè sigui més difícil que el castellà que, amb l’excepció dels equatorians,
no ho és, sinó perquè la utilitat futura de les dues llengües no és, en un món globalitzat, la mateixa. Caldrà, doncs, veure què passa d’aquí a uns anys quan la perspectiva
d’una migració només temporal hagi desaparegut i, sobretot, què passa amb la segona generació d’immigrants, que ja haurà anat a l’escola.
I és que hem de tenir en compte que les llengües perifèriques tampoc no són
iguals. El català, per exemple, presenta una situació prou especial, pels motius següents:
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— és de les llengües perifèriques amb més parlants;
— és una llengua escrita, amb una literatura, un conreu científic i un ús en els
mitjans de comunicació reconeguts;
— ha elaborat una història que la individualitza prou clarament en l’imaginari
col·lectiu, i, a més, ha seguit un procés de gramatització prou important, especialment a partir dels darrers anys del segle XIX, i
— disposa d’un suport institucional que l’ha convertit en la llengua de l’ensenyament i de l’Administració.
TAULA 3
Coneixement de català i de castellà per part dels immigrants provinents
de la Xina, Romania, el Marroc i l’Equador (en tants per cent)
Català

Castellà

Xina Romania Marroc Equador

Xina Romania Marroc Equador

no l’entén 64,6

30,7

38,6

21,4

10,8

0,3

1,3

0,3

l’entén

26,3

49,4

43,2

62,6

34,4

20,8

20,3

8,7

i el parla

2,9

17,2

11,2

10,7

27,1

28,2

45,4

8,9

i l’escriu

4,7

2,3

6,3

5,4

26,9

50,4

33,0

88,0

NS/NC

1,7

0,4

0,7

0,0

0,8

0,2

0,0

0,0

TAULA 4
Usos lingüístics de català i de castellà per part dels immigrants provinents
de la Xina (X), Romania (R), el Marroc (M) i l’Equador (E) (en tants per cent)
Família

Amics

X

R

M

E

X

català

1,6

5,3

1,5

3,2

5,4 13,6 11,3

castellà

9,4 17,0 36,7 99,0

propi

95,5 94,9 91,0

0,3

R

M

Feina
E

X

R

M

7,7

4,9 16,3 15,5

E
9,0

39,6 82,3 72,9 99,0

79,3 96,6 90,4 98,3

88,5 77,6 87,5

55,6 11,5 19,6 —

—

un altre 2,0

2,6 14,5

4,7

3,7

2,9 10,5

1,5

3,5

0,7

2,1

NC

0,4

—

1,2

—

—

0,6

—

0,6 —

—

0,6

0,2

0,9
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TAULA 5
Comprensió de català i de castellà per part dels immigrants provinents
de la Xina, Romania, el Marroc i l’Equador (en tants per cent)
Català
(no l’entén)

Castellà
(no l’entén)

Xina

64,6

10,8

Romania

30,7

0,3

Marroc

38,6

1,3

Equador

21,4

0,3

La qüestió clau, doncs, és l’ocupació de l’àrea de la vehicularietat. I la llengua
que ocupi aquesta àrea és una llengua que tota la comunitat ha de donar per sabuda.
El seu coneixement general és, doncs, obligat. Però el nacionalisme de l’estat-nació
comporta sempre la neteja ètnica, i, per tant, l’estat nació no és compatible, per definició, amb una llengua nacional que no sigui només la de l’estat. El problema és l’estat nació. Per tant, com ha dit Miquel Caminal, «hem de començar a canviar la idea
d’estat nació si volem treure la raó a aquells que continuen reclamant el dret de les
nacions sense estat a l’autodeterminació nacional. L’estat nacional, en societats multiculturals i plurinacionals, no ha estat, ni és, neutral. Proclama una nació i amaga les
altres, com és lògic atesa la seva naturalesa i els seus orígens... Només hi haurà neutralitat si se secularitza l’estat, és a dir, si se l’allibera de la clausura cultural nacional».
Per això, fa poc, s’han dit les coses que s’han dit. I per això encara es diuen.
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La preservació de la diversitat lingüística:
polítiques i projectes
Joan A. Argenter
Catedràtic de Lingüística General de la Universitat Autònoma de Barcelona
i membre de l’Institut d’Estudis Catalans

L’estat de la qüestió
Comptabilitzar el nombre de llengües del món és una operació arriscada, ateses la
indeterminació dels conceptes de llengua i dialecte, tant entre els professionals com entre llurs fonts d’informació (siguin mestres, funcionaris, missioners o nadius), la diversitat de criteris i d’objectius que poden aplicar-se, la falta de censos lingüístics en
molts països i els condicionants de les respostes en altres o les dificultats materials de
l’empresa, entre altres factors. Segons els còmputs més acceptats, la xifra voreja les
6.000 llengües.
No obstant això, la pervivència d’aquesta diversitat no és garantida. Per començar, la distribució de la diversitat lingüística al món actual, mesurada en nombre
de llengües i de famílies lingüístiques, no és homogènia. Segons alguns càlculs més o
menys fidedignes i limitats a les grans àrees mundials, a Amèrica hi ha unes 900 llengües, les quals representen un 15 % de totes les del món; a Europa i el Llevant, unes
275 (el 4 %); a l’Àfrica, 1.900 (és a dir, un terç de les llengües del món distribuït entre
un 13 % de la població), i a l’Àsia i el Pacífic, 3.000. Aquestes tres últimes zones concentren plegades el 81 % de les llengües del món. A més, aquestes àrees també reuneixen una diversitat més gran de famílies lingüístiques que sovint no són representades en cap altra part del planeta. Aparentment, doncs, les zones de màxima
diversitat coincideixen en general amb regions d’inestabilitat política, circumstància
que no n’afavoreix la pervivència. A més, sovint moltes de les llengües existents tenen un nombre relativament reduït de parlants.
La base demogràfica de les llengües del món és molt diversa, i pot anar des dels
900 milions de parlants nadius del mandarí fins a un grapat d’homes i dones en el cas
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de llengües de l’Amazònia o de Mèxic, de l’Àfrica, de les illes del Pacífic o de Papua
Nova Guinea, d’Alaska o de Sibèria. A molta distància del mandarí, altres llengües
amb un nombre important de parlants nadius són, en aquest ordre, l’anglès, amb
380 milions; l’espanyol, que voreja els 300; l’àrab, amb 200; el bengalí, amb, si fa no fa,
la mateixa quantitat; l’hindi, amb poc menys; el portuguès i el rus, que no hi arriben;
el japonès, amb més de 100 milions, i l’alemany, amb prop de 100 milions. El nombre
de parlants nadius d’una llengua és una dada significativa per a diverses finalitats,
però no té res a veure amb el seu valor intrínsec. Cada llengua és, d’una banda, un
espècimen de la mateixa classe, i, de l’altra, posseeix una singularitat excepcional en
la qual cap altra llengua no sabria substituir-la.
En resum, podem afirmar que prop del 97 % de la població mundial parla prop
d’un 4 % de les llengües del món; i a la inversa, prop d’un 96 % de les llengües del
món són parlades per prop d’un 3 % de la població mundial.

Cap a un «nou ordre lingüístic mundial»?
En un món globalitzat, amb estructures polítiques supraestatals, àmbits d’intercanvi
econòmic sense fronteres, espais de comunicació interlingüístics i interculturals,
amb nous contingents migratoris importants que es desplacen cap als països industrialitzats des d’altres continents, amb el desenvolupament vertiginós de les tecnologies de la comunicació i llurs aplicacions als més diversos dominis de la ciència, amb
un creixement exponencial del coneixement científic i de les possibilitats tecnològiques, el panorama lingüístic mundial s’ha convertit en un joc d’equilibris complexos.
Tenim, d’una banda, l’anglès, que és «la llengua de la globalització». L’anglès no
és la primera llengua del món en nombre de parlants nadius, però sí la que té més
gent com a segona o tercera llengua. És l’idioma dels esports, de les indústries culturals i les comunicacions de massa (cinema, música moderna, agències de notícies,
publicitat, Internet), de la investigació científica, de la diplomàcia i del turisme. És veritat que la difusió de l’anglès ha anat lligada a l’expansió de l’Imperi britànic primer i
després a la potència militar, econòmica i política dels Estats Units d’Amèrica, però
avui la seva presència és ubiqua i la seva propagació, independent del contacte directe entre poblacions anglòfones i no anglòfones. El grau d’aprenentatge també és relatiu: tal vegada per a molta gent és la llengua més llegida i, per a altres, llengua escrita, tot i que els uns i els altres l’emprin oralment de manera més aviat maldestra;
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finalment, entre els qui la parlen amb competència hi ha una gran diversitat d’accents i de maneres de parlar. Ultra l’anglès, moltes altres llengües europees han estat
també llengües colonials, és a dir, s’han exportat a les colònies d’ultramar, on han
exercit un paper hegemònic fins a l’alliberament de les colònies i també més tard, per
tal com molts dels nous països sorgits de la descolonització, de l’Índia al Marroc, les
han declarades oficials o n’han promogut l’ús i l’estudi. És el cas de l’espanyol i el
portuguès a Amèrica i a les antigues colònies africanes o asiàtiques i del francès als
països de l’anomenada francofonia (a l’Àfrica, l’Amèrica del Nord, el Carib o el Pacífic).
El francès ha gaudit històricament d’una posició preeminent com a llengua internacional (i fins i tot com a llengua de classe, com ara entre la noblesa russa d’abans de la
Revolució), posició que avui ja ha perdut en mans de l’anglès. Com l’anglès actualment, també el francès i l’alemany han estat la llengua de la filosofia i la investigació
científica, a diferència de l’espanyol i el portuguès. També algunes de les petites llengües europees han estat colonials; per exemple, el neerlandès a Indonèsia i a Surinam i el danès a Groenlàndia.
D’altra banda, tenim les llengües de difusió regional, que cobreixen àmplies zones geogràfiques i són utilitzades com a llengües d’interrelació entre poblacions i individus que no les tenen com a nadiues. Així, a l’Àfrica sud-oriental una llengua de
la família bantu, el suahili, feia aquesta funció ja en el període colonial i encara la fa, la
qual cosa no ha estat obstacle perquè fos declarada oficial en un país com Tanzània.
A l’Àfrica occidental és el haussa el que fa aquesta funció, per bé que altres llengües,
com el wòlof, del Senegal, guanyen terreny. Al nord d’Àfrica i també a molts països
subsaharians i asiàtics la difusió de l’islam ha implicat la de l’àrab com a llengua de la
religió i la cultura. La llengua oficial d’Indonèsia, el bahasa indonesia, té l’origen en l’ús
del malai com a llengua de relació al Sud-est asiàtic. El rus s’estengué arreu de la Rússia imperial, tot i que des de la dissolució de l’URSS les llengües nacionals dels països
bàltics, de Caucàsia, de l’Àsia central i fins i tot dels països eslaus pròxims al cor de
l’Imperi (Bielorússia, Ucraïna) han recuperat l’ús oficial, amb les conseqüències socials que se’n deriven. En moltes ocasions són les llengües regionals, i no l’anglès, les
que amenacen directament les llengües locals.
Una llengua regional no és necessàriament una llengua d’origen europeu o una
llengua històrica de la zona. L’encontre entre poblacions de llengües distintes ha donat lloc de vegades a l’aparició de pidgins, és a dir, llengües de relació formades a partir d’una simbiosi de les llengües nadiues de les poblacions en qüestió. Un pidgin no
és la llengua natal de cap comunitat, sinó una llengua mixta. Si es transmet a la generació següent com a primera llengua diem que es nativitza, perd el caràcter de pid-
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gin i es converteix en una llengua criolla. Un pidgin pot tenir una existència ocasional, que es manté mentre perduren les condicions que l’han fet néixer, com succeí
amb el cas del russonòrdic (llengua de relació entre els pescadors i mariners noruecs
i russos de la mar Bàltica), però eventualment pot convertir-se en la llengua oficial
d’un país, com ha estat el cas del tok pisin a Papua Nova Guinea.
En un altre ordre de coses, hi ha les llengües que tenen la categoria de llengües
oficials d’un estat i de llengües nacionals, però no són llengües regionals. La protecció jurídica, l’ús administratiu i públic i la promoció social que això els garanteix fan
que no corrin perill dins llur àmbit. Tanmateix, si tenim en compte el nombre de
països membres de l’ONU (alguns dels quals comparteixen llengua oficial), queda
clar que la major part de les llengües del món són llengües associades a comunitats
locals. Les condicions d’existència d’aquestes llengües són molt variades: des d’aquelles en les quals es manté la transmissió lingüística primària fins a aquelles en les
quals aquesta transmissió ha estat interrompuda i ja no hi ha nens que les parlin. En
aquests casos, es troben en procés de substitució o, si no són parlades en cap altre
lloc, en perill imminent d’extinció.
Fins ara ens hem referit a llengües associades a un territori més o menys ben definit. Hi ha almenys tres casos en els quals aquesta relació no és estricta. D’antuvi, hi
ha les poblacions nòmades, com els beduïns del desert o els samis, en la mesura que
encara ho siguin. Almenys en aquest cas el territori no apareix clarament delimitat,
si bé no és indefinit. Segonament, hi ha les llengües de la diàspora: és el cas històric
dels jueus, tant pel que fa a l’hebreu, en la mesura que el van conservar com a llengua escrita i per a algunes funcions (religioses i rituals, però també comercials), com
pel que fa al jiddisch dels asquenazites o al judezmo dels sefardites i la seva varietat nordafricana, el haketiya; però també és el cas dels armenis de França, els alemanys
d’Austràlia, els italoamericans, els magrebins d’Europa, etc. Sovint aquestes llengües
també estan subjectes a fortes pressions substitutòries. Finalment, la irrupció de les
denominades noves tecnologies i d’Internet no solament introdueix noves maneres de
comunicació i de codificació verbal, sinó que eventualment ens aboca a un món
de comunitats virtuals la pertinença a les quals s’assoleix mitjançant la participació
en una comunitat de pràctiques i l’existència de les quals s’hi fonamenta.
Hi ha indicis raonables que l’emergència d’un món lingüísticament unipolar
preocupa fins i tot a qui no preocupa la mera perpetuació d’un món lingüísticament
basat en relacions asimètriques multipolars, és a dir, en un desequilibri lingüístic generalitzat. En efecte, la unipolaritat lingüística és nova i és percebuda com un «desenvolupament desigual» per aquells que no han reconegut en la relació asimètrica
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entre llengües un cas de «desenvolupament desigual», sinó que més aviat l’han concebuda històricament com una situació «natural» en la qual unes llengües, anomenades «majoritàries», guanyaven parlants, territori i àmbits funcionals a expenses
d’altres llengües, anomenades «minoritàries», que eren presentades com una «aberració» històrica «naturalment» orientada a l’extinció.
No cal dir-ho, els termes majoritària i minoritària no designen propietats de cap llengua sinó relacions sociopolítiques i socioeconòmiques, més que demogràfiques, entre grups humans; com tampoc no designen situacions estables sinó processos històrics dinàmics. Altrament dit, allò que fou majoritari ahir podria ésser minoritari
avui, i allò que és majoritari en un lloc determinat podria ésser minoritari en un altre.
Un món lingüísticament unipolar no té precedents ni tan sols en la situació del
llatí a l’època imperial, a l’edat mitjana o del Renaixement al Concili II del Vaticà.
Com a mínim, des de l’edat mitjana, el llatí com a llengua litúrgica, científica i documental no coincidia amb cap llengua parlada per un grup ètnic, el seu abast es limitava a Europa i els voltants i no fou mai un fenomen planetari encara que es pretengués catòlic.
Si hom té en compte les prediccions catastròfiques que s’han fet sovint sobre
una llengua o l’altra i llur incompliment històric, és clar que encara no sabem del
cert quines són les variables que determinen l’extinció d’una llengua —en el supòsit
que aquestes variables puguin isolar-se amb caràcter general i acrònic. Ara bé, segons
càlculs prospectius que assumeixen la pertinència de diversos criteris —com ara l’estatus jurídic de les llengües o l’existència de mesures polítiques de protecció i promoció, el nombre absolut de parlants i llur distribució territorial i per grups generacionals—, la proporció de la destrucció de la diversitat lingüística en els darrers
temps i per a aquest segle voreja o supera el noranta per cent de les llengües existents.
Cada llengua és no solament un sistema de signes lingüístics diferents o una
gramàtica diferent, sinó també —i sobretot— una específica categorització de l’experiència humana i una forma particular d’expressió del pensament. La desaparició
d’una llengua és, doncs, la pèrdua irreversible d’una part de l’experiència acumulada
pels humans i d’una codificació individual. A més d’això, i atès que una llengua no és
solament un sistema simbòlic de comunicació sinó també un mitjà de creació de lligams i alineaments interpersonals i comunitaris, un senyal d’identitat i un medi en
el qual es viu, la desaparició d’una llengua comporta, per als seus parlants, una dislocació cultural i una pèrdua significativa de llur identitat.
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Per això, el problema de la transformació o la redefinició de les identitats en processos de substitució lingüística i la noció mateixa de la identitat són qüestions roents
en aquest segle mundial.

La substitució d’una llengua i la redefinició de les identitats
La substitució lingüística és un procés sociolingüístic pel qual comunitats senceres
adquireixen una llengua materna nova. La condició necessària per a la substitució
d’una llengua és l’existència prèvia d’un bilingüisme o multilingüisme asimètric,
amb el benentès que el coneixement que aquests termes designen és relatiu i no absolut. La llengua menys afavorida perd contingut, recursos expressius, estructura,
funcions i parlants. La substitució lingüística pot ésser molt lenta, fent un procés en
què la llengua s’erosiona i decau al llarg de moltes generacions, o bé pot ésser molt
ràpida, fins al punt que avis i néts no s’entenen, la qual cosa s’esdevé cada vegada més
sovint en el món actual.
Quan es produeix una substitució lingüística, els parlants no solament canvien
de gramàtica i lèxic, sinó que individus i comunitats es redefineixen per crear una
nova manera d’ésser en el món. El fet de triar una llengua i unes formes d’expressió
és un «acte d’identitat», individual i col·lectiu. No obstant això, la relació entre la
llengua i la «identitat» és un fenomen sociocultural complex. Els individus tenen
moltes «identitats», desplegades a través d’un ampli ventall de dimensions socials
com ara gènere, sexualitat, filiació ètnica, afiliacions religioses, edat i classe. La forma
d’aquest repertori d’identitats varia segons el rol i l’etapa de la vida.
Les relacions entre les dimensions del llenguatge i les dimensions de la identitat
no són universals, sinó que depenen de les ideologies lingüístiques locals. Els europeus normalment consideren que la «llengua materna» és una dimensió d’identitat
primordial, vinculada a un profund significat moral per a individus i col·lectius. El
fet de parlar i escriure una llengua amb una exactitud purista és honorar un llegat de
sang. Els aborígens australians, en canvi, no associen les llengües a grups humans definits genealògicament, sinó a «territoris», terres vinculades a unes llengües per uns
éssers sagrats que hi vagarejaven en els temps de la creació. Per aquest motiu, una
persona que manté una responsabilitat primària amb una llengua a causa d’un ritual
d’associació a un «territori» pot ésser que no parli la seva primera llengua amb gran
fluïdesa i, a més, que no consideri que aquesta menor fluïdesa sigui gaire important
en relació amb la seva responsabilitat. En les comunitats extraordinàriament multi-
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lingües de la conca del riu Vaupés, al nord-oest de l’Amazones, els parlants hereten
la llengua que els és socialment més important, és a dir, la llengua del pare i no la
de la mare, i tenen l’obligació de casar-se amb algú que no parli llur llengua paterna.
Tant al nord d’Austràlia com al nord-oest de l’Amazones, els camperols afirmen que
les converses multilingües en les quals els parlants utilitzen mitja dotzena de llengües són la norma i no l’excepció, sense que aquesta barreja impliqui cap judici moral. Però la gent de la conca del riu Vaupés titlla d’incestuosos els matrimonis entre
parlants de la mateixa llengua, tan normals entre els seus conciutadans lusoparlants
i hispanoparlants.
Alguns casos de substitució lingüística són paradoxals: pot succeir que la llengua
s’abandoni encara que n’augmenti el valor als ulls dels parlants. L’estatus de la llengua esdevé tan alt que les restriccions en l’ús n’impedeixen la transmissió a la generació de parlants següent. El cas més normal, però, és que una llengua perd estatus i
s’abandona perquè és estigmatitzada, com ho és també la identitat del parlant quan
la utilitza.
Sovint, les comunitats no estan d’acord a l’hora d’avaluar l’estatus de les llengües en el seu repertori. A alguns membres els pot semblar adequat parlar una llengua, però a altres no. Són especialment freqüents les divisions entre els gèneres. Als
anys seixanta, a la frontera austrohongaresa, les camperoles van començar a parlar
alemany en detriment de l’hongarès per poder casar-se amb algun noi de ciutat que
les alliberés de la dura feina del camp, associada amb el fet de parlar aquella llengua.
Ara bé, les dones també poden ésser una força conservadora, com succeeix a les comunitats maies cakchiquel a Guatemala, on les dones insisteixen a utilitzar llur llengua
materna i a dur només el vestit tradicional, el traje. Encara que les dones cakchiquel aparentment es gloriegen de llur conservadorisme, no sempre és el cas. A les comunitats nahues de la regió del volcà Malintzin, al centre de Mèxic, alguns homes s’enorgulleixen del monolingüisme nàhuatl de llurs dones i mares, com un signe que la
comunitat continua honorant el patrimoni. No obstant això, les dones es ressenten
del poc domini que tenen de l’espanyol i no ho veuen com un senyal d’autenticitat,
sinó com la conseqüència del fet que llurs famílies no els hagin procurat una escolarització perquè no veien cap utilitat a gastar-se els pocs diners que tenien en l’escola
de les nenes. I encara un altre cas és el dels homes del poble de Gapun, a la conca del
riu Sepik de Papua Nova Guinea, que creuen que el fet que les dones parlin la llengua
patrimonial, el taiap, en lloc de la llengua nacional, el tok pisin, és un símptoma de degeneració moral que impedeix l’entrada del progrés.

001-200 Multiculturalitat

178

23/1/07

09:21

Página 178

LA MULTICULTURALITAT I LES LLENGÜES

Anotacions el·líptiques als discursos i arguments a favor de la diversitat
lingüística
No puc entrar ara a analitzar els discursos a favor de la diversitat lingüística ni en
el detall dels arguments adduïts. Permeteu-me, però, dues consideracions. Entenc el
paral·lelisme que s’ha establert entre la biodiversitat i el que alguns han anomenat
linguodiversitat, entre la diversitat de les espècies naturals i el tractament de les llengües
com a espècies, aprofitant la conscienciació creada pel moviment ecologista. Ara, per
molt que aquestes posicions hagin trobat un cert suport, com a lingüista tendeixo a
creure que totes les llengües pertanyen a una sola espècie. I com a sociolingüista entenc que el paral·lelisme ecològic no pot amagar el conflicte derivat de les relacions
de poder entre grups humans.
Cal assenyalar també que a les societats occidentals conviuen discursos institucionals sobre la llengua que coincideixen en aspectes significatius. D’antuvi, els discursos de les institucions polítiques, de la institució escolar i de la ciència establerta.
Sovint els polítics (en la mesura que la interpretació del fet lingüístic els garanteix el
control del poder simbòlic en el si d’una societat), l’escola (que emana de la societat i
dels poders públics i que té, entre altres objectius, el de la difusió de la llengua estàndard) i els lingüistes (que han elaborat una imatge útil per a l’objectiu que persegueixen, però reduccionista, del fet lingüístic) transmeten tots una idea de «la llengua»
com una totalitat organitzada, coherent, homogènia i relativament estàtica o, com a
molt, en un equilibri inestable.
Aquesta concepció compartida té l’origen en el discurs de la modernitat sobre la
llengua, la tradició, la nació, la ciència, la racionalitat i el progrés. Aquest discurs parteix d’unes pràctiques de descontextualització i purificació del llenguatge, i de la seva
conversió en un objecte isolable i isolat de la realitat social i política, mitjançant el
qual el parlar es converteix en «llengua» i el discurs en «text». La «llengua», en aquest
sentit, es pot escriure i el «text» es pot transcriure. La transposició del mode propi de
l’oralitat al mode propi de l’escriptura ha reforçat, o tal vegada ha fet possible, aquest
procés d’ontologització i reificació de la llengua, és a dir, de concebre-la com una realitat discreta, externa i fixada, com un objecte independent del subjecte, un objecte
del qual es poden predicar propietats inherents específiques, independents dels parlants, de llurs pràctiques comunicatives immediates i de llur història sociolingüística.
Els discursos sobre la diversitat lingüística s’han construït en general des d’aquesta concepció, és a dir, des d’una visió reificada del llenguatge. Aquesta pot ésser
una de les raons per les quals s’ha emfasitzat el valor intrínsec de la diversitat.
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En canvi, si ens centrem en l’existència d’uns parlants reals que interactuen socialment mitjançant certes pràctiques socials en el curs de les quals despleguen significativament els recursos verbals que tenen a l’abast —i que comparteixen de manera desigual—, adduirem consideracions d’una altra mena en contrastar l’extinció
de les llengües i les virtuts de la diversitat.
Així, el desconcert humà personal i col·lectiu que produeix la ruptura i la incomunicació intergeneracionals allí on avis i néts no es poden comprendre o allí on
trajectòries vitals diferenciades donen lloc a una situació semblant, com en el cas de
certes reagrupacions ètniques aleatòries, les deportacions o els processos migratoris.
Però no és només el dolor de la ruptura generacional; és també el de la humiliació
col·lectiva i personal, la despossessió del bagatge cultural propi —mai no compensada per la seva eventual introducció en el museu etnogràfic o en la universitat—, l’alienació cultural i, en fi, la soledat comunicativa dels darrers parlants.
També cal adduir la importància dels drets de les comunitats i dels individus que
parlen i s’identifiquen amb llengües minoritàries, el dret de tot individu a interpretar
la realitat i els valors democràtics en termes culturalment comprensibles, el dret a la
continuïtat cultural i al reconeixement de la pròpia identitat, el dret a participar en
la distribució d’uns recursos econòmics escassos —l’accés als quals la societat filtra a
través del coneixement lingüístic—, el dret a una existència decent i amb un sentit
ple i també el dret a la reivindicació del territori i el control sobre els seus recursos.

La perspectiva de les comunitats implicades
Tenim experiències molt pròximes de la importància del paisatge lingüístic i les reivindicacions onomàstiques. Per alguna raó, una de les primeres coses de les quals solen ésser desposseïts els pobles subjugats són els noms propis, topònims i antropònims, adés mitjançant llur eliminació i substitució directa adés mitjançant llur
deformació premeditada. Hi ha pobles per als quals els noms de lloc contenen en ells
mateixos descripcions que parlen de llur història, de la vida col·lectiva, o que els informen dels recursos pròxims. Un antropònim pot codificar aspectes essencials en la
construcció de la identitat personal, com el lligam amb uns avantpassats o la pertinença a un clan, coses que defineixen després el comportament social adequat.
La manera com els pobles construeixen de manera pertinent i distinta la relació
entre llengua, territori i identitat pot tenir efectes pràctics. En el cas dels aborígens
australians a què ens hem referit més amunt, les recents reivindicacions sobre els
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territoris davant els tribunals d’Austràlia s’han basat en la demostració que ha existit
una connexió contínua amb el territori reclamat, i el coneixement de les llengües
tradicionals ha estat un factor determinant a l’hora de demostrar l’existència d’aquesta connexió.
En ocasions a penes albirem les raons profundes que assisteixen els parlants i les
comunitats. A manera d’il·lustració, reproduiré com un indi xeiene expressava el
nucli del problema (Richard Littlebear):
La llengua xeiene és la meva llengua. L’anglès és també la meva llengua. Tanmateix, és el xeiene la llengua que vull usar quan el meu temps hagi arribat a la fi
aquí a la terra i jo parteixi vers el món de l’esperit. Vull saludar en xeiene els qui
van viatjar allí abans que jo, perquè sé que el xeiene és l’única llengua que saben,
l’única llengua que els calgué saber. I espero que, quan els trobi a l’altre cantó, ells
m’entenguin i m’acceptin.

Un indi lakota, d’altra banda, formulava el seu argument així: «Hem de mantenir la nostra llengua lakota perquè ens cal saber d’on venim i qui som» (Leonard Little Finger).
Qui som? A qui pertanyem? La llengua és un factor important en la construcció
de la identitat personal i col·lectiva, tot i que no és l’únic ni té sempre la mateixa rellevància. És un lloc comú afirmar que els irlandesos mantenen llur identitat, a pesar
que hagin perdut en gran part llur llengua, i que un marcador d’aquella és ara la religió. O que els bascos posseeixen característiques ètniques que retenen encara quan
han perdut la llengua. La qüestió és: un basc no euskaldun —és a dir, un basc que ja no
parli èuscar—, ho és en la mateixa mesura i de la mateixa manera que ho van ésser
els seus avantpassats euskalduns o ho són els seus coetanis euskalduns?
La concepció dinàmica de la identitat que he defensat aquí bastaria per evitar el
malentès que podria provocar aquest interrogant. No vull donar a entendre en cap
cas que la «identitat basca» sigui un fenomen immutable, però, en canvi, aquell interrogant ens neguiteja perquè, malgrat tot, fa sentit.

Polítiques i projectes
Un cop constatada i denunciada l’amenaça que plana sobre la diversitat lingüística,
s’han dissenyat polítiques d’avaluació i gestió local i mundial del problema, ja sigui
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en l’àmbit de la recerca o la intervenció, ja sigui en l’àmbit de l’acció de govern i la
lluita política.
Davant diverses peticions externes, la UNESCO, consciència crítica del «sistema» —però, al capdavall, ideada pel «sistema» i integrada en aquest—, ha pres tímides iniciatives amb una convicció decreixent. En el capítol de l’haver, hom pot esmentar algunes declaracions polítiques: la Declaració Universal de la UNESCO
sobre la Diversitat Cultural (2001), el Conveni sobre la Salvaguarda del Patrimoni
Cultural Intangible (2003) i el recent Conveni sobre la Protecció i la Promoció de la
Diversitat de les Expressions Culturals (2005); alguns programes relatius a la salvaguarda del patrimoni immaterial de la humanitat i, en particular, a la salvaguarda
de les llengües amenaçades; la creació d’un grup d’experts en llengües amenaçades;
l’elaboració d’un llibre vermell de les llengües amenaçades, d’un atles de les llengües amenaçades i d’un informe sobre les llengües del món finançat pel Govern
basc; l’establiment d’un centre de documentació i construcció de recursos virtuals
finançat pel Govern japonès i la promoció d’alguns projectes de recerca. Encara no
ha estat assumida, en canvi, la Declaració Universal de Drets Lingüístics, elaborada
per un grup d’ONG —encapçalades pel Pen Club Internacional— i proclamada a
Barcelona el juny del 1996.
També la UE ha pres mesures, començant per la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries —de fet, anterior a l’aflorament de la consciència de la crisi—; la creació de l’Oficina Europea per a les Llengües d’Ús Restringit (EBLUL); el recent acord de creació de l’Agència Europea per a la Diversitat Lingüística i l’Aprenentatge de Llengües i l’adopció d’un pla d’acció amb aquest objectiu (2004-2006); el
manteniment de programes de recerca i documentació sobre llengües minoritàries
europees, com Euromosaic i Mercator.
Cal afegir, tanmateix, algunes consideracions crítiques. L’esclat de l’interès de la
UE per la diversitat lingüística i el multilingüisme —amb la declaració, per exemple,
de l’Any Europeu de les Llengües (2001) i els seus objectius, i la recent promoció de
projectes de recerca en l’àmbit de la ciutadania i les llengües—, tot i que respon a
principis fundacionals, s’orienta més aviat envers la difusió de les llengües «nacionals». Com posen de manifest els esmentats organismes i programes, les llengües no
oficials de les institucions europees hi són mereixedores d’atenció, però les etiquetes
euroburocràtiques com ara «llengües d’ús restringit» no contribueixen a esclarir la
naturalesa del problema. Més aviat crec que en formen part i que tendeixen a perpetuar-lo, ja que inviten a l’encongiment i al capdavall a l’abandonament de la llengua
en qüestió.

001-200 Multiculturalitat

182

23/1/07

09:21

Página 182

LA MULTICULTURALITAT I LES LLENGÜES

Quant a les iniciatives d’un organisme com la UNESCO, cal fer notar que una
cosa són les declaracions universals o, fins i tot, la creació d’instruments jurídics de
caràcter constrenyedor —com el darrer conveni al·ludit— i una altra l’eventual ratificació, implementació i aplicació obligada que en facin els estats.
També cal analitzar no solament la lletra sinó també la música del discurs institucional sobre la diversitat i el que s’hi amaga. Els promotors i defensors ultrancers
del Conveni sobre la Protecció i la Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals foren el Quebec, França i, de retop, la francofonia. De fet, cal entendre aquesta
iniciativa en el context de les negociacions en el si de l’Organització Mundial del Comerç de l’anomenada «excepció cultural» —o «excepció dels béns culturals»— que
hi defensen aquests països. Breument: el proteccionisme de llengües i cultures —i de
la indústria cultural— que no són en la nòmina de les llengües en perill d’extinció.
D’altra banda, les respostes de la UNESCO davant la gravetat dels fets segueixen
les directrius del discurs de la modernitat a què hem fet al·lusió: la reificació de les
llengües i llur museïtzació.
Cal esmentar també l’aportació de la iniciativa privada en l’àmbit de les mesures relatives a les llengües amenaçades. Aquí trobem una sèrie de fundacions de
mena molt diversa. Algunes són modestes ONG —com la Foundation for Endangered Languages (FEL) britànica o l’Endangered Languages Fund (ELF) nord-americana o la Gesellschaft für der Bedrohte Sprachen (GBS) alemanya— que promouen projectes de documentació i, eventualment, revitalització lingüístiques.
També s’hi han afegit algunes fundacions europees amb una aportació econòmica
important, com la Lisbet Rausing Charitable Fund o la VolkswagenStiftung. Tant
l’una com l’altra financen programes i projectes de documentació lingüística —
entre els quals destaquem el Hans Rausing Endangered Languages Project, gestionat per la School of Oriental and African Studies (SOAS) londinenca, i el projecte
DOBES, centralitzat al Max Planck Institut de Nimega, respectivament. Aquests
projectes s’adrecen sobretot a la documentació de les susdites llengües, la qual cosa
ha donat lloc a la naixença d’una anomenada «lingüística documental», que es concep diferenciada de la «lingüística descriptiva». Al costat de l’imprescindible treball
de camp, dut a terme en general conjuntament per lingüistes europeus o americans i lingüistes dels estats afectats, aquesta empresa té un fort component tecnològic, per tal com la documentació, que inclou documents verbals de diversa mena
—gramàtiques, lèxics, textos orals tradicionals, material escrit—, és arreplegada i
digitalitzada en un format estàndard i emmagatzemada informàticament —un
dels problemes que cal resoldre és la perdurabilitat de l’arxiu, és a dir, la super-
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vivència tecnològica o la capacitat de «migració contínua». Aquestes fundacions
subvencionen exclusivament projectes de documentació lingüística i exclouen els
de revitalització. Els projectes plantegen interrogants morals interessants, com ara
qui són els «propietaris» de les llengües, a qui pertanyen les dades recollides, qui hi
té accés i amb quins objectius.
Malgrat tot, avui són molts els projectes de recuperació o revitalització lingüística que es duen a terme, encara que no tinguin sempre les mateixes possibilitats raonables d’èxit. Allò que és més interessant és que la majoria d’aquests projectes sorgeixen de les comunitats mateixes, i existeix un debat entre els professionals de la
lingüística sobre quin paper hi han de fer. Dos lingüistes americans han aplegat algunes d’aquestes experiències en un llibre verd de la revitalització lingüística, versió inversa del llibre vermell elaborat sota els auspicis de la UNESCO.
Aquest debat al qual hem al·ludit conjura els partidaris de la descripció, la recol·lecció de dades i la documentació i arxivament i els partidaris de la intervenció
mitjançant projectes de revitalització lingüística i la reivindicació política. Les conseqüències distintes d’aquestes posicions són òbvies: la primera opció mena a incidir
sobre les llengües amenaçades d’extinció imminent —per tal com són més «rares»
en termes demogràfics, sovint tipològics i en moltes ocasions descriptius—; la segona mena a incidir sobre les llengües amenaçades que encara són viables —i també
menys «rares» en els mateixos termes. Revitalització i documentació poden no ésser
incompatibles. La documentació d’una llengua perviu més enllà de la seva extinció, i
en facilitaria eventualment la revitalització en el supòsit que els descendents dels
seus parlants tradicionals volguessin emprendre-la.
En qualsevol cas, la revitalització d’una llengua no s’ha de concebre com un procés aïllat de la seva imbricació amb el conjunt de la vida social: cal incidir en l’escola i
la projecció comunitària, en els mitjans de comunicació, sí, però també en la reivindicació del territori i la lluita contra la destrucció de l’hàbitat, en les condicions perquè el manteniment de la cultura i la llengua pròpies no comportin l’exclusió social
ni siguin un obstacle a la participació en un projecte cívic, l’accés a la salut i a altres
recursos, etc.
Una elemental prudència obliga a no tractar les situacions sociolingüístiques
(terminals o no) i llur (eventual) reversió en termes estrictament genèrics, com si les
circumstàncies històriques de partida no fossin pertinents, com si tot procés de recuperació lingüística s’hagués de fixar uns mateixos objectius, unes mateixes etapes,
una mateixa metodologia, un mateix ritme. Res no és més lluny d’una bona pràctica: els objectius, les etapes, els mètodes i els ritmes depenen de la situació de partida,
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de la implicació i la voluntat de les comunitats i de la viabilitat històrica. Tota experiència aliena pot ésser bona com a font d’inspiració, però no hi ha models universals.
És important tenir en compte que són les comunitats lingüístiques les que han
de decidir llur futur com a tals, fixar objectius i mètodes i vèncer els obstacles que
s’oposin a llurs fins. Els lingüistes poden contribuir als objectius que elles hagin determinat, i també poden ajudar a afaiçonar-los o a identificar els elements de judici,
però és convenient que els agents d’una eventual recuperació o revitalització lingüística siguin les comunitats mateixes, perquè, al capdavall, es tracta d’un problema d’autodeterminació. Denegar el dret i la capacitat d’autodeterminació a una comunitat humana, sigui per mantenir-ne la llengua i la cultura, sigui per
construir-ne autònomament el futur, és un acte de negació que defineix les accions i
les expectatives dels altres com a aberrants o irracionals —simplement perquè són
dels altres.
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Català i castellà als segles XVIII i XIX
Josep Moran
Professor de la Universitat de Barcelona
i membre de l’Institut d’Estudis Catalans

Precedents
Després de la unió definitiva de la Corona d’Aragó i del regne de Castella, és a dir a
partir de Carles V o I, és evident que el castellà assolí una posició hegemònica, concomitant a l’hegemonia política que el regne de Castella tingué en l’àmbit hispànic.
Aquesta hegemonia es produïa a través de la llengua de la monarquia, que havia
adoptat el castellà, i per la influència cultural castellana del Siglo de Oro, sobretot en
la literatura i al regne de València.
Però no és menys cert que la llengua institucional dels estats de llengua catalana
continuava essent el català, i fins i tot l’Església posttridentina havia adoptat el català
en els usos pastorals, els registres parroquials i la predicació, de manera ben explícita
a la Província Eclesiàstica Tarraconense, però també de fet a la Valentina. Una mostra de perduració del català com a llengua de les institucions en el període constitucional o foral, la tenim en el fet que la documentació generada i publicada és en català o en llatí encara.1 L’ensenyament, a càrrec de l’Església, també era en català o en
llatí, encara que sembla que el castellà fou introduït aviat en els col·legis regits pels
jesuïtes, adreçats directament a l’estament nobiliari que necessitava conèixer el castellà per a les seves relacions exteriors, sobretot a la cort.

1. En tenim una bona mostra en Les ordinacions de la costa marítima del Regne de València (1673) (1991),
estudi i edició a cura de Joaquim Martí Mestre, València i Barcelona.
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Segle XVIII: Nova Planta
De fet, la primera disposició legal en contra de l’ús de la llengua catalana fou emesa el
1700 emesa pel rei cristianíssim Lluís XIV per als territoris nord-catalans incorporats
al seu reialme, malgrat que pel Tractat dels Pirineus s’establia el manteniment del règim institucional d’aquests territoris.
Després de la Guerra de Successió, al Principat de Catalunya, la Nova Planta de
Felip V imposà el castellà a l’Exèrcit i a l’Administració territorial (Audiència, Intendència, etc.), als ajuntaments que eren caps de corregiment, a l’ensenyament superior (Universitat de Cervera), que tanmateix era majoritari en llatí, i limità progressivament la possibilitat d’editar llibres en català. Però la llengua catalana s’hi
mantingué en molts altres usos públics: en l’Administració local, tant en els llocs de
domini reial (excepte, com hem dit, en els camps de corregiment) com en els de jurisdicció senyorial, en la notaria, en l’ensenyament elemental, a càrrec de l’Església
per mitjà d’escoles parroquials o municipals sota el control del rector, i en el mitjà,
junt amb el llatí, que s’impartia en els seminaris diocesans o en escoles d’ordes religiosos, puix que el 1727 el Concili de la Província Eclesiàstica Tarraconense confirmà
les disposicions anteriors que establien que l’única llengua pastoral a Catalunya era
la catalana, tant per al clergat regular com per al secular en general. Tanmateix, per la
influència dels bisbes regalistes i de l’Administració borbònica, apareixen progressivament durant el segle XVIII documents eclesiàstics en llengua castellana, que no devien tenir gaire incidència social excepte, potser, en la diòcesi de Tortosa.
Al regne de València, la pèrdua del dret civil propi substituït pel castellà després
de la Guerra de Successió comportà una castellanització ràpida de la notaria i de
l’Administració local, però l’ús de la llengua pròpia es mantingué almenys en el
món eclesiàstic en l’àmbit parroquial fins a la imposició del castellà per l’arquebisbe
Mayoral el 1742.

Carles III
Aquest monarca, després d’haver expulsat els jesuïtes el 3 d’abril de 1767, dictà noves
disposicions uniformistes que afectaren la llengua catalana, sobretot en la famosa
reial cèdula d’Aranjuez del 1768, presentada per l’aragonès comte d’Aranda.
L’article VI d’aquesta cèdula afectà l’ensenyament, sense el qual no era possible
d’estendre el castellà, com queda ben palès en l’informe del Consejo de Castilla, que
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va publicar i estudiar el malaguanyat Francesc Ferrer i Gironès: «Con este motivo, se
debería también recomendar a los ordinarios diocesanos para que en sus curias se actúe precisamente en lengua castellana cesando la práctica de la latina o lemosina [...].
Para esto sería preciso también que la enseñanza de Primeras Letras, Latinidad y Retórica fuese en lengua española [és a dir, en castellà], porque sin esto no puede hacerse general, como conviene a una mayor unión de todas las provincias de la monarquía, que es un punto esencial sobre que debe trabajar todo gobierno, para que,
depuesto todo espíritu provincial se subrogue al laudable de Patria o Nación.»2
La transcendència d’aquestes disposicions, que comportaven una ingerència directa de la monarquia en el món eclesiàstic, fou molt gran, i fins i tot hagué d’acatarles un bisbe episcopalista i antiregalista com Josep Climent a Barcelona, el qual fins
llavors s’havia mostrat favorable a la llengua catalana, i havia passat del llatí al català
en la redacció de les actes i els decrets de les visites pastorals.
Centrant-nos en aquesta qüestió, cal dir que l’actitud d’aquest bisbe ha estat
controvertida i interpretada contradictòriament. Així, a vegades ha estat considerat
un defensor de la llengua catalana en moments ben difícils —per a ell mateix— i en
altres ocasions un col·laborador sincer de la tasca d’introducció de la llengua castellana. I encara hi ha un autor, J. L. Marfany, que, adoptant una línia polèmica i revisionista respecte de la marginació del català durant l’edat moderna, afirma que
«l’Església contribuïa a la preservació del català, sí, però alhora contribuïa a preservar-lo en la diglòssia, com a llengua de les classes inferiors». Nosaltres creiem, en
aquest sentit, que és exagerat de considerar servil el bisbe Climent pel fet que, obeint
les disposicions reials, va haver d’introduir el castellà en el seminari. Pensem que no
va imposar el castellà als liberals parroquials ni va prohibir la predicació en català a
la catedral, com va fer a Mallorca el bisbe Juan Díaz de la Guerra. Probablement, Climent no tenia una altra opció en aquest sentit, tenint al costat el capità general de
l’Audiència amb els seus agents vigilants, com el fiscal Sisternes, encara que també
fos castellonenc com ell i amic seu. De fet, la fama d’aquest bisbe va transcendir,
puix que el 1864, Antoni de Bofarull formulava la pregunta següent: «¿Nada significa
para vosotros el obispo Climent, sostenedor de la prosa catalana en el siglo pasado,
Aribau, Martí, Rubió y todos los demás trobadors nous que han abierto la marcha del
nuevo renacimiento?»3 Una altra qüestió és que pretengués que els catalans cultes
sabessin bé el castellà (com ara l’anglès, per exemple), imprescindible per a desenvo2. Francesc FERRER I GIRONÈS (1985), La persecució política de la llengua catalana, Barcelona, p. 35-40.
3. Estudios sobre la lengua catalana, p. 66.
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lupar-se en el medi borbònic de llavors, incloent-hi les colònies d’Amèrica, i que valorés, com Gregori Maians, la cultura en castellà, i sobretot els autors del Siglo de
Oro, com Luís de Granada, que va fer editar, en la qual es devia formar intel·lectualment a la Universitat de València. Però això no implicava l’abandó de la llengua pròpia segons la consciència, els usos i les possibilitats de l’època. En tenim una mostra
en el cas de Francesc Matheu i Esmandia, rector de Sant Boi de Llobregat entre els
anys 1785 i 1800, autor d’un catecisme en català de gran difusió llavors, el qual va respondre en un castellà prou correcte (que contrasta amb el castellà molt deficient
d’altres respostes) el qüestionari de Francisco de Zamora, fiscal de l’Audiència, de
1789.
Amb tot, hi degué haver resistència o inèrcia a aplicar les disposicions de Carles III, de manera que fou més efectiva als seminaris, controlats directament pels bisbes, que no pas a l’ensenyament primari, sota el control dels rectors. Però aquestes
disposicions restrictives sembla que van tallar un inici de ressorgiment del català que
es palesava en una modernització i extensió de l’ensenyament i en un augment de les
publicacions en llengua catalana. Creiem que, concomitantment a la represa econòmica del país, l’ús de la llengua catalana s’hauria desenvolupat progressivament tant
en l’ús literari com en la consideració social si el règim polític ho hagués permès,
com va ocórrer a Menorca i fins al Rosselló. I recordem, en aquest sentit, que en
aquest període és quan ressorgiren algunes llengües com l’alemanya i s’aplicaren a
usos científics i literaris.
Però després del 1768, si bé l’ensenyament del català o en català no desaparegué
del tot, és evident que les classes socials il·lustrades, la noblesa i la burgesia, adoptaren progressivament l’ús del castellà com a llengua escrita. Així, mentre que Josep
Finestres (1688-1777), des de Cervera, escrivia sovint les seves cartes en català (ço que
no feia ja el valencià Gregori Mayans), Ramon Corts ha observat que a partir de la segona meitat del set-cents, aquells que es cartegen amb Fèlix Amat, a excepció de la
seva germana Teresa i algun altre familiar, com també el mateix Amat, empren sempre el castellà, quan, abans, s’expressaven en català, i un catalanista de la pre-Renaixença com Pròsper de Bofarull (1777-1859) escrivia sempre en castellà al seu nebot
Salvador Brocà. Però amb tot, malgrat les pressions polítiques i socials, els clergues i
els escrivans o notaris continuaven fent llurs escriptures en català, i en català es redactaven els nombrosos dietaris familiars que han arribat fins a nosaltres, almenys a
Catalunya.
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Període napoleònic
Encara que no va tenir transcendència, és ben interessant d’observar el tractament
que va tenir la llengua catalana en aquest període, i que ens il·lustra que era possible
un procés ràpid de normalització si el règim polític el propiciava o el permetia.
Durant el domini napoleònic, el gironí Tomàs Puig va induir el mariscal Augereau a fer una política de recuperació de la llengua catalana en l’ús públic, i per aquest
motiu foren publicats en català i en francès els avisos oficials i el Diari de Barcelona, i en català les actes de l’Ajuntament de Barcelona, a sol·licitud del regidor Antoni de Ferrater. Malgrat les especulacions polítiques de Tomàs Puig, l’adopció del català pels ocupants francesos era purament estratègica, perquè llur intenció era d’unir en tot
Catalunya a l’Imperi. Amb tot, aquesta assimilació havia d’ésser per força progressiva,
i entretant calia traduir els codis francesos, per tal com la major part dels habitants del
Principat no entenia el francès. L’Administració francesa va consultar a una comissió
de juristes col·laboracionistes si els codis s’havien de traduir al català o al castellà.
Aquests juristes, que provenien de l’Administració borbònica i s’havien habituat a escriure en castellà, malgrat que eren catalans, recomanaren la traducció al castellà. Els
motius que adduïren no són evidentment llur ineptitud sinó pretextos, per exemple
que «la llengua castellana és la llengua de les Acadèmies i dels espectacles. Té una
gramàtica, una ortografia i un diccionari, i no hi ha en canvi cap gramàtica ni ortografia catalana, i els diccionaris catalans són molt incomplets». Però contra l’opinió d’aquests juristes, el baró de Gérando, intendent francès de l’Alta Cerdanya, que era un
membre destacat de la Il·lustració francesa de llavors, escriu al ministre francès Regnier «que l’ús de la llengua castellana o espanyola no havia estat introduït a Catalunya
fins a l’època de la submissió d’aquesta província a les lleis generals d’Espanya [...] l’època en què les places de la magistratura arrabassades als catalans foren reservades als
castellans sols; una època de la qual els catalans conserven un dolorós record [...], que
els juristes del país prefereixen el castellà perquè estan més acostumats a escriure’l [...].
Però la llengua catalana té les seves gramàtiques, els seus diccionaris, la seva literatura.
Les Constitucions de Catalunya, que contenen els codis d’aquesta província, estan escrites en català. Els notaris redacten quasi totes les escriptures en català». En aquest
sentit hem de dir que el fet que Josep-Pau Ballot, professor de retòrica, gramàtica castellana i llatina al Seminari de Barcelona, emprengués la redacció de la seva Gramàtica i
apologia de la llengua catalana durant el període napoleònic no fou casual, sinó que era una
resposta a les discussions sobre la viabilitat literària de la llengua catalana, menystinguda per molts lletrats d’aquell temps, com va posar en relleu Joan Mercader.
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Segle XIX: règim constitucional
El redreç de la situació de la llengua catalana d’antuvi sembla que hauria pogut ésser
assumit pel corrent liberal espanyol, que des de les Corts de Cadis s’afanyava a superar l’absolutisme de l’Antic Règim; però la tendència triomfant del liberalisme espanyol (i francès) fou de caràcter centralista i uniformador, continuador del règim
que pretenia superar; i és que, com va posar en relleu Alexis de Tocqueville pel que fa
a França, el centralisme uniformador que caracteritzava el moviment jacobí sorgit
de la Revolució, no havia estat inventat per aquest corrent polític, sinó que es remuntava precisament a l’Antic Règim.
Però si la política de l’Antic Règim es basava en la imposició, i per tant fou rebuda
com una opressió, amb el règim liberal la sobirania teòricament era en el poble, i calia rebre de bon grat qualsevol disposició de la Constitució. I el centralisme dels liberals espanyols mirava amb desconfiança fins i tot les juntes provincials que havien estat creades per lluitar contra el domini napoleònic; per això, el poeta i polític liberal
madrileny Manuel José Quintana, en el manifest redactat per ell que va publicar-se
el 28 d’octubre de 1809, afirmava que «la hidra de federalismo, acallada felizmente en
el año anterior, osa otra vez levantar sus cabezas ponzoñosas», malgrat que en aquell
temps no s’haguessin desenvolupat encara les idees federalistes a Espanya, idees inspirades sobretot en el règim polític dels Estats Units i també de Suïssa.
Així doncs, el nou règim «liberal», a partir sobretot d’Isabel II (1833-1868), alhora
que promovia la formació d’una oligarquia politicoeconòmica, imposà el castellà en
els nous organismes que els règims constitucionals establien en substitució dels de
l’Antic Règim, com és el cas de l’Administració local, i en l’ensenyament sobretot a
partir de la llei Moyano, del 1857, en tots els nivells. També fou imposat el castellà
a l’Administració eclesiàstica en les diòcesis on encara es mantenia l’ús del català,
com en el cas de Barcelona, aprofitant l’aplicació del concordat del 1851, generalment de manera subreptícia.
La nova legislació comercial (Codi de comerç del 1829) obligava, a més, a redactar en castellà la documentació comercial, que fins llavors se solia fer en català.
Aquesta mesura afectà plenament el procés d’industrialització i de l’extensió del comerç que se’n derivava, el qual, malgrat que era un fenomen ben català, es desenvolupà, pel que fa a la documentació escrita, del tot en castellà, cosa que ha condicionat
notablement l’ús escrit del català i, en general, qualsevol procés posterior de normalització de la llengua catalana.
A més, el 1870, durant el mandat del general Prim precisament, fou creat el Re-
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gistre Civil, que utilitzà exclusivament el castellà, la qual cosa comportà la castellanització de l’onomàstica personal catalana. La toponímia oficial també fou abusivament castellanitzada o desfigurada a partir de la cartografia i en els nomenclàtors oficials de llavors, amb formes aberrants com «San Baudilio», «San Cucufate» o
«Villanueva» en lloc de Sant Boi, Sant Cugat o Vilanova.
Finalment, tant la llei com, sobretot, el reglament del 1874 comportaven la castellanització de la notaria, últim reducte d’utilització del català en documents de
caràcter públic.

La Renaixença
Paral·lelament a aquesta imposició total del castellà en l’activitat oficial i en l’ensenyament (que tingué com a conseqüència l’extensió del castellà escrit en tots els àmbits, fins i tot en la correspondència privada), els primers representants d’aquest moviment adoptaren una posició contradictòria respecte de l’ús lingüístic: estimaven
Catalunya, la seva llengua i les seves particularitats en general, especialment el dret,
però no van formular cap programa coherent de normalització del català, sinó que
participaven d’una manera o altra en les activitats del nou règim, que bandejava totalment el català de la vida pública. Aquest és el cas, per exemple, d’Antoni Puigblanch, d’Aribau, i fins de Milà i Fontanals, que no anava més enllà d’un sistema purament diglòssic: el català s’havia de reservar per a la comunicació personal o per a
l’obra literària de caràcter més afectiu.
Sota aquests condicionaments naixia la Renaixença, i fou Joaquim Rubió i Ors,
en el pròleg a les seves poesies del 1841, qui els va exposar amb més lucidesa. Després
de fer un clam contra «la vergonyosa y criminal indiferencia ab que alguns miran lo
que pertany á sa patria», descriu les esplendors passades, manifesta l’actitud ètica d’escriure en català i forma un programa d’actuació possibilista, adaptat a les circumstàncies polítiques: «Catalunya pot aspirar encara á la independència no á la política [...],
però si a la lliterària, fins a la qual no s’estén ni se pot estendre la política del equilibri.»
Uns quants anys més tard, el 1859, d’acord amb aquest programa s’instauraren
els Jocs Florals, que foren la màxima expressió pública que el règim liberal permeté a
la llengua i a la cultura catalanes. Però és evident que aquest plantejament inicial era
insuficient per a assegurar la supervivència de la llengua en el món modern, com es
pot comprovar clarament en la història contemporània de l’occità. Calia anar més
enllà en el procés de normalització, que no es podia limitar a l’ús literari.
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La Restauració
La Restauració borbònica del 1874 fou un moviment nascut com a reacció contra la
Primera República, de caràcter federal, i heretà el sistema centralista i unitari tradicional del liberalisme (o pseudoliberalisme espanyol), alhora que es consolidava l’oligarquia política i econòmica centrada en Madrid que disposava d’un clientelisme
territorial que li assegurava el seu predomini.
Aquest règim consumà el bandejament del català en l’Administració i de l’ensenyament. Així, el 1881 la nova llei d’enjudiciament civil obligava a redactar en castellà tota la documentació, de manera que qualsevol escrit redactat en una altra
llengua havia d’ésser traduït perquè tingués valor legal.
En aquestes circumstàncies es produeix el fet contradictori que mentre es consolida i es desenvolupa la Renaixença literària, la llengua catalana és exclosa totalment en l’àmbit oficial, i en bona part també en l’ús privat escrit a causa de l’ensenyament exclusivament en castellà. Però malgrat aquestes condicions desfavorables, la
Renaixença contribuí sens dubte a mantenir el prestigi social del català, de manera
que aquesta llengua no fou abandonada pels parlants, sinó que es mantingué com a
llengua pròpia habitual fins i tot per a la burgesia i la intel·lectualitat al Principat i
a les Illes. Al País Valencià, la llengua pròpia no assolí el mateix prestigi entre la burgesia, molt vinculada al sistema polític i social espanyol, que inicià un procés bastant
general de castellanització, sobretot a les ciutats d’Alacant i València.
La Renaixença literària sembla que fou contemplada al principi del període de la
Restauració amb curiositat i expectació, tot intentant d’assimilar-la a un concepte
ampli de la nacionalitat espanyola, més teòric o oportunista que real. Això es manifesta en ocasió de l’ingrés de Víctor Balaguer a les reials acadèmies de la Història i de
la Llengua els anys 1875 i 1883, respectivament. En el discurs del 1875, Víctor Balaguer
tractava el tema De la literatura catalana, on dóna constància del naixement d’una literatura que no era en llengua «nacional». En la resposta a aquest discurs, José Amador
de los Ríos, catedràtic de Literatura Espanyola a la Universitat de Madrid, després de
demanar-se si es tracta d’una «revolució natural» o d’una «reconstrucció arqueològica», manifesta que no veu cap incompatibilitat entre aquest renaixement literari i
«las leyes fundamentales del genio y de la cultura españolas».
El 1883, Balaguer dissertà sobre «El significado e importancia de las literaturas regionales». Segons ell, en la «gran nacionalidad española» hi caben les literatures regionals, ja que la unitat d’Espanya ha d’ésser una unitat plural. La resposta en aquesta
ocasió fou a càrrec d’Emilio Castelar (un altre polític inicialment progressista adap-
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tat al règim de la Restauració), el qual, de manera grandiloqüent, féu una descripció
elogiosa i no gens compromesa de la història de la literatura catalana i justificà la seva
inexistència moderna dins la «unidad y variedad» d’Espanya.

El catalanisme polític
Altres literats i intel·lectuals espanyols d’aquest període, com Juan Valera i, sobretot,
Marcelino Menéndez y Pelayo, seguiren inicialment amb simpatia la Renaixença catalana. Però a mesura que aquest moviment es consolidava i eixamplava la seva base
social, apareixia també el recel i fins l’hostilitat, en relacionar el moviment literari
amb el desenvolupament del catalanisme polític.
Això es féu palès no solament en la correspondència particular de Valera sinó
també en les polèmiques entre Gaspar Núñez de Arce, Valentí Almirall i Joan Mañé i
Flaquer, durant els anys 1886 i 1887, i entre Leopoldo Alas i Pompeu Gener, el 1894, o
en l’estudi de Francisco Tubino sobre la Renaixença, del 1880. Fins i tot els intel·lectuals espanyols més comprensius, com Menéndez y Pelayo, deixeble de Milà i Fontanals, o el P. Francisco Blanco García, no passaren d’admetre un compromís cultural,
no polític; és a dir, admeteren l’existència de la literatura catalana, però no pas la del
catalanisme polític, en el qual veien sempre un perill per a la unitat espanyola.
És evident que ni del règim de la Restauració ni del liberalisme espanyol en general, espantat per la guerra de Cuba, no podia sorgir cap moviment favorable a la normalització de la llengua catalana més enllà dels Jocs Florals o d’una tolerància més o
menys gran envers la producció literària en general, perquè es basava en un centralisme rígid i en l’afany d’assolir un estat unificat tant lingüísticament, a partir sobretot de l’escola, consumant el procés iniciat per la reial cèdula de Carles III, com pel
que fa a la legislació i a l’Administració, com ho demostra el fet d’haver suprimit els
furs bascos i l’intent de supressió de la legislació civil particular, incloent-hi la catalana.
Per aquest motiu el 1881 Valentí Almirall retragué a Víctor Balaguer que intentava d’harmonitzar el liberalisme espanyol amb el catalanisme: «Lo Catalanisme no
és l’Espanyolisme, per la senzilla raó que les dues paraules expressen idees distintes
[...] Desenganyi’s lo senyor Balaguer [...]. Los espanyolistes aspiren a una pàtria gran,
unificada y centralitzada [...].»
Per sort, la Renaixença no es limità, almenys al Principat, a esdevenir un moviment exclusivament literari i cultural, sinó que, a partir del federalisme i per obra
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principalment d’Almirall, eixamplà el seu camp d’acció fins a desenvolupar un programa d’actuació política per tal de fer front al centralisme dels corrents polítics espanyols.
No podem fer ara una descripció detallada del desenvolupament del catalanisme polític, però sí que hem d’assenyalar que el català fou la llengua pròpia d’aquest
moviment i que les seves reivindicacions recollien explícitament la demanda d’oficialitat de la llengua catalana. Així, el català fou la llengua de la premsa catalanista, a
partir de La Renaixença (1871) i el Diari Català (1879); de les publicacions de les entitats
catalanistes, i de les exposicions doctrinals, tant de Lo Catalanisme, de V. Almirall, com
de La tradició catalana, de Torres i Bages, excepte, naturalment, de les que eren adreçades a un públic castellà.
Quant als documents reivindicatius, en el Missatge a la reina regent, del 1888, es demanava «que la llengua catalana sia la llengua oficial a Catalunya per a totes les manifestacions de la vida d’aquest poble; que l’ensenyament a Catalunya sia donat en
llengua catalana», i en les Bases de Manresa del 1892, la base quarta era dedicada a
aquesta qüestió: «La llengua catalana serà la única que ab caràcter oficial podrà usarse a Catalunya y en les relacions d’aquesta regió ab lo Poder central.» Aquesta base,
defensada per Ramon Picó i Campanar, fou aprovada per unanimitat sense esmena.
A més, el Primer Congrés catalanista, del 1880, proposà la creació d’una acadèmia de la llengua catalana, a la qual s’encomanava la funció d’establir una normativa
lingüística a fi de superar l’inconvenient que comportava la manca de normativa ortogràfica i gramatical per a la plena normalització de l’ús de la llengua.
Com hem dit anteriorment, la reacció de la classe política i intel·lectual espanyola de la Restauració en general fou d’incomprensió i d’hostilitat envers les reivindicacions catalanistes, considerades «separatistes» i sovint qualificades d’anacròniques i reaccionàries. Fins i tot la llengua catalana era considerada sovint com a
«dialecte», amb connotació pejorativa. Aquesta reacció creà un corrent anticatalanista que ha influït i influeix encara la història de Catalunya i d’Espanya i que condiciona qualsevol procés de normalització de la llengua catalana.
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